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٤

  األردن والقدس

 وهدم المنازلاألردن يرفض الممارسات اإلسرائيلية االستيطانية 

 

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، خالل مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،  - عمان 
ٕاألربعاء، وقوف األردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة 

 .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧ٕوالعادلة واقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وشدد جاللته، خالل المباحثات التي جرت في قصر الحسينية والتي تأتي في إطار التنسيق والتشاور 
المستمرين بين الجانبين، على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم، استنادا إلى حل 

 .الصراع الفلسطيني اإلسرائيليالدولتين باعتباره الحل الوحيد إلنهاء 

وأكد جاللة الملك ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، مشيرا 
جاللته إلى أن األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

 .لمقدساتالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه ا

كما تم، خالل المباحثات، التأكيد على رفض األردن للممارسات اإلسرائيلية االستيطانية في األراضي 
الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين، وعلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه اإلجراءات 

 .التي تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة

سطيني عن تقديره لمواقف األردن الثابتة بقيادة جاللة الملك في دعم القضية وأعرب الرئيس الفل
 .الفلسطينية والقدس والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، وعن 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح الجانب الفلسطيني أمين سر 

 .رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية، والسفير الفلسطيني في عمان

ي وفي تصريحات صحفية، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أهمية اللقاء مع جاللة الملك، والذ
يأتي في إطار التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين حول القضية الفلسطينية والقدس، خصوصا في ظل 
ما تشهده مدينة القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلق بهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من 

 .الممارسات التي تطال األمالك اإلسالمية والمسيحية في القدس

يس الفلسطيني أن الجانبين األردني والفلسطيني يعمالن بشكل متواصل من أجل القضية كما أكد الرئ
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 

 .والمسيحية في القدس

  ٣ ص٢٥/٧/٢٠١٩الرأي 

*****  



 
٥

  شؤون سياسية

  »صفقـة القرن«ألميركية رفض كامل باألمم المتحدة للرؤية ا

 لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 

رفضت الدول االعضاء بمجلس االمن وكذلك االمانة العامة  –  محمد خير دقامسة–االمم المتحدة 
المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط  لألمم المتحدة ما جاء في الرؤية االميركية التي جاءت على لسان

التوصل إلى إجماع أو   مجلس األمن الدولي، بشأن القدس وحديثة عن عدم جدوىجيسون غرينبالت، أمام
توافق دولي حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني مشددة على ان الحل الوحيد يتمثل بدولتين المبني على الشرعية 

 .الدولية والقرارات االممية والدولية ذات الصلة

 ال يمكن حل الصراع العربي االسرائيلي على أساس توافق وكان غرينبالت قال امس االول الثالثاء إنه
 .اآلراء الدولي او القرارات الصادرة عن األمم المتحدة

وردا على إفادة المبعوث األمريكي، اجمعت الدول صاحبة حق الفيتو بمجلس االمن، وهي باالضافة 
 - ة في اي حل للصراع الفلسطينيعلى اهمية المرجعية الدولي الميركا، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا،

االسرائيلي الهادف للوصول الى حل الدولتين، فيما جاءت مواقف بقية اعضاء مجلس االمن غير الدائمة، 
فكانت ايضا رافضة للطرح االميركي وال سيما ان مجلس االمن الدولي مناط به حفظ السلم واالمن الدوليين وان 

  . عاما او اكثر٧٠اعماله منذ القضية الفلسطينية موجودة على جدول 

ان موقف المملكة «وفي هذا الصدد، أكدت المندوب الدائم البريطانية لدى االمم المتحدة، كارين على 
ال تعترف «ان بالده  المندوب الفرنسي الدائم نيكوالس دي ريفير فيما قال» .المتحدة من حل الدولتين لم يتغير

 مؤكدا من جديد على اهمية توافق اآلراء الدولية المتفق عليها بشأن ».بسيادة إسرائيل على أي أرض محتلة
ًإن فرنسا على استعداد لدعم أي جهد يتمسك بالقانون الدولي، وتحديدا «الصراع في الشرق األوسط بالقول 

  .جميع قرارات المجلس، وتدعم فرنسا حل الدولتين

عزيز حل شامل وعادل ودائم يقوم على دور التعددية في ت وأكد المندوب الصيني، وو هايتو على
  .أساس قيام دولتين مضيفا ان أي مبادرات جديدة يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي

وقال المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزي ان اإلجماع الدولي هو قانون دولي ألن قرارات المجلس هي 
 .اع دولي، بل تكمن في تجاهل اإلجماع الدوليقانون دولي مضيفا ان المسألة ال تكمن في عدم وجود إجم

فال يمكن ألي تدابير » نحن نرفض عملية احتكار الجهود السياسية والدبلوماسية«واضاف المندوب الروسي 
  .ًمن جانب واحد أن تحل محل المواقف المتفق عليها مسبقا

ً قانونا دوليااإلجماع الدولي ليس«يذكر ان غرينبالت قال في كلمته في نفس الجلسة ان   وهو االمر » ً
وقالت وكيلة رئيسة الشؤون السياسية وبناء . الذي رفضته كافة الدول االعضاء بالمجلس دون استثناء



 
٦

البد أن نعمل معا «السالم االممية، روزماري ديكارلو، في إحاطتها الدورية أمام مجلس األمن الدولي انه 
ة المفاوضات، من أجل حل النزاع على أساس القانون الدولي إلعادة اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى طاول

  .«وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة واالتفاقات السابقة

، ير الدائمة وهي البيرو، السعوديةالدستور رصدت أيضا مواقف بقية اعضاء مجلس االمن غ 
ا وساحل العاج وغينيا االستوائية ٕالكويت، جمهورية الدومينيكان، ألمانيا واندونيسيا وجنوب أفريقيا وبلجيك

  .وبولندا، التي رفضت بدورها الطرح االميركي

 كوادرا الذي تترأس بالده المجلس للشهر الحالي اكد انه ينبغي - المندوب البيروفي، غوستافو ميزا 
  .ًأن يكون تخفيف المعاناة مصحوبا بتجديد االلتزام بعملية السالم القائمة على حل الدولتين«

أن الفلسطينيين ال يخضعون للحقوق  انبه، رفض المندوب الكويتي، منصور العتيبي الحديثمن ج
في ظل غياب مبدأ المساءلة عن «وقال إنه . والمعايير الدولية مشددا على إن المجلس ملتزم بتنفيذ قراراته

وء استغالل إسرائيل لهذا اإلنتهاكات اإلسرائيلية اليومية والممنهجة داخل األراضي الفلسطينية المحتلة وفي ض
الواقع لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة واالستيالء على أرضه وثرواته ومصادر عيشه وهو ما 
يقوض فرص التوصل إلى السالم العادل في المنطقة فإنه بات من الملح الكف عن التصرف وكأن حقوق 

الدولية وعلينا مسؤولية خاصة كأعضاء في مجلس الشعب الفلسطيني مستثناة من قواعد وأحكام القوانين 
األمن لمتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها هذا المجلس ووضع حد النتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وميثاق 

  . »األمم المتحدة

كما جدد تمسك الكويت بالموقف العربي واإلسالمي والدولي الذي يؤكد أن السالم هو الخيار 
أن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات االستراتيجي و

مجلس األمن ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية وبما يؤدي إلى 
لمستقلة على أرضه ٕحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة واقامة دولته ا

  .وعاصمتها القدس الشرقية

ّااالحتالل توسع بشكل غير قانوني «وقالت ممثلة جمهورية الدومينكان، سوسانجي سانتوس ان 
ًمضيفة ان الطريق الوحيد للمضي قدما للفلسطينيين واإلسرائيليين هو من خالل حل الدولتين » وبدون عواقب

  .١٩٦٧على أساس حدود عام 

االلماني فكان وجاهيا ومباشرا على الخطاب االميركي، حيث قال المندوب االلماني، اما الموقف 
كريستوف هوسجين إن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو صراع سياسي ال يمكن حله إال من خالل حل 

  . ًسياسي، مؤكدا دعم ألمانيا لحل الدولتين على أساس المعايير الدولية وقرارات المجلس

إنه بالنسبة : ر هوسحين موجها كالمه بطريقة مباشرة الى ممثل الواليات المتحدة بالقولواضاف السفي
ٕوان ألمانيا تؤمن باألمم المتحدة وبقرارات مجلس . أللمانيا، فإن القانون الدولي مهم وليس عديم الجدوى



 
٧

ًاالمن، وهي قانون دولي ملزم، مضيفا أن القرار   جاء نتيجة إجماع  بشأن المستوطنات اإلسرائيلية٢٣٣٤ُ
  .دولي قادته الواليات المتحدة

وكررت المندوبة االندونيسية، السفيرة ديان تريانسيا دجاني التأكيد على ضرورة االلتزام بحل الدولتين 
ٕ وادانة األعمال التي تقوضه مضيفة بالقول انه يجب على المجتمع الدولي أال ١٩٦٧على أساس حدود عام 

  . هذا المنبر والموقفيتزحزح عن شبر واحد من

من جانبه، أكد ممثل بلجيكا، مارك بايستويرفي على دور المجلس كضامن ألي تسوية عادلة ودائمة 
  .مؤكدا أيضا ان بالده تؤمن بالقانون الدولي وتعتقد أنه يجب احترام القانون الدولي

ا قال مندوب دولة غينيا وأعلن مندوب ساحل العاج، غبوالي وولفران التزام بالده بحل الدولتين، فيم
االستوائية، السفير جوب اسينو ان بالده ظلت دائما متمسكة بقرارات مجلس األمن والجمعية العامة التي يجب 

  . أن توجه المفاوضات بشأن حل الدولتين

كما طالب مندوب دولة جنوب افريقيا، اكسوليسا مابهونغو الذي ادان الحفريات االسرائيلة في حي 
  .المجلس بدعم مسؤولياته والتصرف بموجب ميثاق األمم المتحدة قدسي،سلوان الم

واكدت مندوبة بولندا، جوانا رونيكا على ضرورة ان تكون أولوية المجتمع الدولي هي استعادة األفق 
  .السياسي الستئناف عملية سالم هادفة، مما يؤدي إلى حل الدولتين وحل جميع قضايا الوضع النهائي

ة العربية السعودية، إن الوصاية األردنية الهاشمية في القدس الشرقية تحمي المقدسات وقالت المملك
  . اإلسالمية والمسيحية في المدينة المحتلة

وأوضح المندوب الدائم للسعودية لدى األمم المتحدة، السفير عبداهللا المعلمي، أمام مجلس األمن في 
أهمية الوصاية «الشهر ونيابة عن الدول العربية الشقيقة، ًنيويورك بصفته رئيسا للمجموعة العربية لهذا 

ًالهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشرقية، وخصوصا الحرم القدسي 
  .»ا العربية اإلسالمية والمسيحيةالشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويته

لهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، ومن مخططات المحاوالت اإلسرائيلية ا«وقال 
ًإسرائيل االستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب األراضي الفلسطينية، مطالبا بتنفيذ قرار مجلس األمن 

ّالمجتمع الدولي ومجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية «ودعت السعودية . »٢٣٣٤رقم 
زمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد العتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات اإلسالمية الال

  . »والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد األقصى

أهمية السالم الشامل والدائم في الشرق األوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة «وشدد على 
 تزال تشكل الخطة األكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي هذه المبادرة التي ما... السالم العربية 

  .وفي مقدمتها قضية الالجئين وهي المبادرة التي توفر األمن والقبول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية



 
٨

وطالب مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور، خالل الجلسة ذاتها، مجلس 
محاسبة الحكومة اإلسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل «من بضرورة األ

