
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩/ تموز/ ٢٤
  
  
  

  
 

  

  :خبار تابعونا علىللمزيد من األ

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 

 

 



 
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
٢

  المحتوى
  

  شؤون سياسية

  ٤  .ذرائع إسرائيل بتدمير المنازل باطلة: الطراونة •
  ٤  .أوغلو يؤكد أهمية دور الوصاية الهاشمية في حماية مقدسات القدس •
  ٥  .مجلس األمن يبحث مجزرة هدم المنازل بواد الحمص في القدس •
  ٨  .ًلسطينيون سيلغون االتفاقيات مع االحتالل ردا على هدم المنازل بالقدس المحتلةالف •
  ١٠  .االحتالل يرتكب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد أهلنا في القدس: بحر •

  ١١  .ً صفحة وسيتم نشرها قريبا٦٠صفقة القرن في : غرينبالت •
  

  إدانات هدم منازل في القدس/ شؤون سياسية

  ١٥  . بهدم إسرائيل منازل مقدسيينتنديد دولي وعربي •

هدم المنازل في القدس الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة : الخارجية التركية •
  ١٧  .الديمغرافية

  ١٧  .موسكو تدين هدم دولة االحتالل منازل الفلسطينيين بالقدس •
  

  اعتداءات

ً مستوطنا وطالبا تلموديا يقتحمون المسجد األقصى٨٠ • ً ً.  ١٨  

  ١٨  ".سلوان"مستوطنون يعتدون على شاب في بلدة : سالقد •

  ١٨  .ً يوما١٥مقدسية عن المسجد األقصى " مرابطة"االحتالل اإلسرائيلي يبعد  •
  

  اعتداءات/ تقارير

ً طفال فلسطينيا منذ بداية ١٦االحتالل يغتال  • ً١٩  .٢٠١٩  
  

  فعاليات

  ٢١  .اليوم.. ملكيضمن مهرجان جرس في المركز الثقافي ال" القدس"افتتاح ندوة  •

  ٢٢  .ائتالف األحزاب يدعو لحملة تضامن مع الفلسطينيين •

  ٢٢  .ًاعتصام في رام اهللا تنديدا بجريمة هدم المنازل في واد الحمص •

• "BDS " ٢٣  ".كاتربلر"و" هونداي"تدعو لمقاطعة شركتي  



 
٣

  

  آراء

  ٢٤  .الفلسطينيون أصحاب أرض وحق وتاريخ واآلخر عابر مهما تمادى •
  

   عبرية مترجمةآراء

  ٢٥  .٢٠١٧ بؤرة استيطانية غير شرعية منذ ١٦إقامة  •

  ٢٨  !.مسوغ إسرائيلي لقتل الفلسطينيين والسود: الشعور بالخطر •

  ٢٩  "!.جدار الفصل" بيت فلسطيني شرقي القدس بحجة قربها من ١٠٠إسرائيل تهدم  •
  

  اخبار باالنجليزية
  

• Hiding Israeli crimes past and present. ٣١  

• Jordan denies Israeli allegations of agreement to close Bab 

al-Rahma prayer area in Al-Aqsa. ٣٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 
٤

  شؤون سياسية

  ذرائع إسرائيل بتدمير المنازل باطلة: الطراونة
  

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جرائم  -عمان 
  .في بلدة صور باهر جنوب شرق القدسالتي تمثلت مؤخرا بهدم المنازل الفلسطينية ، االحتالل اإلسرائيلي

  الطراونة في البيان الذي أصدره االتحاد البرلماني العربي اليوم الثالثاء بطالن كافة الحجج وأكد
  .مير المنازل الهمجية القاضية بتدالذرائع التي يستند إليها االحتالل لتسويغ أعمالهو

إلشعال نار القالقل ، اإلسالمي الراهن و إلى مراهنة االحتالل على الوضع العربي لفت الطراونةو
الحكومات العربية بعيدا عن االنتهاكات  ولصرف انتباه الدول، عرقية أو أمنية مذهبية،، سواء كانت طائفية

  .ارها، خصوصا المتعلقة بالقدس وجوالخطيرة لحقوق الشعب الفلسطيني

، اتخاذ إجراءات فورية و باسم االتحاد البرلماني العربي مجلس األمن بتحمل مسؤولياته طالبو
  .الهدم والترحيل القسريووضع حد فوري لجرائم ، وقرارات ملزمة لكبح جماح التعنت اإلسرائيلي

خاصة االتحاد و جميع االتحادات البرلمانية الدولية وناشد الطراونة باسم االتحاد المجتمع الدوليو
 العمل بشكل فوري على وقف أعمال الهدم والبرلمانات الوطنية بتحمل مسؤولياتها والبرلماني الدولي

التراثية لشعب عريق على ارض تباركت  والحضارية وجرائم التطهير العرقي التي تنتهك القيم اإلنسانيةو
  .جود المسجد األقصى وكنيسة المهدبو

دعمه المطلق للشعب الفلسطيني من اجل ترسيخ  ولبرلماني العربيأعرب عن وقوف االتحاد او
 . لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتهتقوية جبهته الداخلية ووحدته الوطنية

  ٣ ص٢٤/٧/٢٠١٩الرأي 

*****  

  أوغلو يؤكد أهمية دور الوصاية الهاشمية في حماية مقدسات القدس
  

وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير أجرى وزير الخارجية  -   نيفين عبدالهادي- عمان 
امس، محادثات حول الخطوات العملية التي سيتخذها البلدان لفتح ، الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

آفاق أوسع للتعاون تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان، 
  .مان في اسطنبول أخيراومتابعة لنتائج القمة التي عقدها الزعي

وأكد الصفدي وأوغلو أن المملكة وتركيا ستستمران في العمل على تعزيز عالقاتهما وتوسعة 
  .التعاون االقتصادي وتعميق التنسيق إزاء القضايا اإلقليمية
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وأشار الوزيران إلى استكمال الوزارات المعنية المحادثات لتوقيع اتفاق للتعاون االقتصادي والتجاري 
اتفاقات أخرى في مجاالت متعددة انعكاسا للحرص المشترك على تطوير العالقات األخوية وزيادة التعاون و

  .في مجاالت حيوية ستنعكس إيجابا على البلدين

واستعرض الصفدي وأوغلو المستجدات اإلقليمية وسبل تجاوز التحديات اإلقليمية بما يحقق األمن 
  .االستقرار

نية المحادثات التي أجرياها والتي شملت أيضا األوضاع في سوريا وتقدمت القضية الفلسطي
  .ٍوالعراق وليييا والخليج العربي إضافة إلى الحرب على االرهاب

وأكد الوزيران الموقف المشترك بأن القضية الفلسطينية هي القضية العربية واإلسالمية األولى وأن 
ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها حلها على أساس حل الدولتين الذي ينهي االحتالل 

 هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع وتحقيق السالم ١٩٦٧القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 
  .الشامل

وأكد الوزيران مركزية القدس وقدسيتها في العالمين العربي واإلسالمي وضرورة الحفاظ على 
  . ِائم فيها وفي مقدساتها اإلسالمية والمسيحيةالوضع التاريخي والقانوني الق

وأكد أوغلو أهمية دور الوصاية الهاشمية التي يتوالها جاللة الملك عبداهللا الثاني على المقدسات 
  .اإلسالمية والمسيحية في القدس في حماية هذه المقدسات

كة في الجهود وثمن الصفدي الموقف التركي الواضح إزاء القدس والتنسيق الدائم مع الممل
  .المشتركة لحماية المدينة المقدسة وهويتها

وأكد الصفدي وأوغلو استمرار بذل الجهود لضمان تلبية االحتياجات المالية لوكالة األمم المتحدة 
لتمكينها من االستمرار بتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين وفق ) األونروا(ٕلتشغيل واغاثة الالجئين 

  .>...تكليفها األممي

وأتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك خدمة لمصالح البلدين ... <<
 .والقضايا اإلسالمية

  ٤ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  القدس في الحمص بواد المنازل هدم مجزرة يبحث األمن مجلس
 

 جلــسة الثالثــاء، يــومال مــساء المتحــدة لألمــم التــابع الــدوليمــن األ مجلــس عقــد – وفــا – نيويــورك
 صـور ببلـدة الحمـص واد فـي المـواطنين منـازل ، إسـرائيلبـاالحتالل، القائمـة السلطة هدم لمناقشة مفتوحة

 .المحتلة القدس شرق جنوب باهر

 الدولتين حل وندعم سياسي يسرائيلاإل الفلسطيني الصراع :ألمانيا
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 يحـل ال سياسـي يسـرائيلاإل لفلسطينيا الصراع إن ،مناأل مجلس لدى ألمانيا ممثل قال جانبه، من
 .الدولتين لحل بالده دعم مؤكدا بالسياسة، إال

 بــاألمم تــؤمن وهــي الجــدوى، عــديم ولــيس أهميــة ذو أللمانيــا بالنــسبة الــدولي القــانون أن وأضــاف
 بمنطـق ولـيس والـدولي القـانون بقـوة وتؤمن الدولي، الصعيد على الملزمة وقراراته أمنها وبمجلس المتحدة
 خرجـت التـي هـي المتحـدة والواليـات دولـي توافـق وهـو ملـزم قـانون هـو ٢٣٣٤ قرار أن إلى مشيرا األقوى،

 .الدولي التوافق عن

 الـدولتين، حـل فـرص علـى تـؤثر وهـي الـدولي، القـانون بموجـب قانونيـة غير المستوطنات أن وأكد
 بـأي تعتـرف لـن ألمانيـا أن علـى مـشددا الغربيـة، الـضفة بـضم التلمـيح حـول العميـق بـالده قلـق عـن معربا

 .القدس فيها بما ١٩٦٧ حدود على تغييرات

 الـضفة في االحتالل سلطات بها تقوم التي الهدم عمليات بسبب القلق عن ألمانيا ممثل أعرب كما
 .أوسلو اتفاقات يقوض األمر هذا أن إلى مشيرا الشرقية، القدس في المواطنين وتهجير الغربية

 .الفلسطينيين لالجئين األساسية االحتياجات تلبية أجل من ضرورية "ونروااأل" وكالة أن وأكد

 شـقة 77 مـن أكثـر تـضم بنايـة ١١ ،االثنـين أمـس يوم هدمت ي،سرائيلاإل االحتالل سلطات وكانت
 المـصنفة المنـاطق فـي معظمهـا وتقـع المحتلة، القدس في باهر صور لبلدة التابعة الحمص واد في سكنية

 .بالكامل الفلسطينية لسيادةل التابعة "أ"

 "الفلسطينيين حرية دون ناقصة حريتنا" :إفريقيا جنوب

ـــد ـــل وانتق ـــوب ممث ـــا جن ـــس صـــمت إفريقي ـــه وعـــدم األمـــن مجل  باتجـــاه االحـــتالل لممارســـات تحرك
  عليهـا، الـسكوت يمكـن ال وحفريـات ومنـازل وهـدم اسـتيطان مـن يةسـرائيلاإل الممارسات وقال الفلسطينيين،

 .الدولي القانون بموجب مسؤولياته إعالء الدولي تمعالمج وعلى

 على مشددا ،مناأل مجلس مقررات في الوارد الدولي القانون وفق الدولتين حل تدعم بالده أن وأكد
 ".الفلسطينيين حرية دون ناقصة حريتنا" مانديال نيلسون الراحل الزعيم مقولة

 العربية المبادرة أو الدولتين حل مكان يحل أن شأنه من أحادي إجراء أي نرفض :روسيا

 إلـى داعيـا والفلـسطينية، يةسـرائيلاإل األطـراف السـتقبال مـستعدة بـالده أن روسـيا ممثـل قال بدوره،
 .االتجاه هذا في مصر إلى التحية موجها الفلسطينية، الوحدة باتجاه تدابير اتخاذ