  . »الفلسطينيين

يذكر ان الكثير من الدول االعضاء باالمم المتحدة شاركت ايضا في الجلسة الفصلية للمجلس حيث 
 .رة عن منظمة االمم المتحدةشددت تلك الدول على رؤية حل الدولتين واحترام القرارات الدولية الصاد

 ١ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  القيادة الفلسطينية تبحث اليوم آليات إلغاء االتفاقيات الموقعة مع االحتالل

 

تبحث القيادة الفلسطينية خالل اجتماع طارئ تعقده اليوم في رام اهللا اتخاذ  – عمان –ناديا سعد الدين 
طات االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة والتي يتصدرها وضع اليات قرارات مهمة للرد على انتهاكات سل

  .إللغاء االتفاقيات الموقعة معها وفق مسؤولين فلسطينيين

الرئيس محمود عباس دعا "وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن 
ًة في رام اهللا، التخاذ قرارات مهمة ردا على كل الجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية اليوم في مقر الرئاس

  .التحديات والتعديالت اإلسرائيلية

التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات "وأضاف أبو ردينة إن االجتماع المهم يأتي في ظل 
ستيطانية المدمرة من قبل الجانب اإلسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز األموال الفلسطينية أو استمرار النشاطات اال

ًالمرفوضة، وانتهاء بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس  ٕ
  .المحتلة

االجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة اإلجراءات "وأشار إلى أن 
ية ومحاولتها دعم االستفزازات اإلسرائيلية، وخلق وقائع ال ًاإلسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات األميرك

  .>>"...عالقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية

ًوشغلت جرائم االحتالل في القدس المحتلة حيزا مهما في اجتماع مجلس األمن الدولي الذي ... << ً
وتشريده لعدد من العائالت " حمصواد ال"عقد جلسة مفتوحة لمناقشة هدم االحتالل لمنازل الفلسطينيين في 

  .>>....الفلسطينية

 ٢٢ ص٢٥/٧/٢٠١٩الغد 

*****  

  

  



 
٩

  الكويت وجنوب أفريقيا تتقدمان بمشروع لمجلس األمن 

  إلدانة عمليات الهدم في القدس

 

، أن الكويت وجنوب أفريقيا "رياض منصور"أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة السفير 
ألربعاء، بمشروع قرار إلدانة عمليات الهدم، التي نفذتها سلطات االحتالل في وادي الحمص تقدمتا اليوم ا

ًجنوب القدس المحتلة، بعد دخوله في إجراء مرحلة الصمت في مجلس األمن طوال نهار اليوم، مشيرا إلى أنه 
 .سيتم دراسة الخيارات المتاحة للرد في ما عملت واشنطن على تعطيله

، الذي حضر "جيسون غرينبالت"ي تصريح صحفي له اليوم، أن المبعوث األمريكي وأضاف منصور ف
 في المجلس في رد على ١٤الجلسة، حاول التشكيك بقرارات مجلس األمن الدولي، وتصدت له الدول الـ 

 .محاوالت غرينبالت التنكر لقرارات مجلس األمن بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

ن دولة في المنظمة الدولية أدانت بشدة هدم االحتالل منازل المواطنين في وأوضح منصور، أن خمسي
ًوادي الحمص، مشددا على ضرورة أن يتحمل مجلس األمن الدولي مسؤولياته بهذا الشأن، باعتبار أن ما 

  .تقوم به سلطات االحتالل يهدد السلم واألمن الدوليين

 ٢٤/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

 ريكي يمرر مشروع قانون ضد حركة مقاطعة إسرائيلالنواب األم

  

 أقر مجلس النواب األمريكي، الثالثاء، تشريعا يعارض حركة المقاطعة العالمية ضد -واشنطن 
إسرائيل، في خطوة متوقعة بسبب نفوذ اللوبي اليهودي في واشنطن، ولكن القرار سلط الضوء على االنقسامات 

  .مع إسرائيلبين الديمقراطيين حول العالقة 

ّويقضي القرار بوضع المشرعين في سجل معارضة لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات 
 صوتا مقابل ٣٩٨ومر مشروع القانون بسهولة بأغلبية . للضغط على إسرائيل بشأن قضايا حقوق اإلنسان

  .دميين ضد القرار ديمقراطيا، معظمهم من التق١٦ صوتا، حيث صوت خمسة أعضاء حاضرين، وصوت ١٧

) ميشيغان(ورشيدة طليب ) مينيسوتا(وكان من بين المعارضين للقرار، النائبات التقدميات إلهان عمر 
  .التي تدعم حركة المعارضة

وطرح زعماء مجلس النواب الديمقراطي القرار في إطار عملية المسار السريع، التي تتطلب أغلبية 
ة، ولم يتحدث أحد ضد مشروع القرار خالل النقاش المخصص، ولكن  دقيق٤٠الثلثين مع نقاش محدود لمدة 

  .البرلمانيات التقدميات ألقين خطابات في وقت سابق للتعبير عن سبب التصويت

ال تستطيع الوقوف ومراقبة هذا الهجوم «وقالت رشيدة طليب، مستشهدة بجذورها الفلسطينية، إنها 
  .لسياسات العنصرية لحكومة إسرائيلعلى حريتنا في التعبير والحق في مقاطعة ا



 
١٠

، هي حركة دولية، )إس.دي.بي(يذكر أن حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
 منظمة فلسطينية غير حكومية لمقاطعة إسرائيل ١٧١ بنداء من ٢٠٠٥ تموز ٩فلسطينية المنشأ، وبدأت في 

قيق مطالب الفلسطينيين السيما ما يتعلق بتقرير وسحب االستثمارات منها، بهدف الضغط عليها حتى يتم تح
  .مصيرهم

 مليار دوالر ٣.٣يشار إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على منح إسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 
 .٢٠٢٤نويا حتى السنة المالية س

 ٤٠ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  إدانات هدم منازل القدس/ شؤون سياسية

 االحتالل في صور باهر" جرائم"ُتدين لجنة فلسطين في األعيان 

  

 أدانت لجنة فلسطين في مجلس األعيان جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في واد -  عمان
 شقة سكنية، تؤوي نحو ١٠٠الحمص بصور باهر، في ضوء إصرار االحتالل على تنفيذ جريمة هدم تطال 

ألربعاء برئاسة العين حيا القرالة، الذي قال إن االجتماع جاء جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة اليوم ا.  فرد٥٠٠
ًلبحث آخر التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، خصوصا االعتداءات اليومية، وهدم المنازل المرخصة 

 .ُمنذ مئات السنوات

المحافل العربية وأكد القرالة أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني يدعم بكل السبل وفي كافة 
ّوالدولية القضية الفلسطينية بما يضمن حق األشقاء الفلسطينيين وفق حل الدولتين بحسب القرارات الشرعة 

 .الدولية

تجاه القضية الفلسطينية، " الثابتة"بدورهم أشاد أعضاء اللجنة بمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
 ١٩٦٧ دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام ودعمه المتواصل لألشقاء الفلسطينيين بإقامة

، الذي يحمله األردنيون تجاه "النفس القومي األردني"وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرين إلى ما أسموه بـ 
 .مختلف القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ووحدة المصير المشترك للشعبين الشقيقين

ًمجتمع الدولي مختلف مؤسساته إلى اتخاذ موقفا صارما تجاه االنتهاكات واالعتداءات ودعا األعيان ال ً
 .المتكررة والمستمرة تجاه األشقاء الفلسطينيين، داخل األراض الفلسطينية

وكانت اللجنة بدأت اجتماعها بقراءة الفاتحة على روح المناضل الفلسطيني بسام الشكعة، الذي وافته 
 .ً عاما، بعد صراع طويل مع المرض،٨٩لماضي عن عمر ناهز المنية اإلثنين ا

 ٦ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  
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 هدم منازل الفلسطينيين بالقدس اغتصاب لألرض: األزهر

 

ٕاستنكر األزهر الشريف، هدم إسرائيل مبان فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، واجالء سكانها  - القاهرة ٍ
 ."ألراضي والحقوق المشروعةاغتصابا ل"ًبالقوة، معتبرا ذلك 

رفضه الشديد لقيام االحتالل الصهيوني بهدم المباني "وأعرب األزهر في بيان، مساء الثالثاء، عن 
 ."الفلسطينية بالقدس

لهذه المباني " جرافات االحتالل"واستنكر إجالء السكان الموجودين في بعض المباني بالقوة، واقتحام 
 .والمنطقة الفلسطينية

ًخطورة تلك اإلجراءات الغاشمة، وأن ذلك يعد اغتصابا لألراضي الفلسطينية وحقوق الشعب "من ّوحذر 
 ."عروبة القدس وهويتها الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث"، وجدد تأكيده أن "الفلسطيني

 وتأكيد الحفاظ على الوضع القانوني لمدينة القدس،"ودعا األزهر الهيئات والمنظمات العالمية إلى 
 ."ُهويتها، وتخليصها من االحتالل

  ٢٥/٧/٢٠١٩االناضول 

*****  

 مطالبات بمحاسبة إسرائيل ومحاولة إدانة بمجلس األمن ..هدم منازل المقدسيين

  

أدانت دول وهيئات عديدة، الثالثاء، هدم إسرائيل العشرات من منازل الفلسطينيين في  -  إسطنبول
يما وزعت الكويت مشروع بيان في مجلس األمن الدولي يدين تلك السياسة مدينة القدس الشرقية المحتلة، ف

 .اإلسرائيلية

وشرعت جرافات إسرائيلية، منذ فجر اإلثنين، بهدم بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي 
 .القدس، بعد إخالئها من سكانها

طة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب ّوتدعي إسرائيل أن تلك البنايات مقامة من دون ترخيص، لكن السل
، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت )الفلسطينية(المنازل حصلوا على تراخيص بناء من الجهات المختصة 

 .>>...المسؤولية المدنية الفلسطينية

، الثالثاء، إن )فلسطينية حكومية" (ديوان المظالم"وقالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ... <<
، الذي ٢٠١٧هدم المنازل تصاعدت في األراضي الفلسطنية، بعد قرار اإلدارة األمريكية، أواخر عمليات 

 .اعترفت بموجبه بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

ًويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، 
 .١٩٨٠، وال ضمها إليها، في ١٩٦٧مدينة، منذ عام التي ال تعترف باحتالل إسرائيل لل



 
١٢

على المجتمع الدولي توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين في : "وأضافت الهيئة، في بيان
 ."األرضي المحتلة

التحرك العاجل على المستوى الدولي، ومخاطبة الدول "ودعت الهيئة الحكومة الفلسطينية إلى 
 ."اتخاذ موقف حاسم وجاد تجاه انتهاكات االحتالل" والمؤسسات الدولية، لـومؤسسات األمم المتحدة

القدس " تغيير ديمغرافية"وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن هدم منازل الفلسطينيين يهدف إلى 
 .الشرقية

 ."وقف فوري لهذه األعمال غير المشروعة، التي تلحق الضرر بمبدأ حل الدولتين"ودعت إلى 

 المجتمع الدولي على الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ خطوات لحماية ّوحثت
 .حقوق الشعب الفلسطيني

في ذات السياق أعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن رفضها ألية أعمال من شأنها تغيير الوضع 
 .القائم في القدس

ً جهود تحقيق السالم العادل والشامل، وفقا ّوحذرت من مخاطر تأثير هدم منازل الفلسطينيين على
 .لمقررات الشرعية الدولية

التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير، الذي "ودعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي إلى 
 ."يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من القدس

ابع والتركيبة السكانية للقدس، وهو ما يتعارض مع القوانين محاولة لتغيير الط"واعتبر هدم المنازل 
 .، بحسب الوكالة السعودية لألنباء"الدولية واإلنسانية واالتفاقات ذات الصلة

وشددت على  ."التخلي عن مثل هذه الممارسات"فيما دعت الخارجية الروسية، في بيان، إسرائيل إلى 
 .رض مع القانون الدولي، ويقوض حل القضية الفلسطينيةأن هدم منازل الفلسطينيين في القدس يتعا

الممتلكات في "ٕواعتبرت حكومات كل من فرنسا وألمانيا واسبانيا وبريطانيا، في بيان مشترك، أن هدم 
  ."ٍأراض محتلة يمثل مخالفة للقانون اإلنساني الدولي، ولقرارات مجلس األمن الدولي

 ."ّسابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين"هدم تمثل وشددت الدول األربعة على أن عمليات ال

من جانبه طالب مراقب فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، الثالثاء، مجلس األمن 
 ."محاسبة الحكومة اإلسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين"بضرورة 

مجلس حول الوضع بالشرق األوسط، قال منصور إن السلطة الفلسطينية وخالل جلسة دورية لل
ستواصل استكشاف كل وسيلة إلنهاء اإلفالت من العقاب وضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك من خالل "

 ."المحكمة الجنائية الدولية

ازل ووزعت الكويت، الثالثاء، مشروع بيان علي أعضاء مجلس األمن يدين هدم إسرائيل لمن
 .الفلسطينيين في القدس



 
١٣

فرص تمرير مشروع "قال إن ) العضو العربي الوحيد بالمجلس(لكن منصور العتيبي، مندوب الكويت 
 ."القرار ضعيفة للغاية

ً دولة عضو بالمجلس علي مشروع البيان سيكون أمرا طيبا١٤الحصول علي موافقة "وأضاف أن  ً" ،
 .ت المتحدةفي إشارة إلي الرفض المتوقع من الواليا

وانتقد سفراء أوروبيون وعرب وآسيويون، الثالثاء، إفادة المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط، 
 .جيسون غرينبالت، أمام مجلس األمن بشأن القدس

ٕوقال غرينبالت، الثالثاء، إن قرارات األمم المتحدة لن تحل النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل، وزعم أن 
 ."مة إسرائيل األبديةستبقى عاص"القدس 

 ٢٤/٧/٢٠١٩االناضول 

*****  

  أخبار اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ّصدور كتاب المستعمرات اليهودية والبؤر االستيطانية في القدس المحتلة: إصدارات
 

 المـستعمرات" كتـاب "القـدس لـشئون الملكيـة اللجنـة منـشورات" عن صدر – الشريف إبراهيم أحمد كتب
 راجعـه وقـد الـدين، نجـم علـى والكاتـب للباحث ،"ّالمحتلة القدس في االستيطانية والبؤر اليهودية )المستوطنات(

  .الشقيرات نصر األكاديمي

 المختلفــة، التاريخيــة المراحــل عبــر القــدس لمدينــة اإلداري التــاريخ تــشمل فــصول أربعــة الكتــاب يحتــوى
 ٕوابـــراز الـــصهيونية للمـــستوطنات ٍرصــد إلـــى فةإضـــا الـــصهيوني، االســتيطان بـــشأن الـــصادرة الدوليـــة والقــرارات
 رصـد وهـو ،والفلـسطيني )والمـسيحي اإلسـالمي( العربـي محيطهـا عن القدس وعزل خنق في ودورها لخطورتها

  .التوضيحية بالخرائط مدعوم

 بحـت، مـادي وحقيقتـه االسـتيطان هـدف إن" :الدين نجم الباحث يقول للكتاب وضعه الذي التمهيد وفى
  .كاذب وادعاء مزيف هو والقدس فلسطين في ًقديما ًتاريخا لهم بأن وداليه وادعاء

 لخطـورة: فيهـا قـال كنعـان، اهللا عبـد القـدس لـشؤون الملكيـة اللجنـة عـام ألمـين مقدمة الكتاب وتضمن
 االنتشار صورة في والدارس والباحث المهتم تضع أن القدس لشؤون الملكية اللجنة رأت القدس في االستيطان

  .الباحث مع اللجنة إعداده في تعاونت والذي الكتاب، هذا بإصدارها الشرقية، القدس في للمستعمرات نيالسرطا

 ٢٥/٧/٢٠١٩اليوم السابع 

*****  
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  .وفد من جامعة اسطنبول التركية يزور مقر اللجنة الملكية لشؤون القدس: زيارات

  

 ٢٣/٧/٢٠١٩ل التركية يوم الثالثاء اسطنبو زار وفد من عدد من األساتذة وطلبة وطالبات من جامعة
مقر األمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس في إطار زيارة الوفد لألردن لإلطالع على تجربة العمل 

  .التطوعي واإلنساني وبعض المعالم السياحية في األردن

د حسين العاص ورافق الوفد المستشار محمد الفارس من جمعية جنة األرزاق الخيرية األردنية والسي
  .رئيس جمعية النهضة الشبابية في األردن

وتم الترحيب بالوفد الضيف من قبل أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس الذي عرف باللجنة 
الملكية لشؤون القدس، كما أشاد في كلمته أمام الوفد بالعالقة المميزة بين البلدين األردن وتركيا، وتطابق 

سطين والقدس، كما أوضح الدور الذي يمكن أن يقوم به الشباب لخدمة قضية القدس الرؤى نحو قضية فل
  .وخاصة توظيف وسائل التواصل االجتماعي لهذه الغاية

ثم تحدث عدد من موظفي اللجنة الملكية لشؤون القدس عن بعض الجوانب التي تتعلق بالقدس من 
الل بغيض وما تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي من حيث مكانتها الدينية والتاريخية وما تعرضت له من احت

أشكال االعتداءات في المناطق المحتلة من فلسطين مع التركيز عما يجري في القدس، وتم عرض تعريف 
  ).Data Show(للمسجد األقصى وألشكال االعتداءات بشكل 

 خاصة بالقدس، وتم كما اطلع الوفد الضيف على مركز المعلومات في اللجنة وما يحويه من كتب
  .توزيع مجموعة من اصدارات اللجنة على المشاركين من الوفد الضيف

  ٢٥/٧/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

*****  

   اعتداءات

  مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسات مشددة ٥١
 

  األربعــاء، المــسجد األقــصى المبــارك مــن بــاب المغاربــةأمــس مــستوطنا، ٥١ اقــتحم – وفــا – القــدس

 .بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة االحتالل

حـين واصـل  المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد قبل مغادرته من جهـة بـاب السلـسلة، فـي ونفذ
  .المسجد الرئيسية ّاالحتالل احتجاز بطاقات رواد األقصى من فئة الشبان على مداخل

 ٢٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*****  

  



 
١٥

  اعتداءات/ رتقاري

 صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة و باب الرحمة

  

 استمر المستوطنون صباح امس في اقتحام ساحات المسجد األقصى – وكاالت – فلسطين المحتلة
من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت تشديد اإلجراءات على دخول الفلسطينيين 

  .رها عشرات المخالفات لمركبات المواطنين في محيط القدس القديمةللمسجد، فيما حرر عناص

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا األقصى ونفذوا جوالت استفزازية في 
المزعوم، ومنهم حاول تأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى » الهيكل«ساحاته وتلقوا شروحات عن 

وذكر مسؤول في دائرة األوقاف أن شرطة االحتالل . قبل مغادرته من جهة باب السلسلة»  الرحمةباب« 
المتمركزة على بوابات األقصى احتجزت بعض الهويات الشخصية للمصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد، 

 .وفتشت حقائبهم قبيل دخولهم إليه

 األخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل في اآلونة
 .ٕالمسجد األقصى، واالعتداء على رواده وحراسه، وابعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة

ومساء الثالثاء، أخلت شرطة االحتالل سبيل المصور الصحافي رامي الخطيب وثالثة من حراس 
وكانت شرطة االحتالل أرسلت للمصور والحراس . ن شروطاألقصى، بعد ساعتين من االحتجاز والتحقيق، بدو

استدعاءات للتحقيق معهم في القشلة، بتهمة التصدي لوفد سعودي خالل زيارته المسجد األقصى والبلدة 
وأبعدت شرطة االحتالل بالقشلة مساء أمس الشاب إيهاب زغير عن المسجد . القديمة بالقدس أمس األول
 .التهمةاألقصى لمدة أسبوع، بنفس 

وفي سياق التضييق على المقدسيين، شنت طواقم من شرطة االحتالل، حملة مخالفات مالية لمركبات 
وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن شرطة االحتالل نصبت حاجزا . المواطنين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان

ها مخالفات مالية متفاوتة وصفها وسط الشارع الرئيس في الحي، وأوقفت السيارات المارة وحررت ألصحاب
  .المواطنون بأنها غير قانونية وكيدية

 فلسطينيا من مناطق مختلفة ٢٣إلى ذلك، اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األربعاء، 
بالضفة الغربية المحتل، فيما توغلت آليات عسكرية لالحتالل بساعات الصباح، بشكل محدود شمالي قطاع 

 .ٕأعمال تجريف في المكان، واطالق نارغزة وقامت ب

 شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة ٢٣ووفقا لجيش االحتالل فإن جنود اعتقلوا 
المشاركة فأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل وحيازة أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية 

  ".اإلرهابية "وظفت ألعمال وصفها جيش االحتالل بـ
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وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية تحرسها قوات االحتالل، بشكل محدود شمالي قطاع غزة وقامت 
وقال شهود عيان، إن ثمان جرافات عسكرية لالحتالل توغلت بشكل . ٕبأعمال تجريف في المكان، واطالق نار

كان وسط إطالق نار متقطع من العربات محدود شرقي بلدة جباليا وقامت الجرافات قامت بأعمال تحري في الم
  .العسكرية التي تحرسها

وكانت . وهدمت سلطات االحتالل فجر أمس األربعاء، منزال في حي خور صقر بقرية عرعرة في المثلث
قوات الهدم قد وصلت إلى المنطقة بحماية شرطة االحتالل والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة هدم 

  .هيم مرزوقمنزل عائلة إبرا

وكان .  شبان وأصيب آخرون٣واندلعت مواجهات خالل عملية الهدم اعتقلت خاللها قوات االحتالل 
تلقى إبراهيم مرزوق إخطارا من شرطة االحتالل بتنفيذ الهدم خالل أيام معدودة، وذلك ضمن حملة لهدم عدة 

  .مبان في عرعرة وعارة

ر صقر قد تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي خو
 .تجاريا خالل العام األخير منزال ومحال ٥٠من 

 ٤٠ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  فعاليات

 الوصاية الهاشمية على المقدسات صمام األمان للمدينة المقدسة: منتدون

 ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون» القدس«في ندوة 

  

التي أقيمت امس في المركز الثقافي » القدس«أكد المشاركون في ندوة  -  ديل الخريشا ه- عمان 
الملكي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالتعاون مع رابطة الكتاب االردنيين، ان الوصاية 

 ان االردن مضيفين. الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية هي صمام االمان لدعم القدس ومقدساتها
يسعى من خالل القنوات الدبلوماسية والمشاركات العديدة في المحافل الدولية الى تذكير العالم بالقضية 
الفلسطينية والقدس، من خالل حرص جاللة الملك عبد اهللا الثاني على مناقشة القضية الفلسطينية وجوهرها 

  .في المؤتمرات العربية والعالمية

ان العاطفة لدى : ى ومفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبريقال خطيب المسجد االقص
جميع العرب والمسلمين تتغلب احيانا على العقل والتفكير، حيث ان المعلومات لديهم قليلة، ونحن بحاجة الى 