 الـشرعية الفلـسطينية لـسلطةا مـع بالتنـسيق تكـون أن يجـب غـزة قطـاع إلـى مـساعدات أي أن وأكد
 القابـل الوحيـد الحـل هـو الـدولي القـانون علـى القـائم الحـل أن علـى مـشددا عبـاس، محمـود الـرئيس بقيادة
 .للحياة

 .التوافق هذا تحترم ال األميركية المتحدة الواليات ٕوان الدولي، القانون هو الدولي التوافق إن وقال
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 إجــراء ألي هرفــض مجــددا والدبلوماســية، الــسياسية دالجهــو احتكــار عــدم إلــى روســيا ممثــل ودعــا
 .العربية السالم مبادرة أو الدولتين حل مكان يحل أن شأنه من أحادي

ــدا ــازل هــدم :بولن ــسكان القــسري والنقــل المن ــر ومحــاوالت لل ــانوني الوضــع تغي ــبعض الق ــاطق ل  المن
 الدولتين حل تقوض

 لتلبيـــة الوحيـــد الـــسبيل تبقـــى النهـــائي الوضـــع ومفوضـــات الـــدولتين حـــل أن أكـــدت بولنـــدا ممثلـــة
 .شامل سالم ٕوارساء للجانبين المشروعة الطموحات

 تتـضمن التي الدولي، والقانون األمن مجلس قرارات أساس على المفاوضات إلى العودة إلى ودعت
 .الدولتين حل نحو ايجابيا عنصرا تضفي ان باإلمكان التي الدولية، المعايير

 توســـيع خـــالل مـــن التحديـــد وجـــه وعلـــى اآلخـــر تلـــو جـــزءا تفكيكـــه يـــتم الـــدولتين حـــل إن وقالـــت
 شــبه بــات للحيــاة قابلــة فلــسطينية دولــة إقامــة أن مــن قلقهــا عــن معربــة يتوقــف، لــم الــذي المــستوطنات،

 .مستحيل

 يــشكل قــانوني غيــر اســتيطاني، نــشاط أي أن وهــو االســتيطان، مــن الثابــت بولنــدا موقــف وجــددت
 .السالم وجه في عائقا

 الوضـــع تغيـــر ومحـــاوالت للـــسكان القـــسري والنقـــل الفلـــسطينية الممتلكـــات هـــدم أن علـــى وشـــددت
 .الدولتين حل كلها تقوض الضفة، في المناطق لبعض القانوني

 الهـدم عمليات ووقف القدس، شرق األحمر الخان لهدم مخططاتها عن التخلي إسرائيل إلى ودعت
 .القدس شرق جنوب باهر بصور الحمص واد في

 ٢٣٣٤ قرار وتنفيذ الفلسطينيين ضد والعنف المباني وهدم االستيطان وقف إسرائيل على :الصين

 تبقــى أن الدوليـة األســرة علـى يجــب إنـه الــدولي األمـن مجلــس لـدى الــصين ممثـل قــال جانبـه، مـن
 .األوسط الشرق مسائل قلب في فلسطين قضية ٕوان السياسية، بالعملية ملتزمة

 العميـق بـالده قلـق عـن معربـا الجميـع، مـسؤولية هـي الفلسطيني الشعب حقوق احترام أن وأضاف
 .غزة في األزمة واستمرار الفلسطينية الممتلكات وهدم تدمير من

 دولـي باهتمـام حظـي بالقـدس بـاهر صـور في حصل ما وأن ،٢٣٣٤ قرار تنفيذ وجوب على وشدد
 .الفلسطينيين المدنيين ضد العنف وأعمال االستيطانية واألنشطة المباني هدم عن تتوقف أن إسرائيل وعلى

ــابع ــل وت ــة األفعــال لكــل حــد وضــع يجــب أنــه الــصين ممث  تثبيــت شــأنها مــن التــي الجانــب األحادي
 للمبـادرة إضـافة الـصراع، حـل إلـى للوصـول قـدما للمـضي الـسبيل هـو الدولتين حل أن مؤكدا المستوطنات،

 .الصلة ذات الدولية والقرارات للسالم، العربية

 .الذكر آنفة المعايير هذه مع تتفق أن يجب جديدة مبادرة أي إن قالو
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 برفـع مطالبـا الفلـسطينية، الـضرائب ألمـوال يةسـرائيلاإل الـسلطات حجـز جراء القلق بالغ عن وأعرب
 .فورا غزة قطاع عن الحصار

 مساهمتها يدستز بالده أن مبينا لألونروا، دعمها لتعزيز أعمالها مواصلة الدولية األسرة على وقال
 .دوالر مليون لعتبة لألونروا

 شـقة 77 مـن أكثـر تـضم بنايـة ١١ ،االثنـين أمـس يوم هدمت ي،سرائيلاإل االحتالل سلطات وكانت
 المـصنفة المنـاطق فـي معظمهـا وتقـع المحتلة، القدس في باهر صور لبلدة التابعة الحمص واد في سكنية

  .بالكامل الفلسطينية للسيادة التابعة "أ"

 ٢٤/٧/٢٠١٩حياة الجديدة ال

*****  

  على هدم المنازل بالقدس المحتلةًالفلسطينيون سيلغون االتفاقيات مع االحتالل ردا
  

قالت رئاسة السلطة الفلسطينية إن القيادة ستعقد خالل  –وكاالت  – عمان – نادية سعد الدين
نفذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، ًاأليام المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، ردا على عمليات الهدم التي 

  .جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة” صور باهر“في بلدة ” واد الحمص“في حي 

القيادة ستتخذ خالل هذه االجتماعات قرارات “وأضاف الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن 
  .”مصيرية بشأن العالقة مع سلطات االحتالل واالتفاقات الموقعة معها

 جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عقب من
القيادة الفلسطينية قررت وضع آليات إللغاء كل االتفاقيات مع االحتالل “اجتماع طارئ للجنة، إن 

  .”اإلسرائيلي

 الضرر الحكومة قررت وبتعليمات من الرئيس محمود عباس وضع كل ما يلزم لجبر“وأضاف إن 
، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بفتح ”عن العائالت المتضررة في القدس، من إسكان وتعويض كامل

  .”تحقيق فوري في جرائم االحتالل اإلسرائيلي“

 بناية ١٦وكانت جرافات االحتالل اإلسرائيلي قد شرعت في تنفيذ عمليات هدم جماعية تستهدف 
التابعة ” أ“، تقع معظمها في المناطق المصنفة ”واد الحمص“ شقة سكنية في ١٠٠سكنية تضم نحو 
  .للسلطة الفلسطينية

من جانبه، بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين في األمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثالث 
، ورئيسة )دولة بيرو(رسائل متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر 

معية العامة لألمم المتحدة، يطالب فيها مجلس األمن بتحمل مسؤولياته الدولية والضغط على سلطات الج
االحتالل اإلسرائيلي لوقف جميع انتهاكاتها التي تمارسها بحق المدنيين الفلسطينيين العزل في األراضي 
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ة صور باهر بالقدس الهدم في واد الحمص في بلد” مجزرة“الفلسطينية، بما فيها القدس، وذلك عقب 
  .ّالمحتلة، والتي شردت عشرات المواطنين حتى اآلن، بينهم أطفال

ُجدار الضم والتوسع هو غير قانوني وغير شرعي، ومقام على “وشدد السفير منصور على أن 
  ”.أراضي فلسطينية مصادرة، وليست منازل أولئك المواطنين، وبعضهم الجئين، هي التي غير القانونية

لقد تجاوز عدد الفلسطينيين الذين أجلوا ورحلوا من منازلهم، في الثلث أألول من العام “وأضاف 
ّ بأكمله، فيما تحملت القدس المحتلة النصيب ٢٠١٨الحالي، عدد جميع من تم تشريدهم خالل العام 

ي األكبر من هذه االنتهاكات، وذلك بسبب أطماع االحتالل ورغبته في إحداث التغيير الديمغرافي ف
  ”.المدينة

سلطات االحتالل تواصل سياسة بناء الوحدات االستيطانية في المستوطنات غير ” وأشار إلى أن 
الشرعية، على حساب هدم المنازل الفلسطينية، بالرغم من الدعوات الدولية لالحتالل لوقف انتهاكاته 

لفلسطينية ومصادرة األراضي، ّالصارخة، ولكنه صعد من سياساته المتمثلة في االستيطان وهدم المنازل ا
 ٢٣٣٤وهي أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات األمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس األمن رقم 

  ”.واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات بال شك ترقى لجرائم الحرب

ّمنحتها إياها ُالمباني التي استهدفت بالهدم والمزمع هدمها بنيت بتراخيص “وأوضح منصور أن 
 سنوات، كما أنه ليس لسلطات االحتالل سيادة على منطقة ١٠وزارة التخطيط الفلسطينية قبل أكثر من 

  .” بما فيها القدس١٩٦٧وصور باهر وال أي منطقة فلسطينية محتلة منذ العام ” واد الحمص“

هم في تمادي سلطات غياب المحاسبة وتطبيق القرارات الصادرة عن األمم المتحدة يسا“واعتبر أن 
ً، مطالبا المجتمع الدولي، السيما مجلس األمن، ”االحتالل وتشجيعها على االستمرار بهذه الممارسات

ّبالتحرك العاجل واستنكار السياسات غير القانونية التي تقوم بها سلطات االحتالل وتحميلها مسؤولية 
 جميع أفعالها التحريضية والعودة عن ٕجرائمها في األرض الفلسطينية المحتلة واجبارها على وقف

  .”ممارساتها غير القانونية

المجتمع الدولي إلى التمسك بالتزاماته القانونية إزاء هذا الوضع غير القانوني “ودعا منصور 
  ”.والخطير، وعدم التزام الصمت أمام هذه االعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني

ئيل بهدم مباني للفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي لوقف بالسياق، أدانت السعودية قيام إسرا
  .”الوجود الفلسطيني“ّالذي رأت أنه يستهدف ” العدوان والتصعيد الخطير“

قيد االنشاء ” نيوم“وأعرب مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسة عقدها في منطقة 
ت االحتالل اإلسرائيلي بهدم عشرات إدانته واستنكاره الشديدين لقيام سلطا“شمال غرب المملكة عن 

  .”المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر
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التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود “ودعا المجتمع الدولي إلى 
ها الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبت

  .”ّالسكانية

من جهتها، أدانت حكومات فرنسا وألمانيا واسبانيا والمملكة المتحدة، هدم إسرائيل لممتلكات 
  .فلسطينية في منطقة وادي الحمص، جنوب شرق القدس

يقلقنا دائما استمرار السلطات اإلسرائيلية في هدم “وقالت هذه الدول في بيان مشترك أمس، 
ممتلكات في أراض محتلة مخالف للقانون اإلنساني الدولي ولقرارات مجلس ممتلكات فلسطينية، إن هدم 

. ”األمن الدولي، فهذه العمليات تسبب معاناة الشعب الفلسطيني في غنى عنها، وتضر بعملية السالم
في هذه الحالة تحديدا، كانت عمليات الهدم فاحشة بشكل خاص، حيث أن عددا من المنازل “: وأضافت

، وهي مناطق تحت والية السلطة الفلسطينية تبعا التفاقيات أوسلو، وبالتالي )ب(و) أ(قتين يقع في المنط
عمليات الهدم هذه تشكل سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل . تشكل انتهاكا لهذه االتفاقيات

  .>>..”.الدولتين

  ٢٦ ص٢٤/٧/٢٠١٩الغد 

*****  

 نا في القدساالحتالل يرتكب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد أهل: بحر
  

أكد النائب األول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الثالثاء، أن االحتالل  - غزة 
 .يرتكب جرائم حرب ضد اإلنسانية وحملة تطهير عرقي ضد أهلنا المقدسيين بغطاء دولي وأمريكي

ن جريمة وقال بحر خالل اتصال هاتفي مع رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة إ
بتهجير أهلنا من أماكن سكناهم، " صفقة القرن"االحتالل بهدم منازل المقدسيين يأتي في إطار تنفيذ 

  .بتواطؤ دولي وأمريكي، وصمت مريب للمنظمات األممية والحقوقية

إلى أن الجريمة التي تجري في مدينة القدس تتطلب " صفا"ولفت، وفق بيان للتشريعي وصل 
 حاسم، ووقف كافة أشكال التطبيع مع االحتالل، والتخلي عن أوهام السالم التي موقف عربي واسالمي

  .يروجها االحتالل لتجميل صورته االجرامية أمام العالم

ٕكما طالب السلطة بالوقف الفوري للتنسيق األمني مع االحتالل، واطالق يد المقاومة في الضفة 
  .نضمام لخيار شعبنا وهو خيار المقاومة لمقاومة المحتلالغربية للرد على جرائم االحتالل المستمرة، واال

ودعا بحر األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي والجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي وكل 
المنظمات والمحافل اإلقليمية والدولية للتدخل العاجل من أجل وقف جرائم االحتالل بحق أهالي القدس 

  .الصامدين
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صدي للمخطط الصهيوني العنصري الذي يستهدف طرد وترحيل المقدسيين وتفريغ كما دعاهم للت
ًالقدس من أهلها وطمس طابعها وهويتها العربية واالسالمية الخالصة، مؤكدا أن هذه المجزرة تشكل 

ًانتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي اإلنساني ً.  