بما  دونما ١٤٤مضيفا الى ان مساحة المسجد االقصى تشمل . مثل هذه الندوات لتعزيز العقل والتفكير معا
عليه من مبان ومرافق، اضافة لما هو داخل السور بما في ذلك المصلى االمامي، وليس قبة الصخرة المشرفة 

  .فقط، فقبة الصخرة هي جزء من كل
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حينما نذكر القدس نقصد بها االقصى وفلسطين، وحينما نذكر االقصى نقصد : واوضح الشيخ صبري
قصى والقدس، وبالتالي فان أي تعبير يأتي على لساني فاني القدس وفلسطين، وحينا نذكر فلسطين نقصد اال

مؤكدا ان فلسطين من البحر الى النهر، وان التجزئة مرفوضة تماما كضفة غربية وقطاع غزة . اقصدها جميعا
  . والقدس، فهي كلها تجزئة استعمارية احتاللية٤٨وعرب 

ان سلطات االحتالل تستهدف :  حناقال رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس المطران عطا اهللا
المسجد االقصى والمقدسات االسالمية، فهم يعتدون على المقدسات واالوقاف المسيحية، في ظل وجود مؤامرة 
صهيونية عنصرية غاشمة على من تبقى من مسيحيي القدس، حيث تسعى سلطات االحتالل عبر عمالئها 

لقدس، النهم يدافعون عنها ويطالبون بالحرية للشعب وسماسرتها الضعاف وتهميش الحضور المسيحي في ا
  .الفلسطيني

بضرورة العمل على الحفاظ على ما تبقى من مسيحيين في المدينة «ووجه المطران عطا اهللا نداء 
المقدسة، فالقدس ليست فقط المقدسات، وليست فقط المساجد والكنائس، ولكن هي االنسان الذي يستهدف 

 الى وجود تطهير عرقي في القدس، التي تتعرض لنكبة جديدة، تستهدف المقدسيين مشيرا. »كما المقدسات
  .«لجعلها مدينة خالية من ابنائها

امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا كنعان تحـــدث عــن الدور االردني في حماية القدس، 
سعى االردن من خالل القنوات الدبلوماسية ان الوصاية الهاشمية ال تقتصر على اإلعمار فقط، بل ي: بالقول

والمشاركات العديدة في المحافل الدولية لتذكير العالم بالقضية الفلسطين والقدس، من خالل حرص جاللة 
  .الملك عبد اهللا الثاني على مناقشة القضية الفلسطينية وجوهرها في المؤتمرات العربية والعالمية

 هيئة االمم المتحدة واجتماعات اللجان المنبثقة عنها، التي تؤكد وتحدث كنعان عن مشاركة االردن في
مشددا على ان الوصاية الهاشمية على المقدسات . مطالبة االردن بالزام اسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية

  .االسالمية والمسيحية هي صمام االمان لدعم القدس ومقدساتها

ان القدس ليست قضية معزولة عن : دنيين محمود الضمورقال رئيس رابطة الكتاب واالدباء االر
اطارها، فالقدس عاصمة فلسطين التي ترزح تحت االحتالل الصهيوني، وقد تشرد شعبها وضاقت بالمرابطين 
على ارضها سبل الحياة، وتعرضوا لشتى انواع القهر واالذالل والتعذيب، ومصادرة االراضي، وما زال االالف من 

حون في سجون العدو، وليس بامكان احد ان يعزل قضية القدس عن قضية فلسطين فكل شبر المناضلين يرز
في فلسطين ارض عربية مقدسة وقبة الصخرة والمسجد االقصى وكنيستاها القيامة والمهد هما في طليعة 

  .المقدسات

 على عدد من ان الوزارة قامت باالشراف: وقال امين عام وزارة االوقاف المهندس عبد اهللا العبادي
المشروعات الخاصة بترميم المباني والعقارات واالمالك في القدس، اضافة لمشروع بناء وتشطيب مبنى كلية 

  .االمة في ضاحية البريد، وترميم وانارة مآذن المسجد االقصى
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وعرض العبادي مجموعة من الصور العمال الترميم التي شملت المصلى المرواني وتنفيذ نظام قضبان 
د والربط داخله، وترميم الشبابيك الجصية للمسجد االقصى، وترميم الرخام الداخلي، وترميم وصيانة الش

ٕالمحاريب، والقباب والمصاطب، واعداد المخططات والدراسات الالزمة لمشاريع البنية التحتية وتنفيذ اجزاء 
  .منها، وقصور االمارة االموية بداية العهد االموي

الذي ادار الجلسة مجموعة من الخرائط من مصادر صهيونية تكشف النوايا عزت جرادات . وعرض د
الخطرة، وتبين مواقع المدينة المقدسة، وصورا لحي المغاربة قبل وبعد هدمها لتحويله الى ساحة، ومنبر 

  .ًصالح الدين االيوبي قبل الحريق وبعده وترميمه، وجانبا من مصلى باب الرحمة

وليد عبد الحي عن مستقبل مدينة القدس، . صبحي حلوم، تحدث د.  ادارها دوفي الجلسة الثانية التي
دراسة مستقبل الظاهرة السياسية تستوجب مراعاة عدد من الجوانب، والتركيز على االتجاهات ال : بالقول

 المتغيرات المادية والمعنوية وفن ادارة وتوظيف هذه: االحداث، وقياس موازين القوى من ثالثة جوانب هي
المتغيرات، واالمتناع عن التفكير الرغبي على اساس رؤية الواقع كما هو ال كما تزينه الرغبة؛ سواء كانت هذه 

  .الرغبة دينية او سياسية او عقائدية او غير ذلك

السكان؛ حيث : عبد الحي عن عدد من العوامل في الصراع لغير صالح اسرائيل، وهي. وتحدث د
من اليهود، والتطور التكنولوجي % ٤٦من سكان فلسطين العرب مقابل % ٥٤ن معدالت النمو السكاني سيكو

عند التنظيمات ما دون الدولة، والتراجع التدريجي في درجة التعاطف الغربي مع اسرائيل، وبروز بعض 
ود من التشققات في البنية االجتماعية االسرائيلية مع الفالشا، والقلق من عدم استقرار المنطقة العربية قد يق

  .تغييرات في بعض االنظمة باتجاه وضع غير مناسب السرائيل

ًتعتمد إسرائيل سياسيا واقتصاديا وعسكريا على الدعم والمساندة من الواليات : علي محافظة. قال د ً ً
ان الواليات المتحدة ستصبح في يوم ما : مضيفا. المتحدة األميركية التي أخذت تتراجع في مختلف الميادين

  .، غير قادرة على تقديم الدعم والمساندة المطلوبينمستقبال

إن أحداث : محافظة ان مستقبل القدس وفلسطين يعتمد على نهضة األمة العربية، مضيفا. واكد د
.  وما تالها من أحداث في الجزائر والسودان اخيرا، دليل قوي على حيوية أمتنا٢٠١١الربيع العربي منذ عام 

لم تعد تقبل العالقة الراهنة بين الحكام والمحكومين، وال بالهيمنة الغربية على مقدراتها حيث ان شعوبنا العربية 
وعندها لن . فهي ستنهض وتأخذ مكانتها بين شعوب العالم الحرة. وثرواتها، وال باالستسالم للذل والمهانة

  .وستعود القدس عربية إلى أهلها، بعد أن يندحر الغزاة. تصمد إسرائيل على البقاء

 ١٤ ص٢٥/٧/٢٠١٩الرأي 

*****  
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  فل الخامس لمتطوعي ملتقى القدسالح
 

الممتــدة مــن المتطــوعين الفــاعلين فــي   متطــوع احتفــل ملتقــى القــدس الثقــافي بعائلتــه١٠٠بحــضور 
ٕالمتطــوعين الــذي يعقــده الملتقــى كــل عــامين تكريمــا لجهــود وابــداعات  مــشاريع الملتقــى المختلفــة، فــي حفــل ً

أن  بعـد – واختـار الحفـل طريقـة غيـر تقليديـة لالحتفـاء بمتطوعيـه؛ حيـث تـسابق المحتفلـون .معـه المتطـوعين
ممتعة، إضافة إلى مجموعـة مـن ألعـاب  إعداد موائد طعام، ما أضفى أجواء عائلية  في– توزعوا في مجموعات

 .والتكامل في الفريق الواحد بناء الفريق، التي تعزز روح التعاون

ً متطوعـا ١٢وعلـى رأسـهم  ن المئـة المتميـزين المنخـرطين فـي مـشاريع الملتقـى،ّوكرم الحفـل المتطـوعي
   .٢٠١٨/٢٠١٩ قدموا خدمات جليلة لملتقى القدس الثقافي خالل

التـي يتيحهـا الملتقـى لهـم  ّوعبر المتطوعون عن سـعادتهم بهـذا التكـريم، وامتنـانهم للمـساحات واآلفـاق
تخطيط المشاريع والفعاليات والحمالت إلى تنفيـذها وتمويلهـا  م، منعلى اختالف اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراته

 .وتطويرها، وخوض تجارب جديدة تضيف إليهم الكثير ثم تقييمها

ً مـشروعا، ١١المنـصرم  وقد بلغ عدد المشاريع التي نفذها متطوعو ملتقى القـدس الثقـافي خـالل العـام
 بــشكل مباشــر، وأكثــر مــن ٦٩٨٤مــا يقــارب  نهــا متطــوع ومتطوعــة، وصــل عــدد المــستفيدين م١٤٠بمــشاركة 

  .الفئات والمحافظات عبر المملكة  مستفيد بشكل غير مباشر من مختلف١٢٠٠٠٠

العاملين، فيشترط للتطوع  ٕويشار إلى أن ملتقى القدس يحرص على بناء مشاريعه عن وعي وادراك من
ًالعـام، مؤسـسا بـذلك لقاعـدة  المستوى – بيت المقدس في مشاريعه أن يحصل المتطوع على شهادة دورة علوم

 .ترفع سوية العمل، وتزيد فرص التواصل والتفاهم بين الفريق معرفية مشتركة بين العاملين

، ٢٠٠٥عـام  عمـان ويعتبر ملتقى القدس الثقافي مؤسسة غير ربحية قائمة على التطوع؛ تأسست في
ًي منظم مستدام، يأخذ زمام المبادرة ليقدم عمال تسعى لترجمة النوايا الصادقة والجهد التطوعي في عمل مؤسس

  .المبارك ومدينة القدس المسجد األقصى ًرائدا ألجل

 ٢٤/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

  "الخالصة"هدم المنازل في وادي الحمص يؤكد على المضي في بناء الدولة اليهودية : مرهج
 

ّربعاء، إن هدم المنازل في وادي الحمص يؤكد على بشارة مرهج األ قال النائب اللبناني السابق: بيروت
ًنسخة " لإلعالم أمد"وأضاف مرهج في تصريح صحفي وصل  ".الخالصة"بناء الدولة اليهودية  المضي في

اللبنانية اتخاذ إجراءات سلبية قاسية تنال من مصلحة  ّعنه، أنه في الوقت الذي يحاول فيه فريق في السلطة
البارحة  الفلسطينيين في لبنان تحت هذه الحجة أو تلك، قام االحتالل اإلسرائيلي، وةومكانة ومعنويات األخ
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كخطوة صارخة تتحدى النظام الدولي،  بطرد أكثر من مائة عائلة فلسطينية من تخوم القدس بعد هدم منازلها
 .المتواري عن األنظار

وجود الفلسطينيين على  لتي ترفض، ا"الخالصة"ّوأكد، أن إسرائيل ماضية في بناء الدولة اليهودية 
 . البالد المحيطة بفلسطين و دول الشتات على حد سواء أرضهم وتنكر عليهم حق العودة وتعمل لتوطينهم في