ّقدس بمزيد من المقاومة والتصدي لعدوان االحتالل والتجذر في ودعا بحر أهلنا الصامدين في ال
  .أرض اآلباء واألجداد وحرق األرض تحت أقدام الصهاينة المحتلين

وطالب أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى االنتفاض وتفجير كل أشكال المقاومة والغضب 
  .الشعبي في وجه االحتالل

 ٦ ص٢٤/٧/٢٠١٩السبيل 

*****  

 ً صفحة وسيتم نشرها قريبا٦٠صفقة القرن في : بالتغرين
 

قالت الواليات المتحدة االميركية، امس الثالثاء، إنه ال  -   محمد خير دقامسة- األمم المتحدة
يمكن حل الصراع العربي االسرائيلي على أساس توافق اآلراء الدولية أو باإلشارة إلى القانون الدولي 

  . اعتبرها غير حاسمةوقرارات األمم المتحدة التي

وقالت الواليات المتحدة، في كلمة امام مجلس االمن القاها مستشار الرئيس االميركي للمفاوضات 
الرئيس ترامب لم يقرر بعد متى سنصدر الجزء السياسي من الخطة ونأمل «الدولية جيسون غرينبالت ان 

  .قريبا صحفة ت٦٠أن نتخذ هذا القرار قريبا، مشيرا الى انها تقع في 

ولمح المبعوث االميركي الى ان االدارة االميركية ال تعارض ان تكون للفلسطينيين عاصمة في 
القدس الشرقية اذا وافقت اسرائيل على ذلك من خالل مفاوضات مباشرة، ملمحا أيضا الى أن اسرائيل 

رينبالت أضاف  لكن غ١٩٦٧من االراضي التي احتلتها عام % ٨٨وافقت في السابق على االنسحاب من 
حول من هو على حق ومن هو الخطأ، ومن » إجماع دولي«لن ينتهي هذا الصراع على أساس «قائال 

قد يعمل اإلجماع الدولي من وقت آلخر، عندما  .Y ومن يجب أن يتخلى عن X يجب أن يتخلى عن
  .«يمكنك تحقيق ذلك بالفعل إجماع دولي

اجتماعات مجلس االمن الدولي وال سيما تلك وقال غرينىالت الذي اصبح يشارك بتكرار في 
في حالة الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، لم يتحقق توافق دولي في »المتعلقة بالقضية الفسطينية انه و

ًإن الذين يواصلون الدعوة إلى توافق دولي في اآلراء بشأن هذا الصراع ال يفعلون شيئا لتشجيع . اآلراء
  .«ة المفاوضات وتقديم التسويات الصعبة الضرورية للسالماألطراف على الجلوس إلى طاول

للناس باالختباء وراء الكلمات التي ال تعني   السماح–في الواقع ، انهم يفعلون العكس «تابع 
 ومع أن الواليات المتحدة االميركية شاركت في جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس االمن .»ًشيئا
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لعضو الدائم في المجلس ذاته، اال أن المستشار غرينبالت يقصد على ما بخصوص فلسطين بصفتها ا
  .يبدو اطرافا اخرى ال يمكن من الناحية المنطقية اال ان تكون واشنطن طرفا فيها

اإلجماع الدولي في كثير من األحيان ليس أكثر من قناع للتقاعس عن «وقال غرينبالت ان 
ً قانونا دوليااإلجماع الدولي ليس«، مضيفا ان »العمل حل النزاع «وعليه، فلن يكون قادرا على » ً

اال ان غرينبالت لمح الى . حسب قوله» يفعل ذلك منذ عقود«ولو كان، فلماذا لم » اإلسرائيلي الفلسطيني
ًلن يتم حل هذا الصراع أيضا بالرجوع «تنصل بالده من القانون الدولي ايضا فيقول في نفس الخطاب انه 

ًلقد سمعنا جميعا حججا مقنعة تدعي أن . عندما يكون هذا القانون غير حاسم» الدوليالقانون «إلى  ً
وقال » .ًالقانون الدولي يقول شيئا ما أو نحو ذلك أو عن ذلك الجانب من الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 

الحد الذي لن نصل إلى . ولكن أيا منها قاطعة. بعض هذه الحجج مقنعة، على األقل لبعض الجماهير«ان 
ال يوجد أي قاض أو هيئة محلفين أو محكمة . ًصحيحا بشأن هذا الصراع» القانون الدولي«يكون تفسير 

  «.في العالم قد وافقت األطراف المعنية على منح االختصاص من أجل تقرير من تفسيراته صحيحة

ًبا يمكن مناقشته ًالقانون الدولي يعد فيما يتعلق بهذا الصراع موضوعا صع«وقال غرينبالت ان 
لذلك يمكننا قضاء سنوات وسنوات في مناقشة ماهية القانون . ومناقشته لسنوات دون التوصل إلى نتيجة

ٕوعما إذا كان قابال للتنفيذ، واطالة المعاناة المستمرة  كما  ».أو يمكن أن نعترف بعدم جدوى هذا النهج. ً
لن يتم حل هذا الصراع من خالل «دث باسمها، انه لمحت الواليات المتحدة، على لسان غرينبالت الذي تح

إن اإلشارة المستمرة إلى هذه القرارات . الرجوع باستمرار إلى مئات قرارات األمم المتحدة بشأن هذه المسألة
المتفاوض عليها بشدة، والتي صيغت بصياغة غامضة، ليست أكثر من مجرد عباءة لتجنب النقاش الجاد 

 واستشهد المسؤول االميركي بالقرار الدولي الشهير رقم  ».لواقع وتعقيد الصراعحول الحقائق على أرض ا
إن تفسير أحد أكثر القرارات « ويقول ١٩٦٧ والذي تم استصداره بعد الحرب العربية االسرائيلية عام ٢٤٢

 الذي نوقش بشدة خالل نصف القرن – ٢٤٢  القرار–التي يتم االستشهاد بها في كثير من األحيان 
 وحق العودة ٢٤٢ وربط غرينبالت بين القرار  ».هذا النقاش لم يقربنا من سالم دائم وشامل. الماضي

 وقال ان ١٩٦٧ وليس حرب عام ١٩٤٨للفلسطينيين، علما ان قرار حق العودة صدر نتيجة حرب عام 
» حق العودة « للمطالبة بما يسمى٢٤٢هذا النقاش لم يسد حتى الفجوة بين أولئك الذين فسروا القرار «

وتعويض الفلسطينيين المشردين، وحقيقة أن العالم يغمض عينيه عن مصير العدد المتساوي تقريبا من 
اليهود الذين تم طردهم أو إجبارهم على الفرار من ديارهم في الدول العربية بسبب حرب ما أسماه 

  .»استقالل إسرائيل«

 وغيره والتصويت عليه في ٢٤٢ القرار ربما تم صياغة«ومع ذلك عاد غرينبالت ليقول انه 
لكن يجب أن نعترف بأنهم . محاولة حقيقية إلنهاء المعاناة التي عانى منها جميع المعنيين بهذا الصراع
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لن يتم إحالل سالم شامل ودائم من خالل القانون الدولي أو من خالل هذه «وشدد على انه » .لم ينجحوا
  «. الواضحةالقرارات ذات الكلمات الشديدة وغير

اال انه اردف » .ال يوجد إجماع دولي حول القدس«وحول القدس المحتلة، أدعى غرينبالت انه 
فال إجماع دوليا أو تفسيرا للقانون الدولي سوف يقنع الواليات المتحدة أو إسرائيل بأن هذه المدينة «زاعما 

ً عاما ٧٠مة الدولة اليهودية منذ  عام وكانت عاص٣٠٠٠التي عاش فيها اليهود وعبدوا منذ ما يقرب من 
 ولم يخل الخطاب االميركي من محاولة البداء نوع من .» عاصمة إسرائيل- ٕ اليوم والى األبد - ، ليست 

يجب . القدس هي مدينة لثالثة أديان عالمية«التوازن بشان ملف القدس فقال المبعوث االميركي ان 
  «.اكن المقدسة في مدينة القدسحماية حقوق جميع الراغبين في العبادة في األم

وحول قضية االحتالل االسرائيلي لالراضي العربية، تبنى غرينبالت الموقف االسرائيلي اليمني بهذا 
: عليها يطالب بها كال الطرفين» متنازع« هي ١٩٦٧الشأن معتبرا االراضي التي احتلتها اسرائيل عام 

 كانت ١٩٦٧احداث «صرف اسرائيل خالل ما اسماها واعتبر غرينبالت ان ت. الفلسطيني واالسرائيلي 
منتقدا المتحدثين في جلسة النقاش لهذا الواقع، » بطولية للدفاع عن نفسها ضد تهديد وجودها ذاته«

االحتالل غير «يفضل الكثيرون مواجهة الشرور المزعومة لما يطلقون عليه بشكل روتيني «ومضيفا 
 وقال .»هذا ليس حوارا مثمرا. ناء في النزاعات التي تميز الصراع اليومًبدال من االنخراط بشكل ب» القانوني

وأنا أركز . الخالف حول اإلقليم هو مسألة ال يمكن حلها إال في سياق مفاوضات مباشرة بين الطرفين«ان 
 كون .»أن أحظى بدعمكم في ذلك« واعرب عن امله في .»ادة تلك األطراف إلى تلك الطاولةعلى كيفية إع

ًمن أجل انتقاد إسرائيل ال يفعلون شيئا للترويج لحل لهذا » االحتالل«ولئك الذين قاموا بتسليح مصطلح أ«
يقوضون بشدة فرص السالم وتحسين حياة » متهما من يدافع عن القضية الفلسطينية بانهم. »الصراع

لسطينيين أكدوا مطالبتهم إسرائيل والف« وحسب الرؤية االميركية فان كل من .»الفلسطينيين واإلسرائيليين
هذا نزاع لم يتم حله، ولن تتاح لنا فرصة حل هذا الصراع وتحقيق سالم شامل إال من خالل . بأرض معينة

أن إسرائيل قد تنازلت بالفعل عن «يقول غرينبالت، مشيرا أيضا الى » المفاوضات المباشرة بين الطرفين
ها إسرائيل في الحرب الدفاعية التي لم يكن أمامها خيار  في المائة على األقل من األراضي التي احتلت٨٨

  «.١٩٦٧سوى القتال عام 

ًقيادة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى تنحية جانبا «ودعا المسؤول االميركي 
 ،»رفضهم لخطة لم يروها حتى اآلن، وإلظهار استعدادهم للمشاركة بحسن نية في حوار هادف مع إسرائيل

ًكل عضو من أعضاء مجلس األمن، وكل دولة ترغب حقا في مساعدة اإلسرائيليين «كما دعا 
  «.والفلسطينيين على التوصل إلى اتفاق سالم شامل ، لتشجيعهم على العودة إلى طاولة المفاوضات

» إن رؤية السالم التي نعتزم تقديمها لن تكون غامضة«واشار غرينبالت الى صفقة القرن بالقول 
ستوفر تفاصيل كافية حتى يتمكن الناس من رؤية الحلول الوسط الضرورية لتحقيق حل واقعي «هي ف



 
١٤

 الصراع الذي سرق الكثير من اإلمكانات من الفلسطينيين واإلسرائيليين والمنطقة -وشامل لهذا الصراع 
نشرها وطالب من اعضاء مجلس االمن بعدم الحكم على خطة السالم االميركية حتى موعد » .ككل

سيتطلب «حيث » الصفحات الستين أو نحو ذلك التي توضح بالتفصيل شكل السالم«واالنتهاء من قراءة 
لكننا . تحقيق هذه الرؤية تنازالت صعبة من قبل الطرفين، إذا كانوا على استعداد لتقديم مثل هذه التسويات

  «.نعتقد أن كال الجانبين سيكسبان أكثر بكثير مما يقدمان

ال «انب االقتصادي لصفقة القرن الذي تم كشفها في ورشة البحرين، قال غرينبالت انه وحول الج
هذا ليس السالم . يمكن تحقيق هذه الرؤية االقتصادية إال إذا كان هناك حل للصراع السياسي بين الطرفين

 خطة لكن لن ينجح أي حل سياسي بدون. لن يكون هناك ازدهار اقتصادي بدون حل سياسي. االقتصادي
  .«اقتصادية متطورة

 -١: واختتم غرينبالت خطابه بتلخيص موقف البيت االبيض من الصراع العربي االسرائيلي
 ان التطلعات التي يتم التعبير عنها كحقوق - ٢. اإلجماع الدولي والشرعية الدولية والحجج مجرد خيال

خطوات األحادية الجانب في  ال- ٤ ال يمكن فرض حل على األطراف - ٣لن تحقق السالم ) فلسطينية(
ً ان السبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات -٥ًالمحافل الدولية لن تفعل شيئا لحل هذا الصراع 

 بين فتح - ان االنقسام العميق القائم بين الفلسطينيين أنفسهم -٦. المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين
  .وحماس مشكلة خطيرة يجب حلها إلحراز تقدم

 ان غرينبالت، الذي يستخدم مصطلح يهودا والسامرة في خطاباته المتكررة استخدم اليوم يذكر
نعلم أن «مصطلخ الضفة الغربية مصاحبا لذلك الذي يستخدمه اليمين الالسرائيلي المتطرف وقال 

ن في ٕلكن الرئيس ترامب وادارته يرغبو. ولم يتم الوفاء بها» بجنون«ًالفلسطينيين شاهدوا وعودا كثيرة 
هذا يعني الفلسطينيين في غزة والقدس وما يسميه الكثيرون بالضفة . جعل حياة كل من ينخرط بها أفضل

الى ذلك، » . وهذا يعني اإلسرائيليين في تل أبيب والقدس وما يسميه الكثيرون يهودا والسامرة-الغربية 
 خطيبا، استمع ٤٧ها اكثر من ناقش مجلس االمن في جلسته الفصلية القضية الفلسطينية والتي تحدث ب

خاللها االعضاء الى احاطة قدمتها رئيسة الشؤون السياسية باالمم المتحدة، روزماري ديكارلو شملت 
الكلمات الوضع على االرض برمته بما فيه المستوطنات والعنف وتدمير الممتلكات الفلسطينة والقدس 

 .الشريف والوضع االنساني والحصار على غزة

 ١ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  

  

  



 
١٥

  إدانات هدم منازل القدس/ شؤون سياسية

  تنديد دولي وعربي بهدم إسرائيل منازل مقدسيين
  

 أدانت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وعدة دول ومنظمات هدم جيش االحتالل –وكاالت 
 .ة القدس المحتلةاإلسرائيلي أمس االثنين منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدين

ّ مبنى، تضم نحو مئة شقة سكنية في حي وادي الحمص ببلدة صور ١٦وهدمت قوات االحتالل 
باهر، مبررة قرارها بقرب المباني من جدار الفصل، رغم أنها تقع في مناطق تخضع إداريا للسلطة 

  .الفلسطينية

 الممتلكات الخاصة في وقال فرحان حق المتحدث باسم األمين العام لألمم المتحدة إن هدم
وأضاف أن هذا األمر ال ينطبق . المناطق المحتلة ال يجوز، إال إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى

  .على هذه الحالة

حق عن مسؤولين كبار في األمم المتحدة قولهم إن عملية الهدم تتنافى مع واجبات إسرائيل  ونقل
  .كما ينص عليها القانون الدولي

  قانون الدوليمخالفة لل

 –من جهته قال االتحاد األوروبي إن سياسة االستيطان اإلسرائيلية وما يرافقها من إجراءات 
 .قانونية بموجب القانون الدولي  غير– ومنها عمليات النقل القسري واإلخالء وهدم المنازل ومصادرتها

مستمرة، وأكد أن استمرار السلطات اإلسرائيلية بالوقف الفوري لعمليات الهدم ال وطالب االتحاد
 .السياسة اإلسرائيلية يقوض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين

وقالت المتحدثة . بدورها أدانت فرنسا عملية الهدم اإلسرائيلية واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي
 اإلسرائيلي، وتعتبر الهدم في أراض محتلة باسم الخارجية الفرنسية إن بالدها تدين ما قام به الجيش

 .مخالفا للقانون الدولي

تعديا على الحقوق "كما نددت دولة قطر بعملية الهدم، وقالت وزارتها الخارجية إن ذلك يعتبر 
التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق، وجريمة ضد اإلنسانية تعكس استخفاف الحكومة اإلسرائيلية 

  ".رارات الشرعية الدوليةبالقوانين الدولية وق

هذه الجريمة تستدعي تدخال دوليا عاجال إللزام الكيان اإلسرائيلي بوقف عمليات "وأكدت الوزارة أن 
 ".الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

 – الخارجية األردنية سفيان القضاة بيان أصدره الناطق الرسمي باسم في –وأدان األردن بشدة 
 ".الهادفة إلى التهجير القسري للسكان"طالب بالوقف الفوري لهذه الممارسات الهدم، و عملية
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للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية "وأكد البيان رفض المملكة الهاشمية 
المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشمل بناء مستوطنات وتوسيع القائم منها ومصادرة األراضي 

 ".وغيرها من السياسات واإلجراءات الهادفة إلى التهجير القسري للسكان(...) م وطرد السكان والهد
كل هذه اإلجراءات تتعارض بشكل صارخ مع االتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين "وأضاف أن 

مارسات التي تعمق بالوقف الفوري لهذه الم"وطالب إسرائيل ". والقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي
  "اليأس وتزيد التوتر وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين، السبيل الوحيد للسالم واالستقرار في المنطقة

  إطالق يد المقاومة

ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية هدم سلطات االحتالل عشرات المنازل الفلسطينية في بلدة 
حكومة "تمارسه ما سمتها " تطهير عرقي"، و"ريمة حربج"القدس المحتلة بأنها  صور باهر جنوب شرقي

 ".اإلرهاب االستيطاني

ّمجزرة في حق "بدورها اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي الخطوة جريمة ووصفتها بأنها 
ورأت أن هذه االنتهاكات نتيجة مباشرة للخطة األميركية في المنطقة، والتطبيع المستمر مع ". الفلسطينيين

 .ت إلى تصعيد االنتفاضة والمواجهة الشاملةاالحتالل، ودع

وقالت . فدعت إلى إطالق يد المقاومة في الضفة الغربية) حماس(أما حركة المقاومة اإلسالمية 
إن الخطوة اإلسرائيلية تستدعي ردا فلسطينيا حاسما ببرنامج وطني شامل يحفظ للقدس هيبتها وهويتها 

 .في وجه مخطط التهويد

، شرعت جرافات إسرائيلية في هدم عدة مبان بوقت واحد في وادي الحمص، بعد ومنذ فجر االثنين
األحد الماضي التماسا قدمه ) أعلى هيئة قضائية(ورفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية . إخالء سكانها منها

 .السكان إللزام السلطات اإلسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا

نايات مقامة بدون ترخيص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن وتدعي السلطات اإلسرائيلية أن الب
) الفلسطينية(السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص بناء من الجهات المختصة 

 .باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية

دية اإلسرائيلية بالقدس، لكن جزءا كبيرا من ويقع الجزء األكبر من بلدة صور باهر ضمن حدود البل
 ).ب(و) أ(ضمن حدود الضفة الغربية وأراضيها مصنفة   تقع– فيها منطقة الهدم بما –أراضيها 

للسيطرة المدنية الفلسطينية ) ب(للسيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة ) أ(وتخضع المنطقة 
، )ج(و) ب(و) أ: (إلى ثالث مناطق  مقسمة–اتفاقية أوسلو   حسب–والضفة الغربية  .واألمنية اإلسرائيلية

 .للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة) ج(حيث تخضع المنطقة 

  ٢٣/٧/٢٠١٩الجزيرة 

*****  



 
١٧

هدم المنازل في القدس الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة : الخارجية التركية

 الديمغرافية
  

الفلسطينيين في القدس  وم الثالثاء، ان هدم إسرائيل لمنازلوزارة الخارجية التركية، الي أكد –أنقرة 
ًالشرقية التي تحتلها، يعد مظهرا جديدا من مظاهر  .سياسات االحتالل والعدوان التي تتبعها ً

واعتبرت الخارجية التركية في بيان صحفي لها، ان مثل هذه األعمال المدانة ترمي إلى تغيير 
 .التركيبة الديمغرافية للقدس

دعت الى وجوب وضع حد فوري لهذه األعمال غير الشرعية التي تلحق الضرر برؤية حل و
 .الدولتين

وطالبت المجتمع الدولي التمسك بالوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ الخطوات الالزمة من 
  .أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني

 ٢٣/٧/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

*****  

  دولة االحتالل منازل الفلسطينيين بالقدسموسكو تدين هدم 
 

وزارة الخارجية الروسية اليوم الثالثاء، قيام إسرائيل بهدم منازل  أدانت – )أ.ش.أ(  – موسكو
  .فلسطينيين في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية

 يعد اإلخبارية، أن ذلك اإلجراء" روسيا اليوم"واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة 
  .انتهاكا للقانون الدولي ويقوض آفاق التسوية على أساس حل الدولتين

 أبنية سكنية في منطقة صور باهر االثنينوأشارت إلى أن السلطات اإلسرائيلية دمرت أمس 
بالقدس الشرقية، حيث تم هدم أكثر من عشرة منازل متعددة الطوابق، ما أدى إلى تشريد عوائل فلسطينية 

  .وىأصبحت دون مأ

 يقوم بها الجانب اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة، التيوشددت على أن هذه األفعال 
هي إجراء غير شرعي من ناحية القانون الدولي، ويقوض آفاق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني 

  ". وات المدمرة مستقبالداعية إسرائيل إلى مراجعة قرار الهدم واالمتناع عن مثل هذه الخط، اإلسرائيلي

 بيوتا في قرية فلسطينية تقع قرب جدار الفصل االثنين قد دمرت إلسرائيلوكانت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، فيما طوق عشرات الجنود وضباط الشرطة عدة مبان في بلدة صور باهر، في ضواحي القدس 

  .الشرقية المحتلة، قبل دخول الجرافات إلى البلدة

  ٢٣/٧/٢٠١٩مصراوي 

*****  



 
١٨

   اعتداءات

  يقتحمون المسجد األقصىً تلمودياً وطالباًمستوطنا ٨٠
  

 من معاهد تلمودية اليوم ً طالبا١١ بينهم ً متطرفاً يهودياً مستوطنا٨٠ اقتحم نحو - رام اهللا 
القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وفق ما اعلنه   الحرم–الثالثاء باحات المسجد األقصى المبارك 