تتعد بيانات التنديد واالستنكار فيما  ّوتابع، أن ردود الفعل العربية والعالمية على هذا التطهير العرقي لم
ٕالكيان العنصري وارغامه على وقف مسلسل التهجير والتهويد واحترام  حقالمطلوب اتخاذ عقوبات رادعة ب

 .والمعاهدات الدولية التي صاغها الغرب نفسه عبر العقود الماضية القوانين

هجروا المقيمين فيها هل  لو قام الفلسطينيون افتراضا بهدم مئة منزل للمستوطنين اليهود و: وتساءل
ٕتهب مرغية مزبدة تطالب بمعاقبة الفاعلين واعادة  ا اإلجراء أم كانتكانت عواصم العالم لتسكت عن هذ

 .سخية؟؟ المهجرين مع تعويضات

أبيب وخطب ودها فيما  وأشار، إلى انه سؤال برسم أنصار التطبيع الذين ذهبوا بعيدا في مسايرة تل
ي طليعتها المسجد التعرض ألغلى المقدسات و ف هي على رأس السطح تمعن في تشريد الشعب الفلسطيني و

  .األقصى المبارك

  ٢٤/٧/٢٠١٩أمد لإلعالم 

*****  

  دورة معرفية في تاريخ القدس وفلسطين من العهد النبوي إلى نهاية الخالفة العثمانية: لبنان
 

الذي أطلقته " ٌنصرة فلسطين وعي وعمل"ّضمن المشروع التثقيفي المعمق بقضية القدس وفلسطين 
والمعلومات في  ّ القدس الدولية، قدم األستاذ هشام يعقوب رئيس قسم األبحاثومؤسسة األقصى هيئة نصرة

يوم األحد "  المحاضرة الثالثة–وفلسطين  تاريخ القدس"مؤسسة القدس الدولية الدورة الثامنة تحت عنوان 
وكانت مخصصة للوقوف على التطورات التاريخية والسياسية   في طرابلس شمال لبنان،٢١/٧/٢٠١٩

 .ّوفلسطين منذ العهد النبوي المحمدي إلى نهاية الخالفة العثمانية ّارية في القدسوالحض

بها القدس لدى المسلمين على اختالف خلفائهم ودولهم،  ّوبين يعقوب المنزلة الكبيرة التي حظيت
صالح  التي أدت إلى خسارة القدس في بعض المحطات، وال سيما في زمن األيوبيين بعد وأظهر كذلك األسباب

ّالحالية موضحا أن االستقواء بأعداء  الدين، وأجرى يعقوب إسقاطات من تاريخ القدس الماضي على التطورات ً
الداخلية في األمة كلها أسباب لضياع القدس، وهذا الذي يجري اليوم  األمة أو الركون لهم وكذلك الصراعات

المتحدة   من أجل إرضاء الوالياتيسمى صفقة القرن حيث تقامر بعض األنظمة بقضية القدس في ما
  .األمريكية واالحتالل اإلسرائيلي

 ٢٤/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  



 
٢١

 وتقدم روائع عبد الوهاب وفيروز وشادية" فلسطين والشهداء"فرقة مقامات القدس تنشد لـ 

  

 رهممشاع انفسهم، وخذلتهم آرتمس ّلم يتمالك اغلب الحاضرين في مدرج -   طلعت شناعة-  جرش
القادمة من القدس المحتلة، قصيدة الشاعر علي محمود طه  فرقة مقامات القدس عندما قدمت وذرفوا الدموع

أخي جاوز الظالمون المدى، والتي عنوانها األصلي  ّوالتي غناعا الموسيقار محمد عبد الوهاب والشهيرة بعنوان
  ).فلسطين(

  فرع–هد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى وهي فرقة تابعة لمع مقامات القدس ومن قبلها جاءت
ُتقدم الفرقة الموسيقى العربية الكالسيكية . القدس، تمثل الجيل األكبر من طالب المعهد المتقدمين أكاديميا

ولعل . وقدمت العديد من العروض الموسيقية فلسطينيا وعربيا. بشقيها اآلالتي و الغنائي من عدة حقب زمنية
ّ قبل ادارة المهرجان دليل على الفكر والفلسفة التي تحرك االختياراتاختيارها للمشاركة من َِ.  

  بنت البلد بدأ العرض بمقطوعة موسيقية من تراث الموسيقار عبد الوهاب وعنوناها

ّبعدها قدمت ميرال عياد اغنية فيروز   .من الحان الفنان فيلمون وهبي. فايق يا هوى ّ

  .مشغول عليك مشغول  كارم محمودّثم قدم يوسف ابو سنينة رائعة المطرب

ّالقلب يحب مرة ما يحبش مرتين ّكما تبعته ميرال عياد برائعة المطربة شادية ّّ.  

  .لونجا تبعتها مقطوعة موسيقية من اعمال الموسيقار رياض السنباطي بعنوان

  .والتي غنتها ايضا المطربة وردة بعدها كانت اغنية محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك

  . المرة قدمها يوسف ابو سنينةوهذه

  رائعة أمير الشعراء

وغيرها، تأتي رائعة امير الشعراء احمد شوقي  الجندول ومن الشاعر علي محمود طه صاحب قصيدة
والتي تقول . انغام ّوالتي غناها الموسيقار محمد عبد الوهاب وعدد من المطربات ابرزهم ُمضناك جفاه مرقده

  : بعض كلماتها

ُه مرقدهُمضناك جفا َ ْ َ ُوبكاه ورحم عوده ُ ُ  ُ َ  َ  

ُحيران القلب معذبه ُ  َ ُ ِ ُمقروح الجفن مسهده ُ  ِ  

ًأودى حرفا إال رمقا ُيبقيه عليك وتنفده ً ِ ُْ ُ  

يستهوي الورق تأوهه ْ ُويذيب الصخر تنهده ُ  َ  

ُويناجي النجم ويتعبه ُويقيم الليل ويقعده َ ِ ْ ُ َُ  

ويعلم كل مطوقةٍ  ُ  شجنا في الد ُوح ترددهً  ُ ِ  

ٍكم مد لطيفك من شرك ِ َِ َ َ ْ َ ُوتأدب ال يتصيده ّ  ّ  

ُفعساك بغمض مسعفه ِ ُ ٍ ْ ُولعل خيالك مسعده ُ ِ ُ ّ  

  .ّوقد قدمتها ميرال عياد .ٍلكنها ضرورية لما فيها من معان دينية وعاطفية عميقة وهي من القصائد الصعبة،
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  غناء ودموع

ْاما عندما ذكرت القدس وفلسطين المحتلتي ّن، بكى بعض الجمهور وصوبت العيون نحو المطرب ُ ُ
  .يوسف ابو سنينة

  : حيث يقول الشاعر علي محمود طه

ََأخي، جاوز الظالمون المـدى َ َُ ِ ِ َ َ َ  

َفحق الجهاد، وحق الفـدا ُِ  َ ََ َ ِ َ  

َْأنتركهم ُُ ُ ْ َ يغصبون العروبــَ ُ َُُ َ ِ   َــــــةْ

َمجد ْ َ األُبوة والســؤدداَ َ ْ  َ ِ   ؟ُ

َْولي ِسوا بغير صليل السيـوفَ ُِ  ِ َ ُِ ْ َ ِ  

َيجيبون صوتا لنا َأو صدى َ َْ ََْ ًَ َ ُ ُِ  

ِفجرد حسامك من غمــده ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َْ  َ  

َفليس لـه، بعد، َأن يغمـدا ُ َُ ْ ُ َْ ْ َ ََ ْ َ  

ِوتبلغ الكلمات المؤثرة مداها حين ينشد ُ :  

َأخي، َأيهـــا العربي األَبي ِ ِ َ َ َ  ِ  

ََأرى اليوم موعدنا َ ِ ْ َْ َ َ َ ال الغـداَ َ َ  

ٍَأخي، َأقبل الشرق في ُأمــة ِ ِ ُ ْ  َ َْ  

َترد الضالل وتحيي الهـدى ُ ِ ْ ُ ََ َ   ُ  

َََأخي، إن في القدس ُأختا لنـا ًَُ ْ ِ ْ ِ ِِ  

ََأعد لها الذابحون المــدى ُ َ ُ َِ  َ َ   

َصبرنا على غدرهم قادريـن ِ ِِ َ ْ ِ ْ َ َ َ ََ ْ َ  

َوكنا لهم قدرا مرصــدا ََ َْ ُ ًَ َْ ُ َ  ُ  

  ٢٨ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  
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  تقارير

  "إعالميين مجهولين"الشعوب العربية بـ" جدار"تحاول اختراق " إسرائيل": محللون

  

، بموجة "إسرائيل"حظيت زيارة وفد يضم ستة إعالميين من دول عربية إلى  - قدس برس -عمان 
 .غضب شعبي، وتنديد وتحذير واضح من النقابات الصحفية في العديد من الدول

ًوتأتي زيارة الوفد الصحفي الجارية حاليا، بناء على دعوة من وزارة الخارجية اإلسرائيلية، التي ذكرت 
التعرف عن قرب على "، مشيرة إلى أن الهدف منها "تل أبيب"أن برنامجها يتضمن زيارة مدن الناصرة وحيفا و

 ."واقع إسرائيل والحياة فيها

الجتماعي، مقاطع فيديو يظهر فيها الناشط اإلعالمي وتداول ناشطون على منصات التواصل ا
َ، وهو يطرد من البلدة القديمة في القدس المحتلة ومن باحات المسجد األقصى، رفضا "محمد سعود"السعودي  ُ

 .لمشاركته في زيارة برعاية سلطات االحتالل

 لإلهانة -وديةوهو طالب في كلية القانون بالعاصمة السع-ّوتظهر مقاطع الفيديو تعرض سعود 
، التي تحتل المدينة المقدسة "إسرائيل"والسب من لدن عدد من المقدسيين، بسبب مشاركته في زيارة تطبيعية لـ

 .وتضيق على أهلها

بينما دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، االتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابات وجمعيات 
قرارات ومبادئ االتحاد، كما طالبت بمحاسبة كل صحفي يشارك في الصحفيين في الدول العربية، إلى االلتزام ب

 .مثل هذه الزيارات واألنشطة

 .وطالبت النقابة الصحفيين العرب باالصطفاف واالنحياز لنضال الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته

تثبت من جهته، أكد نقيب الصحفيين األردنيين، راكان السعايدة، أن النقابة لن تتهاون مع كل من 
ً، مهددا باتخاذ إجراءات تصل إلى حد الفصل، بحق أي عضو من النقابة يشارك "إسرائيل"مشاركته في زيارة 

 .في مثل هذه الزيارات

، إن المشاركة في احتفاالت االحتالل اإلسرائيلي المزمع إجراؤها خالل "قدس برس"وقال السعايدة لـ
 .ة والنقابات المهنيةاأليام القادمة، مخالفة لقرارات الهيئة العام

إلى وجود سوابق تم فيها تحويل صحفيين إلى المجلس التأديبي وفصلهم بسبب زيارة " السعايدة"وأشار 
 .ومشاركات من هذا النوع

الزيارة "إن : ، وقالت"إسرائيل"يشار إلى أن نقابة الصحفيين العراقيين توعدت كل من ينوون زيارة 
ا الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ومواقفه العدائية تتقاطع تماما مع توجهاتها ونهجه

 ."تجاه الدول العربية
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وأوضح نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد الالمي، في تغريدة على حسابه على تويتر، أن العقوبات 
د إلغاء عضويتهم من الرادعة بحق الصحفيين العراقيين الذين شاركوا في الزيارة التطبيعية قد تصل إلى ح

 .النقابة

 األكثر خطورة

 ، فراس أبوهالل، أن الزيارة التي قام بها عدد من المدونين العرب"٢١عربي "ويرى رئيس تحرير موقع 
 .تمثل وجها صارخا من التطبيع الذي يتصاعد بشكل غير مسبوق منذ أعوام

ع األكثر خطورة، ألنه يراد أن يروج ، أن هذا النوع من التطبي" قدس برس"وأضاف أبوهالل في حديث لـ
 .له باعتباره تطبيعا شعبيا، وهو ما تسعى له دولة االحتالل، ربما أكثر من سعيها للتطبيع مع الحكومات

إلى أن هذه الزيارة لم تكن لتتم لوال تضافر عدة عوامل إقليمية وفلسطينية، أهمها " أبوهالل"وأشار 
التي تروج للتطبيع، وتمنع أي مظاهر احتجاجية " ظمة الثورة المضادةأن"تراجع الدور الشعبي في ظل تقدم 

 .ضده

ففي الوقت الذي تمنع هذه الدول أي رأي مخالف لها، نراها صامتة عن زيارة دولة تصنف : "وتابع
 ."رسميا، وفق قوانينها، بأنها دولة عدو

الترويج لتراجع أهمية القضية أن زيارة الوفد تأتي أيضا مع محاوالت دول عربية " أبو هالل"وأوضح 
والتأصيل لفكرة أن العداء العربي مع إيران، مقدم على الصراع مع "  اإلسرائيلي- الصراع العربي"الفلسطينية أو 

االحتالل، وهو منطق بائس ألنه يفترض أن معارضة سياسة إيران التوسعية في المنطقة تعني التقرب لدولة 
 قاموا بالزيارة هم مجرد مدونين مجهولين يبحثون عن الشهرة، وقد تبرأت منهم هالل أن من ونوه أبو .االحتالل

كل النقابات واالتحادات الصحفية العربية، ونفت أن يكونوا ينتمون لها، وبالتالي يجب التنبيه أن غالبية األمة 
 .هي ضد مثل هذه الممارسات التني ال تعبر عنها

  ٦ ص٢٥/٧/٢٠١٩لسبيل ا

*****  

  صهيوني متحمس معاد لحركة المقاطعة: اء البريطاني الجديدرئيس الوزر

 

 سارعت الجهات الرسمية اإلسرائيلية، بالتعبير عن ترحيبها بانتخاب بوريس -   وكاالت- لندن
ًجونسون، زعيما لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي التي استقالت رسميا من منصبها  ً ً ً

  .شهر الماضي إثر فشلها في تمرير خطتها للخروج البريطاني المرتقب من االتحاد األوروبيفي وقت سابق ال

ّوعبر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن ارتياحه النتخاب جونسون رئيسا 
لجالية للحكومة البريطانية، إذ يعتبر المسؤولون اإلسرائيليون أن جونسون متعاطف مع إسرائيل ومناصر ل

اليهودية في بريطانيا، وترى الحكومة اإلسرائيلية كذلك أن جونسون يدرك جيدا تحديات إسرائيل في المنطقة، 
  .«تهديد إيراني للمنطقة«وخاصة ما يتم عرضه إسرائيليا على أنه 
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ّ، جونسون، الذي صرح في الماضي )واينت(» يديعوت أحرونوت«ووصف الموقع اإللكتروني لصحيفة 
، بأنه مؤيد بارز إلسرائيل، واستشهد تقرير الموقع بموقف جونسون المعادي لحركة »هيوني متحمسص«أنه 

المقاطعة الدولية إلسرائيل، والسياسات التي اتبعها ضد نشاطات المقاطعة حين شغر منصب رئيس بلدية 
  .لندن

ارع في شباط بإسرائيل، حيث س» عالقته الحميمة«وعرض التقرير مواقف جونسون التي تعبر عن 
، بإصدار أوامر بإزالة فورية لملصقات عرضت جوانب من جرائم االحتالل اإلسرائيلي في مترو األنفاق ٢٠١٦

  .يائير لبيد» يش عتيد«ّفي العاصمة البريطانية، وذلك بعد تلقيه رسالة نصية في هذا الشأن من رئيس حزب 

ًجول خاللها في شوارع يافا، والتقط صورا ، أجرى جونسون زيارة لفلسطين المحتلة ت٢٠١٥وفي العام 
تجمعه برئيس بلدية تل أبيب يافا، رون حولدائي، خالل نزهة على الدرجات الهوائية، وأجرى خالل تلك الزيارة 

  .هاجم فيها حملة المقاطعة» يديعوت أحرونوت«مقابلة لمحلق صحيفة 

حملة المقاطعة الدولية للدولة  «أن» يديعوت أحرونوت» وادعى جونسون في حديث أجراه آنذاك، لـ
، وحاول جونسون تقزيم إنجازات حملة المقاطعة وحصرها »الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط فكرة غبية

نفر من اليسار الجامعي الذين ال يمثلون السلك األكاديمي أو التيار » بأوساط أكاديمية يقودها من وصفهم بـ
ينبغي أن يكون الشخص مجنونا حتى «: ه ال أثر لها في بريطانيا، وقال، كما زعم أن»المركزي في الغرب

  .يشارك في مقاطعة إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشهد تعددية وتمتاز بمجتمع مفتوح

ًأو التقارب الذي يبديه جونسون تجاه دولة االحتالل بدأ مبكرا منذ شبابه، حيث تطوع » التعاطف»و
، وقال جونسون بعد انقضاء عقود على ١٩٨٤في الجليل عام » كفار هنسي«في كيبوتس وشقيقته للعمل 

أنا صهيوني متحمس وأدعم . سنواتي فيه تركت أثرا كبيرا علي. تطوعت بالكيبوتس من أجل اهللا«تلك الفترة، 
الصحون إسرائيل ومؤمن بحقها بالوجود ومنذ تطوعي بالكيبوتس كعامل غسالة لتنظيف المالبس وفي غسيل 

  . وصرت معجبا بها وما زال طعام الحمص من وقتها في فمي

على الرغم من أني عملت في أغلب األحيان بغسيل الصحون، لقد رأيت ما يكفي لفهم «وأضاف أنه 
ًالعالقة بين العمل الجاد والطاقة الجريئة والعزيمة غير المنقطعة، والتي تخلق معا دولة : المعجزة اإلسرائيلية

  .توفير وطن آمن للمضطهدين: وقبل كل شيء، الهدف األخالقي الذي ال يتزعزع. يةغير عاد

ًويواجه خليفة ماي، الذي تولى المنصب رسميا بدءا من يوم أمس األربعاء، عدة ملفات ساخنة، 
أهمها تحدي الخروج من االتحاد األوروبي، إضافة إلى تسوية األزمة مع إيران التي تصاعدت خالل 

 .الماضيينوعين األسب

  ١٤ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  
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   عربيةآراء

  على غرينبالتًارد

  

 علي ابو حبلة

هي ضحية «دولية، إن إسرائيل تصريحات جيسون غرينبالت مبعوث الرئيس األمريكي للمفاوضات ال
، وأنها من وجهة نظره لم ترتكب أي أخطاء على مدار عقود من الصراع )الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي(

هذه التصريحات تعبر عن جهل في حقيقة وجوهر الصراع مع إسرائيل التي اغتصبت ارض . »المستمر
ومرة أخرى تثبت  طيني وتشريده عن ارض وطنهبحق الشعب الفلس فلسطين وارتكبت أبشع الجرائم واالباده

أمريكا عبر مبعوثيها انحيازها الكامل وانقيادها األعمى وراء ادعاءات الصهيونية العالمية المجافية للحقيقة 
  . وفيها تزوير للتاريخ

مدى مسؤولية إسرائيل عن الوضع الحالي للصراع مع «وفي معرض إجابته عن سؤال عن 
أعتقد أن إسرائيل هي في الواقع ضحية أكثر : إس.بي.بي«رينبالت في مقابلة على شبكة الفلسطينيين أجاب غ

منذ لحظة تأسيسها، تعرضت للهجوم عدة مرات، وهم يواصلون مهاجمتها من . من كونها الطرف المسئول
  .خالل اإلرهاب

نا ال أحب كلمة أ«: قال غرينبالت ًوردا على سؤال حول احتمال ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة،
  .أنا استخدم مصطلح األحياء والمدن. أعتقد أنه مصطلح تحقير. المستوطنات

إنني أعتقد أن أحد التحديات التي يواجهها هذا الملف، في الوقت الذي يتحدث الناس «: وأردف قائال
يجب حل . هاهي أراض متنازع علي) الضفة الغربية(عن الضفة؛باعتبارها محتلة، يمكنني القول إن األرض 

  .ًإن تسميتها أرضا محتلة ال يساعد على حل النزاع. هذه المسألة في سياق مفاوضات مباشرة بين الطرفين

يجب حل هذه . هي أراض متنازع عليها) الضفة الغربية( وهنا تستوقفنا تصريحات غرينبالت عن
هذا . »ال يساعد على حل النزاعًإن تسميتها أرضا محتلة . المسألة في سياق مفاوضات مباشرة بين الطرفين

في فهم التاريخ وتحريف لقرارات الشرعية الدولية ففلسطين دوله تحت  المفهوم وهذه التصريحات خطأ فادح
االحتالل وهي مغتصبه من قبل إسرائيل التي هاجر اليها اليهود من مختلف دول العالم حيث هجر الشعب 

    من أرضه التاريخية فلسطينالفلسطيني قسرا وبالقوة الغاشمة وباإلرهاب

قرارات الشرعية الدولية تؤكد مشروعية الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في فلسطين 
أعطى مشروعيه قانونيه  وتصريحات غرينبالت تشكل خرق فاضح لهذه القرارات وان حق العودة وقرار التقسيم

طين بموجب وعد بلفور وتواطؤ بريطانيا مع الصهيونية وتاريخيه وفند االدعاء الصهيوني الغتصاب ارض فلس
العالمية ومنحها فلسطين إلقامة وطن يهودي على ارض فلسطين ، صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية 
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  دولة وامتناع الباقي ، وكان هذا القرار يحمل١٣ دوله واعتراض ٣٣ بموافقة ١٩٤٧-١١لألمم المتحدة في 
  :ء االنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضي فلسطين إلى ثالث كيانات جديدة أوصى بإنها١٨١ رقم

  .من فلسطين% ٤٥تأسيس دولة عربية فلسطينية على -

  .من فلسطين% ٥٥تأسيس دولة يهودية على  -

  .أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية -

مم المتحدة مجحف بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وغافل قرار الجمعية العمومية لأل وكان
لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا القرار 

% ٤٥إال انه أرسى شرعيه دوليه إلقامة دولة فلسطين على  الظالم وتمسكهم بحقهم بكامل فلسطين التاريخية
وهذا بحد ذاته يناقض تصريحات غرينبالت ويبدد ادعاءاته الباطلة % ٥٥ي فلسطين وأعطى لليهود من أراض

 وقد ٣٣٨ و٢٤٢هي أراض متنازع عليها وهي مشمولة بقراري مجلس األمن ) الضفة الغربية(اعتباره  عن
وفي . »ي النزاع األخيرانسحاب القوات اإلسرائيلية من أراض احتلت ف«: الفقرة أ/ نص القرار في المادة األولى

التعريف على كلمة أراض بحيث لم يعد » أل«النصوص الفرنسية والروسية واإلسبانية والصينية فقد دخلت 
وزيادة في الوضوح فقد بادر مندوبو عدة دول مثل فرنسا واالتحاد السوفييتي . هناك أي لبس أو غموض

 بأن حكوماتهم تفهم هذه الفقرة بأنها تعني -ى القرارقبل التصويت عل - ومالي والهند ونيجيريا إلى التصريح 
 وكانت آنذاك تتبع السيادة االردنيه ١٩٦٧انسحاب القوات اإلسرائيلية من جميع األراضي التي احتلت عام 