 .مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب

في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة برفقة و ) بترا( وقال الخطيب لمراسل
 . حراسة معززة ومشددة من قوات االحتالل االسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

اء صلوات وطقوس ون جوالت استفزازية في المسجد وسط محاوالت متكررة ألدونفذ المستوطن
  .تلمودية فيه

 ٢٤/٧/٢٠١٩بترا 

*****  

  "سلوان"مستوطنون يعتدون على شاب في بلدة : القدس
 

المستوطنين عليه، ليلة  اعتداء ، بعد"فؤاد الرجبي"، بإصابة الشاب "وادي حلوة"أفاد مركز معلومات 
  .المبارك المسجد األقصى ، جنوب"سلوان "، في بلدة"بطن الهوى"حي في  ،االثنينأمس 

االسـتيطانية فـي الحـي اعتـدوا علـى الـسكان، بعـد  وأوضح سكان الحـي، أن المـستوطنين فـي البـؤر
  .أرض في الحي، بهدف تحويلها لموقف لمركباتهم منعهم من االستيالء على قطعة

  ٢٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

  ً يوما١٥ مقدسية عن المسجد األقصى "مرابطة" اإلسرائيلي يبعد االحتالل
 

 عـن المـسجد األقـصى يسلطات االحتالل اإلسـرائيلي، المقدسـية عايـدة الـصيداو أبعدت –) أ.ش.أ(
 . يوما، بتهمة توزيع حلوى على روح شهيد مقدسي١٥لمدة 

األقـصى ليلـة أول  المـسجدوكانت قوات االحتالل اعتقلت الصيداوي من محيط مصلى باب الرحمة ب
 .أمس، وسلمتها استدعاء للتحقيق معها أمس االثنين

البلـدة القديمـة بالقـدس  فـي" القـشلة"وذكرت الـصيداوي اليـوم أنهـا توجهـت لمركـز اعتقـال وتحقيـق 
خـارج المركـز سـاعة ونـصف، طلبـوا منهـا العـودة فـي  المحتلـة، بنـاء علـى أمـر االسـتدعاء، وبعـد االنتظـار

 وبعد توجهها مرة أخرى إلى مركز التحقيق سلمها المحقق قرارا يقضي بإبعادهـا عة الثانية بعد الظهر،السا



 
١٩

بــاب الرحمــة  ، بعــد أن وجهــت ضــدها تهمــة توزيــع الحلــوى عنــد مــصلىً يومــا١٥عــن المــسجد األقــصى 
 .بالمسجد

سط القدس المحتلة، العيسوية و واعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم، مواطنا مقدسيا من منزله ببلدة
  .معه وحولته إلى مركز تابع لها في المدينة للتحقيق

بمدينة القدس، ليوم الخميس  من جهة ثانية، مدد االحتالل اعتقال شابين من سكان البلدة القديمة
  .أمس القادم، علما بأن االحتالل اعتقلهما ليلة أول من

ليــوم غــد، علمــا بــأن  لمــسجد األقــصى، أشــقاء مــن ســكان بلــدة سـلوان جنــوب ا٣كمـا مــدد اعتقــال 
  .منطقة أبو غنيم جنوب القدس المحتلة الماضي من مكان عملهم في/ الجمعة/االحتالل اعتقلهم يوم 

وادي حلـــوة بإصـــابة الـــشاب فـــؤاد الرجبـــي بعـــد اعتـــداء  فـــي ســـياق آخـــر، أفـــاد مركـــز معلومـــات
  .المسجد األقصى المباركفي حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب  المستوطنين عليه ليلة أمس

 عيان من سكان الحي، أن المستوطنين في البؤر االستيطانية في الحي اعتدوا على وأوضح شهود

  .موقف لمركباتهم المواطنين بعد منعهم من االستيالء على قطعة أرض بالحي، بهدف تحويلها إلى

 ٢٣/٧/٢٠١٩الشروق 

*****  

  اعتداءات/ تقارير

  ٢٠١٩ً فلسطينيا منذ بداية ً طفال١٦االحتالل يغتال 
  

، إن »فرع فلسطين - الحركة العالمية للدفاع عن األطفال« قالت -   وكاالت- فلسطين المحتلة
 طفال فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام ١٦قوات االحتالل اإلسرائيلي، اغتالت 

  .الجاري

قت وكالة األناضول نسخة منه، أمس الثالثاء، ، في بيان صحفي تل)غير حكومية(وأفادت الحركة 
  . أطفال في الضفة الغربية٤ طفال من قطاع غزة، و١٢أن من بين الشهداء 

القوة المفرطة، والرصاص الحي المتفجر، ضد األطفال «واتهم البيان، جيش االحتالل باستخدام 
ظلة الحماية التي توفرها الحكومة بهدف قتلهم أو التسبب بإعاقات دائمة لهم، مستغلين عدم مساءلتهم وم

  .«اإلسرائيلية

وقالت الحركة في بيانها، إن االنتهاكات اإلسرائيلية أسفرت عن العديد من المآسي لألطفال، حيث 
  .«يحلم بالمشي واللعب مجددا، وآخرون فقدوا أعينهم إثر إصابتهم برصاص االحتالل«أصبح بعضهم 

ام لألمم المتحدة بإدراج جيش االحتالل في تقريره السنوي حول وطالبت الحركة العالمية، األمين الع
والحركة العالمية للدفاع عن . األطفال والصراعات المسلحة الرتكابه انتهاكات جسيمة ضد األطفال



 
٢٠

فرع فلسطين، جزء من االئتالف الدولي للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، وتأسست في جنيف - األطفال
  .١٩٧٩عام 

 بؤرة استيطانية جديدة ٣٢ق آخر، قالت منظمة إسرائيلية ناشطة بمراقبة االستيطان، إن في سيا
 غالبيتها بعد انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للواليات ٢٠١٢أقيمت في األراضي الفلسطينية منذ العام 

ثالثاء، ، في تقرير حصلت األناضول على نسخة منه، أمس ال»السالم اآلن«وأضافت . المتحدة األمريكية
جميع هذه البؤر االستيطانية، باستثناء واحدة، أقيمت في عمق الضفة الغربية وفي منطقة ينبغي «إن 

  .مع الفلسطينيين» على األرجح أن تخليها إسرائيل في إطار اتفاق سالم نهائي

، يقيمها مستوطنون على »كرافانات«وتتكون البؤر االستيطانية عادة من عدة منازل متنقلة 
، أن »السالم اآلن«وأوضحت . ل أو المناطق القريبة من المستوطنات القائمة بهدف توسيعها مستقبالالتال
 من البؤر االستيطانية تستولي على مساحات شاسعة من أراضي الرعي والزراعة، ويعمل مستوطنوها ٢١

  .على إزالة الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من المناطق المجاورة

ط بعض البؤر االستيطانية الجديدة هناك زيادة في العنف والهجمات ضد في محي«: وأضافت
يتم إنشاء البؤر االستيطانية بطريقة منظمة بمشاركة سلطات االستيطان «ولفتت أنه . »الفلسطينيين

  .«وشعبة االستيطان) التي تشجع االستيطان في األراضي الفلسطينية(المحلية، ومنظمة اماناه 

 بؤرة استيطانية في الضفة ١٠٠ٕرات فلسطينية واسرائيلية، فإن هناك أكثر من واستنادا إلى تقدي
وكشفت . الغربية كان من المتوجب على الحكومة اإلسرائيلية أن تزيلها بحسب خطة خارطة الطريق الدولية

، عن أن الحكومة اإلسرائيلية تعمل على تشريع البؤر االستيطانية الحالية بأثر »السالم اآلن«حركة 
في المستوطنات القائمة، » أحياء« بؤرة كمستوطنات مستقلة أو ١٥ًرجعي، مشيرة أنه تم حتى اآلن تقنين 

  .ً بؤرة إضافية على األقل تخضع لعملية التصديق٣٥وهناك 

نتنياهو، أقامت عشرات البؤر ) رئيس الوزراء بنيامين(حكومة «وأشارت المنظمة، إلى أن 
ن أي نقاش عام، من أجل السيطرة على المزيد من األراضي ومنع حل االستيطانية الجديدة بهدوء، دو

  .«الدولتين

عندما تعلن الحكومة والكنيست أنهم سيفعلون أي شيء إلضفاء الشرعية على أي «: وأضافت
ًبناء غير مصرح به من قبل المستوطنين وحتى سرقة األراضي الخاصة، يرى المستوطنون هذا حافزا لبناء 

لقد أصبحت طريقة البؤرة االستيطانية هذه تكتيكا في عملية «: وتابعت. »واقع االستيطانيةالمزيد من الم
  .>>...«ضم الضفة الغربية بحكم األمر الواقع، وهي تقودنا إلى دولة واحدة غير ديمقراطية دائمة

ي من جهته، قال المجلس النرويجي لالجئين أن عملية هدم قوات االحتالل لعشرة مبانٍ  ف... <<
ًحي صور باهر بالقدس الشرقية يمثل سابقة خطيرة وخرقا خطيرا للقانون اإلنساني، حيث يبلغ عدد الشقق  ً

  . شقة٧٠التي تم هدمها 



 
٢١

إن الحجج األمنية «وقالت كيت أورورك، المدير القطري للمجلس النرويجي لالجئين في فلسطين 
يرة وتترك اآلالف من الفلسطينيين في خطر التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خط

يجب على المجتمع الدولي وقف إرتكاب مثل هذه اإلنتهاكات الجسيمة «وتضيف السيدة أورورك » كبير
  .>>...«لقانون اإلنساني الدولي

وشن جيش االحتالل فجر أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة ... <<
 شبان، فيما واصلت شرطة االحتالل التضييق على المقدسيين واعتقالهم ٩ها اعتقال الغربية المحتلة، تخلل
  .من ساحات األقصى

في موضوع آخر، أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين أمس الثالثاء، بأن حالة من التوتر 
زة تشويش في الفترة األخيرة، وذلك عقب قيام إدارة المعتقل بتركيب أجه» ريمون«واالضطراب تسود سجن 

جديدة بين األقسام، عدا عن مماطلتها بتركيب أجهزة تلفونات عمومية للسماح لألسرى بالتواصل مع 
  .ذويهم

وبينت الهيئة، في بيان أصدرته، أن أسرى المعتقل أقدموا يوم الجمعة الماضي على اتخاذ خطوات 
معتقل، تمثلت بإغالق األقسام ورفض ًتصعيدية احتجاجا على سياسة االستهتار والالمباالة من قبل إدارة ال

ولفتت الهيئة إلى أن ما تم تركيبه .الخروج ألداء صالة الجمعة في ساحة الفورة، وارجاع وجبات الطعام
باألقسام هو قواعد لألجهزة التلفونية وليس األجهزة بشكل فعلي، وهو ما يخالف بنود االتفاق الذي توصل 

وحذرت من انفجار األوضاع في السجون في ظل استمرار .  السجونًإليه األسرى سابقا مع إدارة مصلحة
سلطات االحتالل بالتضييق على األسرى على مختلف األصعدة واهمال أبسط مطالبهم وحقوقهم، وطالبت 

 .بضرورة التدخل للعمل على إزالة أجهزة التشويش ذات اآلثار الخطرة على صحة األسرى

 ١ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  اتفعالي

 اليوم.. ضمن مهرجان جرش في المركز الثقافي الملكي» القدس«افتتاح ندوة 
  

، ٢٠١٩ ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان جرش للثقافة والفنون لـ -  ياسر العبادي-عمان 
، وذلك صباح اليوم، »القدس«تنظم رابطة الكتاب ندوة في المركز الثقافي الملكي بعمان، بعنوان 

الذي يتحدث عن القدس، وكتب » المرابطون« جلستين، وتستهل بعرض الفيلم الوثائقي وستتضمن الندوة
ٕنصه الكاتب مخلد بركات وأخرجه رائد عربيات وانتاج التلفزيون األردني، وكان حصل على الجائزة الذهبية 

  .٢٠١٦لمهرجان اتحاد اإلذاعات والتلفزة العربية في تونس عام 



 
٢٢

تي سيديرها الدكتور عزت جرادات رئيس أساقفة سبسطية للروم ويشارك في جلستها األولى، ال
رسالة القدس وفلسطين للرأي العام، ورئيس «األرثوذكس، سيادة المطران عطا اهللا حنا بورقة بعنوان 

مقاومة المرابطين «الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة صبري بورقة بعنوان 
الدور «وأمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان بورقة تحمل عنوان ، »لمخططات االحتالل

  .«األردني في حماية المقدسات

 كل من المؤرخ الدكتور علي  فيما سيشارك في الجلسة الثانية التي سيديرها الدكتور ربحي حلوم
القدس من هرتزل حتى  «، والباحث نواف الزرو بورقة»القدس إلى أين«محافظة في ورقة بعنوان 

، والباحث الدكتور عبد »آفاق ومستقبل المدينة المقدسة«، والباحث الدكتور وليد عبد الحي بورقة »ترامب
 .«اإلعمار الهاشمي والوصاية على المقدسات«اهللا العبادي بورقة 

 ٣٠ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  ائتالف األحزاب يدعو لحملة تضامن مع الفلسطينيين
  

دعا االئتالف الوطني لألحزاب السياسية األمتين العربية واإلسالمية الى إطالق حملة   - نعما
تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني الخاضع تحت براثن االحتالل جراء ما يتعرض له من جرائم إرهابية 

طقة ممنهجة بحق األرض واإلنسان في حملة صهيونية مسعورة بهدم عشرات الوحدات السكنية في من
  .صور باهر، واالعتداء على عشرات المواطنين الفلسطينيين

وشدد االئتالف، في بيان له أمس الثالثاء، على ان السكوت على جرائم االحتالل الصهيوني في 
صور باهر وتهديدات الكيان الغاصب بعدوان جديد على قطاع غزة يعد بمثابة الشراكة في الجرائم المرتكبة 

ًوطالب االئتالف األمتين العربية واإلسالمية أن يوجهوا بوصلتهم غربا وأن تتحمل  .يبحق الشعب الفلسطين
مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلرهاب دولة محتلة ال تراعي مواثيق 

 .ٕدولية أو بشرية وانسانية

 ٣ ص٢٤/٧/٢٠١٩الرأي 

*****  

   هدم المنازل في واد الحمصاعتصام في رام اهللا تنديدا بجريمة
 

اهللا تنديدا بجريمة   اعتصم عشرات المواطنين، مساء اليوم الثالثاء، في مدينة رام– وفا –اهللا  رام
 .الحمص بالقدس المحتلة أمس هدم المنازل التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي في واد

المرابطين   رسالة ألهلناهذه"ماجد الفتياني، " فتح"أمين سر المجلس الثوري لحركة  وقال
العاصمة األبدية لدولة فلسطين،  الصامدين في القدس المحتلة، أن شعبنا بكل أطيافه يقف مع القدس



 
٢٣

وخارج أسواره دفاعا عن األرض والمقدسات اإلسالمية  ومع أهلها المرابطين في باحات المسجد األقصى
 ".والمسيحية فيها

مبانيهم   شردهم االحتالل وأصبحوا في العراء حين دمرهي رسالة أيضا لهؤالء الذين: "وتابع
ٍولسلطته، في تحد لكل القوانين الدولية  السكنية بمجموع ما يقارب مئة شقة، رغم أنها ال تخضع إلدارته

 ".أميركية وصمت دولي على ما جرى ويجري في القدس واألعراف اإلنسانية، في ظل شراكة

وحدكم وسيلتف  ُل الرئيس محمود عباس والقيادة، لن تتركوانقول لهم كما قا: "الفتياني وأضاف
صمودكم ليس بالشعارات والبيانات، بل  شعبنا بجموعه خلف القدس وأهلها لتقديم ما يمكن تقديمه، لدعم

 ."جبر الضرر عن كل المتضررين بدعم حقيقي كما قرر الرئيس محمود عباس

أقل ما  إن هذا التضامن هو" عبد اهللا يوليو قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني األب بدوره،
الحملة الشرسة التي تستهدف  يمكن أن نفعله ونقدمه ألبناء شعبنا في القدس المحتلة، في ظل هذه

 ".تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء شعبنا

ن يجب علينا أن نكون في الميدان دائما وصوت من ال صوت له، وعلينا رجال الدين أ: "وتابع
 ".نكون صوت الوجدان والضمير في الليلة الظلماء

تتعرض له  جهته، اعتبر أمين سر المكتب الحركي لنقابة الطب المخبري أنس الديك أن ما من
لوقف هذه الجرائم المتكررة  ٕمدينة القدس من تطهير عرقي يستوجب وقفة عربية واسالمية ودولية

 .الحمص ي وادوالمستمرة، التي كان آخرها مجزرة المباني ف

وأهلها  الديك أن قرار سيادة الرئيس محمود عباس جبر ضرر المتضررين يؤكد أن القدس وأضاف
عاصمة الدولة الفلسطينية وهم  على رأس أولويات القيادة، وأن الرهان على حرف البوصلة عن القدس

  .وسراب مهما تعاظمت المؤامرات

 ٢٤/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*****  

"BDS " كاتربلر"و" هيونداي"لمقاطعة شركتيتدعو"  
 

" كـاتربلر"و" هيونـداي "لمقاطعـة شـركتي "BDS" إسـرائيل دعت اللجنة الوطنيـة لمقاطعـة -القدس 
ّاإلسرائيلية والتطهير العرقـي الممـنهج والمـستمر بحـق شـعبنا  ّللصناعات الثقيلة بسبب تورطهما في الجرائم

 .الفلسطيني

والـشتات، والـشعوب  نية للمقاطعة ندعو شعبنا الفلسطيني في الـوطناللجنة الوطنية الفلسطي وقالت
الضمائر الحية حول العالم، إلـى مقاطعـة منتجـات  ، وأصحاب)ًوخصوصا في منطقة الخليج العربي(العربية 
ّللصناعات الثقيلة، حتى إنهاء تورطهما في الجرائم اإلسرائيلية المستمرة "كاتربلر"و" هيونداي"شركتي  بحـق  ّ

ّ عاما، ال سيما في القدس والنقب٧١بنا الفلسطيني منذ أكثر من شع ً. 
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ــي ضــوء كــشف اســتخدام ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي لمعــدات وجــددت ــة دعوتهــا هــذه ف  ّالحرك
القـدس # صـور بـاهر فـي  ّالثقيلة في هدم عشرات المنازل والـشقق الـسكنية فـي حـي" كاتربلر"و" هيونداي"

ّعملية هدم شهدتها القدس المحتلة منذ سنوات ّ من المقدسيين، في أكبرهذا الصباح، وتشريد المئات ٍ. 

، مطالبـة أصـحاب الـضمائر "كـاتربلر"و" هيونـداي"ّحمـالت المقاطعـة ضـد  ّوطالبت المنظمـة بتـصعيد
إلــى ســحب  بمقاطعــة الــشركتين، وكمــا دعــت المؤســسات وصــناديق االســتثمار والكنــائس العالميــة الحيــة

  .العطاءات شركتين، والمجالس المحلية إلى إقصائهما مناستثماراتها من ال

 ٢٢/٧/٢٠١٩وكالة معا اإلخبارية 

*****  

  آراء

 الفلسطينيون أصحاب أرض وحق وتاريخ واآلخر عابر مهما تمادى
  

  رأي الدستور

مرة أخرى تبرهن حكومة االحتالل أنها رائدة التطرف، ممارسة إرهاب الدولة في محاولة لتصدير 
ًلداخلية، حيث تتكشف يوميا وتتعرى أمام العالم في ضربها لكل المعاهدات والمواثيق ورفض أزماتها ا

  .ّاالنصياع لقرارات الشرعية الدولية، وميلها المستمر للعنف، مقوضة بكل ذلك كل دعوات السالم والحوار

لمواطنين آخر صور إرهاب دولة االحتالل ما قامت به من هدم لعشرات الوحدات السكنية العائدة 
فلسطينيين في منطقة صور باهر بالقدس الشرقية، لتضيف ذلك إلى مسلسل الجرائم بحق الشعب 

  .ٍالفلسطيني، وسط صمت العالم، وبقائه رهين الضغط الخجول على كيان ال يحترم مواثيق وال يذعن لقرارات

 الفلسطينية المحتلة بما إننا في األردن نؤكد رفضنا للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي
فيها القدس الشرقية والتي تشمل بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة األراضي 
ٕوالهدم وطرد السكان، وانشاء الطرق االلتفافية لخدمة المستوطنات، وغيرها من السياسات واإلجراءات 

ه وزارة الخارجية فإن هذه اإلجراءات تتعارض وعلى النحو الذي أكدت. الهادفة للتهجير القسري للسكان
وعلى دولة االحتالل أن . بشكل صارخ مع االتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، والقوانين الدولية

ًتتوقف فورا عن هذه الممارسات التي تعمل على تعميق اليأس وزيادة التوتر، وتؤثر بشكل جوهري على 
  .مساعي حل الدولتين

لة االحتالل التي تمادت في طغيانها أن تدرك بأن أصحاب الحق ثابتون، ولن تزيدهم تلك على دو
ًالممارسات إال صمودا ونضاال وتمسكا بأرضهم، فهم أصحاب األرض والحق والتاريخ، والبقية عابرون،  ً ً

  .ٕمهما حاولوا ومهما مارسوا من تطرف وارهاب وقتل وتشريد
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ومنظماته ذات الصلة، تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات إن على كل قوى العالم ومؤسساته 
فورية، وقرارات ملزمة لكبح جماح تعنت االحتالل، ووضع حد فوري لجرائم الهدم والترحيل القسري، فهذا 

 .ٌالصمت عار على اإلنسانية بأجمعها

 ١٧ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  آراء عبرية مترجمة

 ٢٠١٧ية منذ  بؤرة استيطانية غير شرع١٦اقامة 
 

  يوتم بيرغر/هآرتس

األولى هامشية جدا وتعيش : في الضفة الغربية ينتشر نوعان من البؤر االستيطانية غير الشرعية
قوات األمن تصل إلى التالل التي . فيها مجموعات سكانية ليس لها قوة سياسية أو اقتصادية حقيقية

ية في المناطق ايضا، الذين بشكل عام يطالبون يعيشون فيها بين فترة واخرى، ورؤساء السلطات المحل
  .بالمزيد من البناء، سعداء على االغلب من اخالئهم

إضافة إلى هذه المجموعة التي يتم تدمير بيوتها بشكل دائم، توجد مجموعة اخرى محظية وال 
قليمية خلف وراءها تقف المجالس اال. هي تقيم بؤر استيطانية ثابتة ولها عالقات أكثر. يمسها أحد

الذي نشر ” السالم اآلن“ حسب تقرير – ٢٠١٧منذ العام . بصورة مباشرة، وأخرى يدعمونها بصمت
: زارتها جميعها” هآرتس“.  بؤرة استيطانية جديدة كهذه في ارجاء الضفة١٦أمس، تم اقامة على االقل 

  .وغوش عصيونمن منطقة مجلس جنوب الخليل وحتى السامرة، في غور االردن، في متيه بنيامين 

البؤر االستيطانية الجديدة متنوعة في طبيعتها، عدد منها زراعية واالخرى تستخدم باالساس 
ورغم أنها جميعها اقيمت على اراضي دولة إال أنها غير شرعية . ولكنها ال تشمل اقتصاد ذاتي. للسكن

لتي يتم اخالؤها وال تحرص وبذلك هي تختلف عن عدد من البؤر االستيطانية االصغر، ا. بطريقة اقامتها
  . على البناء على اراض كهذه