  .وقطاع غزه يقع تحت السيادة المصرية

عنه أن التغاضي  مع إسرائيل الذي يحاول غرينبالت وكوشنير وفريدمان جوهر وحقيقة الصراع
إن اليهود هم شعب اهللا «الصهيونية قامت كمشروع سياسي على مغالطات دينية وتاريخية، مثل القول 

إن داود هو أول من بنى القدس واتخذها »، و»الوعد اإللهي بمنح األرض المقدسة لهذا الشعب»، و»المختار
ولدى الكثير المبعوثين األمريكيين ت وطاقم ، وغير ذلك من االدعاءات التي يسوق لها غرينبال»عاصمة لملكه

من الغربيين مشكلة كبيرة في التعامل مع التاريخ ومع الدين؛ فهم يستدعون التاريخ بشكل انتقائي متى كان 
إن العبرانيين »، و»لليهود حقا تاريخيا في فلسطين«ومن األساطير الشائعة هنا القول إن . ذلك في مصلحتهم

  .، وغير ذلك» فلسطين كانت أرضا صحراءإن»، و»هم أول من سكن فلسطين

ُوبنفس المنطق يستدعى الدين لتبرير سياسات ومواقف معينة، فمعظم االعتداءات العسكرية التي 
قامت وتقوم بها دولة االحتالل تتضمن أدوارا للحاخامات في دعم العدوان وتبريره ومباركته، وهناك مئات 

  .لتنكيل بهمالفتاوى الدينية التي تبرر قتل العرب وا

ردد الرئيس األميركي دونالد ترمب أسطورة من أساطير الصهيونية في زيارته األخيرة لتل أبيب، وهي 
وفي هذه . في فلسطين منذ آالف السنين» إرث الوجود اليهودي الديني«تعبير عما أسماه » إسرائيل«أن 
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ا جاءت في سياق الحديث عن الدعم اإلشارة استدعاء للدين والتاريخ من أوسع أبوابهما، وال سيما أنه
  .األميركي لدولة االحتالل

ترمب ومبعوثيه غرينبالت وفريدمان وكوشنير ؛ ممنوع على العرب  وبذات المنطق الذي يسوقه
والمسلمين الدفاع عن مقدساتهم الدينية في القدس، أو ذكر إرثهم الديني والتاريخي في المدينة وفي فلسطين 

ذا تكون الحجة التي يرفعها الغربيون في وجوهنا هي ضرورة التحلي بالموضوعية وعندما نتحدث عن ه. 
  .والتركيز فقط على الواقع

وهذا الواقع في نظرهم مسألة نزاع على أرض بين طرفين يمكن حله بالتفاوض، وبتطوير الفرص 
ية ولألبعاد اإلنسانية االقتصادية للشعب القابع تحت االحتالل، أي بالتجاهل التام ألسباب الصراع السياس

  .والحقوقية والجيوبوليتيكية للصراع

سيظل الدين والتاريخ من العوامل األساسية في صراعنا مع المشروع الصهيوني، الذي هو   
 هي التي تحتم -التي يرفعها كثيرون- والموضوعية ذاتها . مشروع احتاللي عنصري قائم على أساس الدين

ريخ، تماما كما تحتم علينا فهم الواقع الحالي وموازين القوة اإلقليمية والدولية، علينا العودة إلى الدين والتا
  .وانتهاز الفرص وحساب المكاسب والخسائر

ُالتي على غرينبالت فهمها تقتضي أن تطرح القضايا الحقيقية التي يحتمها  الموضوعية والواقعية
، رائيل كمشروع سياسي صهيوني توسعييه إسفالمسألة تكمن في حقيقة وجوهر ما قامت عل. جوهر الصراع

العنصرية على أساس «ْ هو طبيعة الدولة اإلسرائيلية ذاتها، التي تقوم على صفتي -  يدور حوله الصراع
أما . »ْالتوسع على حساب الدول المجاورة، إن بالشكل العسكري المباشر أو باالختراق والتخريب»، و»الدين

وكل اإلجراءات القمعية والتعسفية األخرى؛ فتأتي من هذه الطبيعة التي ال مثيل االحتالل واالستيطان والحصار 
  .لها في عالمنا المعاصر

فمواجهة هذا المشروع العنصري التوسعي تقتضي أن يعود العرب إلى جوهر الصراع، ويرفعوا المطالب 
اإلجراءات التي ترسخ التمييز الحقيقية التي تحتمها مقتضيات الموضوعية والواقعية، كإلغاء كل القوانين و

ُِوالعنصرية والتوسعية، ودفع تعويضات عن كل االنتهاكات التي ارتكبت منذ عقود، والتخلي عن الطبيعة 
  .االحتاللية

احتالل وان الصراع مع إسرائيل ليس صراع حقوق بل هو  تصريحات غرينبالت أن إسرائيل ليست دوله
وهذا يؤكد صحة الموقف الفلسطيني  ه لالستيطان والمستوطنات،تنازع على أراضي وتصريحاته تعطي شرعي

ٕلرفض صفقة القرن وتهدف إلى نزع الطابع الوطني التحرري عن القضية الفلسطينية واحالتها إلى محض 
قضية إنسانية ومساعدات اقتصاديه وهو أمر سبق للفلسطينيين رفضه وقد تتضمنه مشروع جون كيري وزير 

ويبقى جوهر الصراع مع إسرائيل صراع على حقوق وليس تنازع  ،وتم رفضه .عهد اوباماة األسبق في الخارجي
، و لمن أراد أن يتخذ من المسار التفاوضي التاريخ وجذور الصراع بتصريحاتهعلى أراض، غرينبالت يجهل 
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اء ادعاءات التاريخ قبل ان ينساق ور نهجا إلدارة الصراع عليه ان يفهم جذور وتاريخ الصراع ويقرأ ويفهم
 .باطلة وينقاد وراء أوهام ليس إال

  ١٤ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

 القدس تضيع... بين التطبيع والهدم

  

 باسل ترجمان

 في ضواحي مدينة القدس  ضم أكثر من مائة منزل يملكها فلسطينيونمرت عملية هدم عمارات ت
مرور الكرام ولم يهتم الكثيرون بوقع الحدث وتمادي إسرائيل في سياسات الهدم ومحاربة حق المواطن 

  . في امتالك منزل بحجج واهية الفلسطيني

راضي ومحاصرة امام هذه الحالة من الصمت وتجاهل تطورات خطيرة جدا في عمليات سرقة األ
الفلسطينيين في مناطق محددة ستتحول مع مرور الوقت لمحتشدات ال تبتعد في رؤيتها عن ما طبقه نظام 

  .الميز العنصري في جنوب أفريقيا

في خضم هذه الممارسات التي مرت مرور الكرام خرجت حكاية زيارة وفد إعالمي عربي إلسرائيل، من 
ي بقيت كاملة في طي التخفي مما يطرح أسئلة عن حقيقة الزيارة ومن هو هذا الوفد وما سبب زيارته والت

  . شارك فيها

وهل حقيقة أن هناك وفدا وبما أنه كذلك فما المصلحة من إعالن إسرائيل عن زيارة وفد إعالمي بصفة 
  .سرية وما الفائدة من زيارة إعالمية سرية ويعلن عنها

 عالقة له باإلعالم بل بشخصية تسعى لدور خالف الزيارة الغامضة التي ظهر فيها شخص واحد ال
تعرف تعكس أن إسرائيل تريد لفت األنظار عما ترتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين إلى صناعة أزمات تفرق 

  .بين األشقاء

لالسف وبتحريض من أطراف كان لها اليد الطولى في فتح األبواب إلسرائيل لتجسم االختراق للواقع 
جغرافيا عن حدود المنطقة وتشابكاتها حاول البعض الخلط متعمدا بين مواطن سعودي وبين العربي البعيد 

ًالمملكة العربية السعودية متجاهلين عمدا أن هذا الشخص سبقه عشرات بل مئات ذهبوا إلسرائيل فرادى كل 
تم احد بهم بعد أن بغايته ولكن الحصيلة كانت لهم جميعا بخيبة المسعى فال هم حققوا وجودا لذاتهم وال اه

  .خفت ضجيج اإلعالم في الحديث عنهم وذهبوا في غياهب النسيان يحملون خزي أفعالهم

 العرب ال تحتاج أن تتخفى بمواقفها ورؤيتها للقضايا  السعودية الشقيقة الصادقة لفلسطين ولكل
  .العربية بل تعبر عنها تاريخيا بكل صراحة وشجاعة

لذي زار إسرائيل قضية مركزية قدم خدمة جليلة إلسرائيل التي من صنع من حكاية هذا الشخص ا
تواصل مشاريعها التوسعية في المدينة المقدسة ومن ينجر وراء الالهثين الستغالل هذه القضايا الغير مؤثرة 
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لمزيد تفتيت الصف العربي وصناعة أزمات ال تخدم إال إسرائيل وال تقدم لفلسطين إال المزيد من الخسائر 
  .كباتوالن

استغالل هذا الموضوع للهجوم على المملكة العربية السعودية هو انخراط كامل في مشروع إسرائيلي 
هدفه هز وتشويه العالقات بين الفلسطينيين واشقائهم وكل مرة بذريعة مختلفة سواء بحكايات ال اساس لها 

بر تضخيم تفاهات بال معنى من الصحة تخرج من هنا وهناك على صفحات مواقع التواصل االجتماعي او ع
تلقيها إسرائيل ليتلهى بها األغبياء ويحولونها لقضايا كبرى بينما تمر مخططات الهدم والتدمير والتهجير 
اإلسرائيلي لسكان القدس ومحاصرة سكان الضفة الغربية في مدن وقرى تتحول لما يشابه المحتشدات في 

  .أنظمة الميز العنصري دون اهتمام

قت الذي انتشرت فيه عشرات الفيديوهات على مواقع التواصل االجتماعي تظهر ذاك في نفس الو
الشخص وهو يتجول في وسط المسجد األقصى يالحقه غضب صبية فلسطينيين مر فيديو قيام وحدة هندسة 
المتفجرات اإلسرائيلية وهي تدمر عمارات تضم أكثر من مئة منزل كان سيسكنها مواطنون من أهالي القدس 

يتبادل فيها جنود االحتالل اإلسرائيلي التهاني والضحكات لنجاح عملية التدمير التي حولت العمارات إلى و
  .ركام

القدس هي ملك إنساني مسيحي إسالمي والدفاع عنها ليس منة من احد بل واجب يتقاسمه الجميع 
 األول في إنشاء منظمة والمسجد األقصى أمانة في أعناق المسلمين ومن كان له قبل خمسين عام الدور

ً لن يتخلى اليوم او غدا عن ١٩٦٩ًالمؤتمر اإلسالمي التي أنشئت خصيصا بعد حريق المسجد األقصى عام 
  .مسؤوليته واألمانة التي تحملها عن طواعية وايمان للدفاع عن واحد من أهم مقدسات المسلمين

خص ومن مختلف جنسيات العالم دون قد يقدم أحمق على ارتكاب أفعال أشد سوءا مما فعله هذا الش
  .استثناء

لكن هذه األفعال ومرتكبيها ليست سوى ممارسات شخصية تعبر عن من قام بها وال تعبر عن مواقف 
  .دول وحكومات وشعوب ترتبط بفلسطين روحا ومحبة وأخوة

ن الخوف من نجاح إسرائيل باستغالل مثل هذه القضايا لضرب اسافين في العالقات بين فلسطي
واشقائها يشكل تحديا كبيرا وجب على الجميع االنتباه من نتائجه وآثاره ومن يحركه الن االنجرار وراء مثل 
ًهذه القضايا يترك جروحا تصعب معالجتها عندما تتحول االهانات والشتائم إلى شعب وبلد شقيق وقف ويقف 