 بؤرة استيطانية الجديدة تحظى بحماية السلطات، في عدد منها السلطات تعمل بصورة ١٦الـ 
  . عندما يتم تطبيق القانون يكون ذلك بصورة محددة جدا–اإلدارة المدنية بصعوبة تتطرق اليها . جلية

مخطط بناء للبلدية، وبدون تراخيص ومصادقات، هو خرق البناء على اراضي الدولة بدون 
 ولكن عمليا –لجزء من مباني هذه البؤر االستيطانية تم اصدار أوامر هدم . للقانون وسيطرة على األصول

  . ما زالت قائمة على حالها
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 .مع ذلك، البناء غير الشرعي على اراضي الدولة تتم شرعنته بأثر رجعي، ومن هنا ينبع التشديد
 اقيمت باالجمال ٢٠١٢ بؤرة استيطانية الجديدة، وكتبت أنه منذ العام ١٦تضع خريطة لـ ” السالم اآلن“

  . بؤرة استيطانية غير قانونية من النوع الذي يدور الحديث عنه٣١

تبين أن االغلبية الساحقة للبؤر االستيطانية هي مزارع زراعية من انواع ” هآرتس“في زيارات 
مزرعة “هكذا كانت الحال مثال في البؤرة االستيطانية المسماة . فيها باالساس االغناممختلفة، يربون 

قرب مقبرة عيلي ” مشعول همعيان“في جنوب جبل الخليل، في حين أنه في المزرعة المسماة ” شبتاي
 –في وسط الضفة تحدث شابان بأنهما يعمالن في الزراعة ويتجوالن بين التالل المختلفة في الضفة 

  . واآلن تمركزا في هذه التلة

ايضا مزرعة نمت قرب نغوهوت التي تقع في جنوب الضفة كان لها مظهر زراعي، لكن هنا يبدو 
بعد الزيارة في المكان اقام . أن من يشغل البؤرة له عالقات وطيدة بشكل خاص مع سلطات تطبيق القانون

 وصلوا إلى المكان خوفا من أن يكونوا الجيش االسرائيلي فجأة حواجز بغرض منع المراسلين الذين
  .عن المنطقة” معلومات استخبارية“يجمعون 

أحد االمثلة على : السلطات المحلية تشارك بشكل مباشر على االقل في عدد من البؤر الجديدة
موضوع السيطرة على . في غور األردن” محنيه غادي“ذلك هي البؤرة التي اقيمت في المعسكر المتروك 

النيابة العامة قالت أمام المحكمة العليا . العسكري تم نشره في الصحيفة في تشرين األول الماضيالموقع 
في االلتماس بشأن استمرار وجود البؤرة االستيطانية أنها ال تعرف من الذي استولى على المكان، لكن 

رئيس الكيرن كييمت فحص بسيط في صفحة الفيس بوك للبؤرة االستيطانية أظهر أن من بين زائريها كان 
  . داني عطار، ورئيس المجلس االقليمي غور األردن دافيد الحييني ورجال شرطة يعملون في المنطقة

البؤرة االستيطانية تعمل كنوع من المدرسة العسكرية التمهيدية التي حسب اقوالها، تعمل مع 
دية نشرت صور للطالب وهم في صفحة الفيس بوك لهذه المدرسة العسكرية التمهي. شباب في حالة خطر

  . يلعبون بسالح الجنود الذين زاروا البؤرة

الشرطة العسكرية فحصت الموضوع وهآرتس علمت أنه مؤخرا قررت الشرطة العسكرية اغالق 
  .”على صعيد االنضباط“التحقيق وعالج القضية 

جفعات عيتام، مثال آخر على التدخل المباشر للسلطات المحلية في اقامة بؤرة استيطانية هو 
. وهي البؤرة القريبة من افرات، والمجلس االقليمي هناك ساهم مباشرة في تجديد االستيطان في المكان

البؤرة اقيمت بعد وقت قصير من العملية في مفترق غوش عصيون التي قتل فيها آري بولد في أيلول 
٢٠١٨ .  
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ؤرة، التي بنيت بيوتها بدون المجلس أخذ على عاتقه المسؤولية بصورة رسمية عن اقامة الب
في االدارة . تراخيص وخالفا للقانون، وادعى المجلس أنه اعطيت تصاريح القامة مزرعة في المكان
  .المدنية تطرقوا للموضوع وقالوا إنه ال توجد نية الخالئها والبناء هناك يتوقع أن يكون قانوني

االستيطانية حفات جلعاد في اراضي مزارع اخرى ظهرت للعين زراعية، شوهدت من جنوب البؤرة 
في البؤرة االستيطانية التي اقيمت قرب سوسيا في جنوب . المجلس االقليمي شومرون في منطقة نابلس

الضفة الغربية وفي البؤرة االستيطانية التي اقيمت استمرارا لسلسلة البؤر االستيطانية التابعة لتقوع 
  . ”تقوع هـ“والمسماة 

 في منطقة غوش تلمونيم التي تقع في وسط الضفة تم تشكيل هيئة االستقبال في بؤرة استيطانية
من مجموعة كبيرة من الشباب الذين كانوا مشغولين بقيادة التراكتورات القديمة في أعلى التلة وبجر خردة 

بؤر استيطانية مشابهة اقيمت منذ كانون الثاني . قديمة وضعوها على جانبي شارع الوصول الى المكان
 في شمال الغور، في المكان المسمى حفوت بنتايم، وفي منطقة بني كيدم وبني حيفر وكيدا ٢٠١٨
  .وغيرها

السلوك ذو الوجهين لحكومة اسرائيل في كل ما يتعلق بالبؤر االستيطانية غير القانونية يتواصل “
كاتبة التقرير ” آلنالسالم ا“، قال شبتاي بيندت، رئيس طاقم متابعة المستوطنات في حركة ”بكل القوة

رغم الحديث عن تسوية مكانة البؤر االستيطانية القديمة لخلق مظهر شكلي لتطبيق “واضاف . الجديد
القانون في المناطق، تواصل بموازاة ذلك وبدون تشويش القيام بكامل القوة، المزيد والمزيد من البؤر 

تطبيق القانون تتجاهل وتشرعن بالفعل هذه سلطات . االستيطانية غير القانونية في عمق الضفة الغربية
اآلفة، وكل ذلك خالفا للقانون، بدون مصادقة الحكومة كما يقتضي األمر وبدون نقاش عام في 

  .”الموضوع

الحكومة تواصل التمكين من الشغب بهدف واضح هو منع أي احتمالية للتوصل “وحسب اقواله 
 على الجمهور اإلسرائيلي حلم مسيحاني معظم الجمهور الى اتفاق مستقبلي، من خالل التطلع الى الفرض

  .يعارضه

السالم “للتحقيق مع ثالثة نشطاء من حركة ) يهودا والسامرة(اليوم استدعت شرطة اقليم شاي 
عمليا، وحسب اقوال رجال الحركة، كان في . في منطقة غوش شيلو، كما يبدو بسبب تجمع محظور” اآلن

  . اص الذين لم يتظاهروا على االطالقالمكان عدد اقل من عشرة أشخ

قرب الالفتات التي تحمل أسماء ” بؤرة استيطانية غير قانونية“النشطاء علقوا الفتات كتب عليها 
وقد تم استدعاؤهم الى مركز الشرطة وبعد بضع ساعات . بؤر استيطانية غير قانونية في غوش شيلو

ح تحقيق جنائي ضدهم، رغم أنهم حسب اقوال الشرطة ابلغوهم، بدون التحقيق معهم، بعدم وجود نية لفت
  . ارتكبوا مخالفة التجمع المحظور
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اذا تجمع ثالثة أشخاص من اجل ارتكاب مخالفة “ من قانون العقوبات تنص على أن ١٥١المادة 
أو لهدف مشترك، حتى لو كان مشروع، وتصرفوا بصورة تعطي اساس معقول للخوف من أن يقوموا بعمل 

الم أو بمجرد التجمع هم يثيرون أشخاصا آخرين من اجل خرق السالم العام، فان هذا يعتبر يخرق الس
تطبيق هذه المادة في هذا السياق يبدو ضئيل جدا، وبشكل عام ال يطبق على تجمعات . ”تجمع محظور

  .واسعة اكثر

 تطبيق القانون من االدارة المدنية جاء ردا على ذلك بأن معظم البؤر االستيطانية معروفة لجهات
  . ”غير المعروفة سيتم فحصها“وأن 

في عدد من البؤر االستيطانية المذكورة أعاله تم اعطاء اوامر لتطبيق القانون، وتم “وورد أنه 
ونشير الى أن تطبيق القانون على مبان غير قانونية يتم طبقا . تطبيق القانون بصورة متكررة في المكان

 .”اضعة لسياسة المستوى السياسيلالعتبارات العملياتية والخ

  ٢٧ ص٢٤/٧/٢٠١٩الغد 

*****  

  !مسوغ إسرائيلي لقتل الفلسطينيين والسود": الشعور بالخطر"
 

  )٢٢/٧/٢٠١٩هآرتس  (كوبي نيف :بقلم

ولو . تيكا أطلق عليه النار وقتل ألنه شخص أسود سولومون – ًهيا نضع هذا فورا على الطاولة
 تناول – ، وحتى لو كان فعل كل األشياء التي قالتها الشرطة عنهأنه كان أبيض أو أي لون آخر

كان أحد من رجال  لما – ًالحشيش، ثمل، شتم، اختطف هاتفا من طفل، ورشق الحجارة على رجال الشرطة
  .الشرطة قد أطلق النار عليه وقتله

من كل ما يجب أن يكون هو قطرة . ومن أجل فهم ذلك، يجب أال ننتظر نتائج أي تحقيق
ًاالستقامة، حفنة صغيرة من العقل السليم، والقليل جدا من فهم الواقع، وباألساس الحقائق الثابتة 

أعطوني حادثة واحدة، فقط واحدة، في العشرين : ًرجاء أيها القراء األعزاء، سأقدم لكم تحديا. والواضحة
  .ًا غير عربي أو غير أسودسنة األخيرة، قام فيها شرطي أو جندي إسرائيلي بإطالق النار وقتل شخص

ال يوجد، حسب ذاكرتي، أي حادثة كهذه، ال مستوطن، وال حريدي، وال أشكنازي، وال شرقي، وال 
ال ثمل وال قاطع شوارع وال سارق هواتف، وحتى ال يوجد أي شخص رشق الحجارة على . حتى واحد

كل الذين أطلق عليهم النار أصيبوا أو في العشرين سنة األخيرة، . ًال يوجد أحد مطلقا. الشرطة أو الجنود
قتلوا على أيدي رجال الشرطة أو جنود الجيش، كانوا من العرب بالمئات، أو من السود بالعشرات، ولم يكن 

  .أي شخص أبيض أو شرقي

ًإذا، ما الذي تقولونه؟ ماذا يعني ذلك؟ إنه في العشرين سنة األخيرة، كل الحشاشين وقاطعي 
وال . واتف والسكارى والمغتصبين والقتلة وراشقي الحجارة جميعهم من العرب والسودالشوارع وسارقي اله
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ًيوجد أي مستوطن ثمل؟ وال أي روسي قام بالسرقة؟ وال أي مغربي رشق حجرا؟ ولم يكن أي حريدي قام 
  ًبعملية اغتصاب؟ ولم يقم أي أشكنازي بالقتل؟ هذا غير منطقي، أليس هذا صحيحا؟

َإذا، لم هذا األ ًمر؟ اإلجابة على ذلك تكمن في جملة قصيرة تظهر دائما في العنوان الفرعي في كل ً
تقرير عن حادثة إطالق نار وقتل فلسطيني أو إثيوبي، والذي يقول إن الشرطي أو الجندي الذي أطلق 

ً؟ فهذا ليس شيئا "شعر بالخطر على حياته"ولكن ماذا يعني . "شعر بالخطر على حياته"النار وقتل 
ًهذا شعور شخصي تماما، فلنفترض أنك وصديقك تقفان في المكان نفسه، وقام أطفال برشق . ًوضوعيام

الحجارة عليكما، يمكن أن يشعر صديقك بالخطر على حياته ويهرب من المكان، في حين أنك تعتقد أن 
  أليس األمر كذلك؟. األمر يتعلق بلعب أطفال وتضحك

ًأمرا شخصيا فحسبال يعد الشعور بالخطر على الحياة   – ً، بل هو أيضا أمر ذو سياق سياسيً
ًكان مواطنا أو معلما أو جنديا أو شرطيا أو سائق أو  سواء – ًمثال، كل يهودي إسرائيلي. ًتماما اجتماعي ً ً ً

ً ولم يرضع حتى الموت من الدعاية الصهيونية، السيادية والعنصرية، سيشعر دائما بصورة طبيعية –ًقاضيا
 عندما يثمل شباب من العرب أو السود، أو يرشقون عليه حجارة، أكثر من قيام "ثر على الحياةخطر أك"بـ

  .ًوألن األمر هكذا، فنحن جميعا تم تعليمنا وتوجيهنا. شباب يهود بفعل الشيء نفسه ضده

لذلك، يسارع رجال الشرطة وجنود الجيش في المواقف نفسها، التي يجدون فيها أنفسهم، إلى 
ألنه عندما يقوم العرب أو السود برشق . نار والقتل بسهولة على عرب وسود أكثر من يهود بيضإطالق ال

في حين عندما يقوم يهود أبيض . الحجارة فإن الشرطة وجنود الجيش يشعرون بالخطر على حياتهم
 يفهمون أن هذا"برشق الحجارة أو اغتصاب طفلة، فإن الجنود ورجال الشرطة والمراسلين والقضاة 

  ، أليس كذلك؟"باإلجمال مجرد نكتة

  ٢٣/٧/٢٠١٩القدس العربي 

*****  

  !"جدار الفصل" بيت فلسطيني شرقي القدس بحجة قربها من ١٠٠تهدم  إسرائيل
 

  )٢٢/٧/٢٠١٩هآرتس  (عميره هاس وجاكي خوري: بقلم

مص مئات رجال الشرطة وحرس الحدود والجنود بدأوا، صباح اليوم، بهدم مبان في حي وادي الح
نشطاء إسرائيليون ودوليون أبلغوا بأن . ً مبنى معدا للهدم١٣وورد من حرس الحدود أن . شرقي القدس

القوات انتشرت في المكان ساعات الفجر، وقامت بإخالء عائلة تسكن في أحد المباني، وكذلك النشطاء 
 .المعارضين للهدم

 سيطرة السلطة الفلسطينية،  شقة في الحي الذي يقع تحت٧٠وزارة الدفاع أمرت بهدم نحو 
ًبذريعة أن المباني قريبة جدا من جدار الفصل، وبذلك تشكل خطرا أمنيا ً  مأهوالن ١٣مبنيان من بين الـ. ً

  .ًأمس، رفض قضاة المحكمة العليا طلبا لتأجيل موعد الهدم. ً شخصا١٧ويعيش فيهما 
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ر أمام أعينهم في جريمة هناك عائالت وضعت كل ما لديها كي يكون لها بيت، وكل شيء دم"
  .، قال للصحيفة حمادة حمادة العضو في لجنة وادي الحمص"بشعة تقوم بها إسرائيل

حوالي ساعتين قبل عملية الهدم، رفعت القوات صناديق كثيرة بمساعدة رافعة إلى مبنى قيد البناء 
ديق في الطوابق وشوهد الجنود وهم يوزعون محتويات الصنا. مكون من ثمانية طوابق وغير مأهول

بعد ذلك، قام الجنود بإخالء . هكذا كتب النشطاء الذين افترضوا أن األمر يتعلق بعبوات ناسفة. المختلفة
  .األثاث والسيارات التي تقف قرب البيوت

ًوخالفا لباقي أجزاء . حي وادي الحمص يقع في مدخل قرية صور باهر بجنوب شرقي القدس
، "أ"معظم الحي يعتبر منطقة . ود بلدية القدس، في أراضي الضفة الغربيةالقرية، يقع هذا الحي خارج حد

ولكن في أعقاب التماس قدمه السكان في السابق، تم . أي تحت إدارة ومسؤولية أمنية للسلطة الفلسطينية
نتيجة لذلك، يوجد الحي في الطرف اإلسرائيلي . تغيير مسار جدار الفصل بحيث ال يمر وسط القرية

ً لكن من ناحية قانونية يعد جزءا من الضفة وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينيةللجدار، حسب أقوال . ّ
سكان صور باهر، وادي الحمص هو منطقة التوسع الوحيدة التي بقيت للقرية، التي حشرت بين األحياء 

اتب التخطيط في وفي السنوات األخيرة، بنيت في القرية مبان كثيرة بمصادقة مك. اإلسرائيلية وجدار الفصل
  .السلطة الفلسطينية، التي تم شغلها في معظمها من قبل األزواج الشابة وعائالت في القرية

ًولكن قبل سبع سنوات تقريبا، أصدر قائد المنطقة الوسطى أمرا يمنع بناء البيوت على بعد  ً٢٥٠ 
ًوأصال، فإن . ًنه شيئاوحسب أقوال السكان، فهذا أمر لم ينشر ولم يعرفوا ع. ًمترا عن جدار الفصل

قبل سنتين أصدر الجيش . السلطة الفلسطينية  بأيدي– ًأساسا –الصالحية التخطيطية ألراضي القرية هي 
  .ً مبنى جديدا تخالف التوجيه الموجود في األمر١٣اإلسرائيلي أوامر هدم لـ

صادقة على باسم الحرب الديمغرافية ضد سكان شرقي القدس، تقوم حكومة إسرائيل بمنع الم"
، قال أفيف "ّالمخطط الهيكلي الذي يمكن سكان شرقي القدس من البناء القانوني في حدود بلدية المدينة

ًالسكان الذين لم يرغبوا في البناء بدون ترخيص وجدوا حال ". "عير عاميم"تترسكي، الباحث في جمعية 
اطق أ و ب، حيث ال توجد إلسرائيل أي ًإبداعيا، وحصلوا من السلطة الفلسطينية على تراخيص بناء في من

، أضاف ً"إن إصرار إسرائيل على منع هذا الحل، هو عمل قاس جدا. صالحية في شؤون التخطيط والبناء
  .تترسكي

  ٢٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  
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  اخبار باالنجليزية

Hiding Israeli crimes past and present 
 

Hasan Abu Nimah 
The latest revelations from US envoy Jason Greenblatt provide further 

evidence of the ingredients of the US plan for resolving the Palestinian-Israeli 
conflict - the so-called “deal of the century” - totally in accordance with 
Israel's demands. 

In a recent interview with PBS, Greenblatt absolved Israel of any 
responsibility for the current situation. 

"Israel is actually more the victim than the party that's responsible," he 
said. "From the moment of its formation, they [Israelis] were attacked 

multiple times. They continue to be attacked with terrorism." 
Greenblatt also said that the "word settlements" is "pejorative", 

preferring alternative terms for the "Jewish communities" built in violation 
of international law on occupied Palestinian territory, such as 
"neighbourhoods and cities".  

He also rejected the term "occupied" to describe the West Bank, saying: 

"I would argue that the land is disputed." 
"Calling it occupied territory does not help resolve the conflict," he 

added. 
Greenblatt's positions are perfectly in line with what's been happening 

since Trump took office more than two years ago. 
So far, Israel has been granted Jerusalem as its united eternal capital by 

a US presidential decree.  

Another recent decree granted the Syria's occupied Golan Heights to 
Israel. 

The US has also been pushing to defund and eventually abolish 
UNRWA, in the hope that terminating its mandate will close the file on 
Palestinian refugees' right of return by coercing host countries to 
permanently absorb them. 

And then David Friedman, the US ambassador to Israel, informed The 
New York Times that "under certain circumstances, I think Israel has the 
right to retain some, but unlikely all, of the West Bank". 

That was not exactly a surprise as Israeli leaders have for years been 
calling for annexation of all or parts of the occupied Palestinian West Bank. 

In 2004, US president George W. Bush handed Israel a letter 
recognising its right to claim that territorial and demographic changes it 

created on the ground be taken into consideration in any peace settlement. 
Annexation, or decisive steps towards it, may happen by the time the 

current Israeli election campaign is over, or actually any time. 
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While the various phases of the US "peace" deal were being 
implemented - even though no one has agreed to them - no notice was ever 
made of the provisions of international law and UN resolutions by which 
every US measure is illegal. 

But Greenblatt has a way around that: reinterpreting international law 
to suit the purpose. 

He explained: "International law, UN resolutions and internationally 
recognised parameters are not always clear cut. They are interpreted 
differently in good faith by different parties and they do not provide an 
executable solution to this conflict." 

He added that to resolve the conflict, people have to stop "pretending 
that settlements, or what I like to call neighbourhoods and cities, are the 
reason for the lack of peace". 

I find it difficult to understand how playing with terminology can annul 
established records of history and clear legal positions that correctly identify 
Israel as the aggressor, the occupier, the oppressor and the permanent 
obstructionist of any attempt at resolving the conflict in accordance with 
legality and justice. 

But while Greenblatt, Jared Kushner and the rest of the Trump 

"peace" team are busy rewriting the present, Israel is once again rewriting 
and erasing history. 

On July 5, Israel's Haaretz newspaper published an important exposé of 
how Israel is systematically hiding archival evidence and documentation of its 
atrocities during the 1948 Nakba, including mass murder of civilians, rape, 
destruction of property and wholesale ethnic cleansing. 

In this must-read article — "Burying the Nakba: How Israel 

Systematically Hides Evidence of 1948 Expulsion of Arabs" — Haaretz 
reveals that a special unit of Israeli intelligence, Malmab, has been going 
around secretly removing archives that document these crimes. 

I was a young child in Palestine at the time, in a village southwest of 
Jerusalem. We were terrified by the stories brought to us from the inhabitants 
of the neighbouring villages who managed to escape Jewish forces massacres, 

including from the village of Deir Yassin which is only an hour's walk from 
my village. 

Well-armed and trained Zionist militias attacked defenceless Arab 
villages at night. They destroyed and killed randomly with the avowed 
purpose of forcing people to flee. We finally did when the frontline got closer. 
No amount of burying can conceal that dark history. 

And no amount of wordplay by Greenblatt can hide the present reality 

of Israeli occupation, apartheid and ongoing massacres. 
Jordan Times Jul 23,2019 

*****  
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Jordan denies Israeli allegations of agreement to close Bab al-

Rahma prayer area in Al-Aqsa 
  

AMMAN - Jordan has denied claims by Israeli media about an 

agreement between Israel and Jordan to close Bab al-Rahma prayer area at 
Jerusalem’s Al-Aqsa Mosque for six months. 

Israel Channel 12 quoted an Israeli source as saying that the crisis with 
Jordan over Bab al-Rahma was on the way to a solution, and that there was a 
plan to avoid a deterioration of relations with Jordan. 

The Jordanian news agency, Petra, quoted an official source denying as 
not true the Israeli press allegations regarding Bab al-Rahma. 

"There is no basis to these allegations,” said the source. “Jordan's firm 
position is that Bab al-Rahma is an integral part of Al-Aqsa Mosque, and 
anything that applies to Al-Aqsa Mosque applies to it as well. We reject any 
attempt to change the historical and legal statues in the holy places." 

He stressed that the door to Bab al-Rahma building must be restored 
and returned to what it was on before it was closed by the Israeli authorities 

in March 2003, stressing the need to respect the Islamic Waqf department’s 
exclusive authority in the management of all the affairs of Al-Aqsa Mosque. 

According to the Israeli channel, the agreement was reached between 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and security officials. 

It said that a meeting was held last Sunday during which an agreement 
was reached to avoid differences with Jordan over Al-Aqsa Mosque and Bab 
al-Rahma. 

Under the plan, it was decided to close Bab al-Rahma building for a 
period of six months, during which extensive restoration work will take place 
as requested by Jordan after which Israel will agree to reopen it. 

WAFA July 23, 2019  

*****  