  .مع فلسطين

 البعض ضمن حالة التشرذم الذي يقسم ًاختالق األزمات مع األشقاء بدون مبرر صار نهجا لدى
الواقع العربي في المرحلة األخيرة وانعكس سلبا على الفلسطينيين الذين انخرط بعضهم عن حسن نية وبعضهم 
بتحريض من أطراف تستغلهم لتصفية حسابات مع أطرف عربية أخرى وهذا يزيد من إضعاف اللحمة العربية 
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 التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة صفقة القرن التي يراد منها وثباتها في مواجهة المخاطر الحقيقية
  .إيجاد حل على حساب الفلسطينيين مرة أخرى لمصلحة إسرائيل

مرت حكاية المجهول واستهلكت غضبنا والكثير من شتائمنا ومر معها عملية هدم اكثر من مئة منزل 
  .ر الزيارةُفلسطيني في القدس ولم يهتم بها احد بعشر ما اهتم بخب

 امان وسالم فيها واختفى الشخص  وبقيت مئة عائلة بال منازل حلمت يوما أن تمتلكها وتعيش في
دون أن يعرف أحد من اين أتى واين اختفى فقد نجح أن يكون فقاعة صابون كبيرة اعمتنا عن رؤية مصيبة 

  .مرت دون أن تثير حفيظتنا على وطن تنهب أرضه

  ١٥ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 
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 القدس، ماذا بعد عمليات الهدم والجرف؟

  

  فارس الحباشنة

كثر من مئة شقة  فلسطيني من منازلهم، وهدم أ٥٠٠إسرائيل تقوم بأكبر جريمة في القدس، تهجير 
ومن أشد .  شقة مصيرا مشابها٢٥٠ عمارة سكنية في حي وادي الحمص في باهر، وينتظر حوالي ١٦في 

المفارقات أن البيوت المهدمة تتبع اداريا وقانونيا للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن يبدو أن اسرائيل ما 
  .يعادت تعترف بالسلطة وال اوسلو وتوابع ما يسمى الحل السلم

تسارع وتيرة عمليات الهدم االسرائيلي في القدس يعني على المدى القريب ان ال مقدسي سيبقى في 
وهي من الخالصات االولية أولية لسيناريو إسرائيلي . المدينة، تفريغها من أهاليها قسريا وبالقسر الطوعي 

  .«ج»ـ ق المعروفة بيمشي ضمن مشروع استيطاني للسيطرة الكاملة على القدس، وال سيما المناط

الرواية االسرائيلية الرسمية تبرر عمليات الهدم بانها أمنية بحتة، توفير حماية لمناطق محاذية لجدار 
وفيما يجري على االرض بنظر كثيرين عمليات اخالء جديدة للقدس، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، . العزل

  . وذلك ضمن سيناريوهات ما يسمى صفقة القرنوحيث تصبح غير قابلة للحياة، وتفريغها من السكان،

، واحد من رموز النضال ٧٦قبل أيام رحل المناضل الفلسطيني رئيس بلدية نابلس رياض الشعكة 
الشعكة . الفلسطيني، رحل على صمت، نعاه بقايا من وجدان عربي ما زال عالقا في ذاكرة النضال الفلسطيني

إن استاطعوا قطع اقادمي فلن «دت الى بتر ساقيه، وهوصاحب مقولة  محاولة اغتيال فاشلة، وأ٧٠تعرض الى 
  .» يستطيعوا قطع نضالي

ثمة تزامن الفت وقابل للمقاربة بين عمليات الهدم االسرائيلي وزيارة كوشنير المرتقبة الى الشرق 
مدون عربي وما راج عن . االوسط ووفاة المناضل الشعكة، وزيارة وفد اعالمي عربي تطبيعي الى اسرائيل

مغمور، سجل انجازا شخصيا واشتهر بفيديو ظهر به مطرودا من القدس واالطفال والمراهقين يالحقونه 
  .باالحذية والزبالة والنفايات والشتائم والبصق
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عمليات الهدم في القدس، وتهجير المقدسيين مرت دون أي تعليق رسمي عربي إال من بعض الدول، 
عالم العربي الكبرى، وكما غاب خبر وفاة المناضل العكشة، وكأن القضية وغابت عن اهتمامات وسائل اال

الفلسطينية بكل مفرداتها ما عادت مهمة وال مؤثرة، وحتى الجماهير العربية فانها تخضع لعمليات غسيل ادمغة 
  .ومحو واستبدال في جدولة االولويات القومية

 - تحوالت عميقة في الصراع الفلسطينيتقاطعات رمزية، ولكنها تقرأ في سياق سيناريوهات ل
 عاما من االحتالل، ٥٠فالسؤال المطروح عن فوارق كبرى بين لحظات هامة في تاريخ المنطقة، . االسرائيلي

  .وماكينة التجريف االسرائيلي يبدو أنها ستكون كاسحة في الجوالت الحالية

. العدو االول للدول العربيةعلى مستوى المنطقة الصراع يزداد تعقيدا، وايران تتحول الى 
زيارات كوشنير الى المنطقة . والفلسطينيون في أشد حاالت العزلة السياسية في المجالين االقليمي والدولي

تثير فزاعات صفقة القرن، وألن يصبح في كل زيارة أن صفقة القرن ستمر سيناريوهات وفقا للمخطط 
 .االسرائيلي ال محالة - االمريكي 

  ١٥ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

*****  

  آراء عبرية مترجمة

  لن نخضع للضغوط ولن نترك أرضنا: سكان صور باهر

  

 ٢٤/٧/٢٠١٩ جاكي خوري -  هآرتس

إسماعيل عبايدة، سائق شاحنة وأب لخمسة اطفال، لم ينجح في وقف ذرف الدموع عندما وقف أمام 
كل “، واضاف ”روا حلمي وحياتيلقد دم“. انقاض بيته في الطرف الغربي لحي وادي الحمص في صور باهر

أنا أسكن مع والدي في شقة مكونة من غرفتين، . ما كان لي وديون لعدة سنوات استثمرتها في هذا البيت
 بدأت ببناء البيت واعتقدت أن الحلم آخذ في ٢٠١٥في . وطوال حياتي سعيت الى أن يكون لي بيت خاص

اخرجونا بالقوة من . لبناء، عندما كنت انهيت كل شيءفجأة، قبل سنتين، قالوا لي إنه محظور ا. التحقق
  .”أنا اشعر أنني ضائع وال اعرف ماذا أفعل. واآلن أنا اقف امام بيت مهدم تماما. البيت ورمونا في الشارع

 شقة في حي وادي الحمص في شرقي القدس، ٧٠بعد يوم على قيام قوات الشرطة والجيش بهدم 
وعدد آخر هدم بشكل جزئي . عدد من المباني هدم تماما. قصف المدفعيةالحي يذكر بمنطقة حرب تعرضت ل

في ارجاء الحي السكان شاهدوا ما يجري بعيون مفتوحة . وغبار االسمنت المهدم تناثر في كل االتجاهات
اذا كان سكان حي وادي الحمص حتى يوم االحد الماضي حاولوا الحفاظ على روتين الحياة رغم . ووجوه هزيلة

وبات التي يخلقها جدار الفصل الذي يفصل بين بيوت الحي، فانهم بعد عملية الهدم غاضبون الصع
  .ومحبطون
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المبنى بملكية . قرب البيت المهدم لعبادية توجد انقاض مبنى مكون من ثمانية طوابق تم تفجيره
 أن قلبي تفجر في عندما فجروا المبنى شعرت“. ادريس أبو طير الذي كان يمكن أن تعيش فيه اربعون عائلة

االمر يتعلق بمشروع سكني “. ، قال أبو طير للصحيفة، الذي يمكنه مشاهدة الدمار من بقالته القريبة”صدري
أنا أقع . اآلن كل شيء تحطم الى شظايا. لعائالت العمال العاديين، الذين يدفعون األجور كي يكون لهم مأوى

ء االشخاص بالمال، ومن جهة اخرى ليس لدي ما افعله، وكل بين المطرقة والسندان، من جهة أنا مدين لهؤال
  .”شيء مدمر

 مبنى ١٣أبو طير وعبايدة وسكان آخرون في الحي يرفضون بشدة االدعاء الذي يقف من وراء هدم 
، ”هذا ادعاء مدحوض وال اساس له“. في الحي، الذي يقول إن هناك اعتبارات امنية تقف وراء عملية الهدم

 أمتار على طول الشارع ٧خالل المحكمة التي تجري اقترحنا بناء جدار من االسمنت بارتفاع  “قال أبو طير،
وحسب قوله في نهاية المطاف تبين أنه ال . ”المحاذي للجدار فقط إلثبات أنه ال توجد أي ذريعة للمس باألمن

والهدف هو الهدم . والجيشيوجد عدل في المحكمة العليا، والعدل فيها فقط هو يالئم نفسه مع جهاز االمن 
  .والضغط على السكان من اجل المغادرة

هم شرحوا . مثل سكان كثيرين آخرين، أبو طير يعتقد أن هدم البيوت هو نظام معاقبة واستخدام ضغط
. أنه يوجد في الحي عشرات المباني التي لم تهدم رغم أنها محاذية لجدار الفصل وبنيت قبل عقدين وربما أكثر

. حصلون عليه بهدم كهذا؟، سأل عالء عميره، عامل بناء وأب لستة اطفال، هدم بيته بشكل جزئيأي أمن ي
أنت تفهم أي غضب واحباط يوجد في . هم ال يعرفون أن كل طفل هدم بيته اآلن يعتبر من قام بهدمه عدو“

  .”اوساط الناس هنا؟

مثل الجميع “. من اجل بناء بيت لعائلتهوقد قال لنا بأنه يعيش مع والديه، وخالل السنين قام بالتوفير 
. توجهت الى وزارة الحكم المحلي الفلسطيني واستخرجت كل المصادقات والتراخيص وبدأت البناء قبل سنتين

 –واآلن هم يدمرون كل شيء، لكنهم لن يكسرونا . وحتى اآلن لم أنجح باستكمال البناء ألنه لم يبق مال لدي
  .”ارضيحتى في خيمة أنا سأعيش على 

عدد من اصحاب الشقق التي هدمت التقوا امس مع ممثلي مكتب االمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
اثنان منهم، هما علي حمادة وجعفر أبو حامد، آباء بيوتهم كانت في مراحل . ”اوتشا“االنسانية في المناطق 

االدعاء “. ٢٠١٥ناء بيته في ، قال جعفر الذي بدأ بب”هذه ضربة ال يمكن النهوض منها“. البناء المتقدمة
هناك بيوت كثيرة قريبة حتى أكثر من بيتي، ولكن “، قال أبو حامد، ”بأن البيت قرب الجدار هو ادعاء مضحك

شاهدنا ضحك الجنود والضباط في الميدان . كل ما يفعلونه هو إلثبات أنه توجد هنا قوة عليا تفعل كل ما تريد
  .”المعركةوكأنهم حققوا نصار باهرا في ساحة 
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، قال أبو حامد، ”لقد وقفت قرب البيت المدمر عندما جاء ضابط كبير الى المنطقة وأثنى على الجنود“
. ”هل هذا هو الجيش االكثر اخالقية في العالم؟. احضر لنا المزيد من البيوت: احدهم قال له بابتسامة“

  .”لقلبهذا مثل طعنة في ا. أنت تشعر بأنهم مسرورون جدا بالهدم“واضاف 

ولكن حسب قوله ال . اللقاء مع ممثلي االمم المتحدة جرى في مكتب رئيس المجلس حمادة حمادة
 مبنى آخر، سواء يدور الحديث عن مبان ١١هناك “. توجد أي ضمانة بأنهم لن يهدموا أي منازل اخرى

ي حالة البيوت التي ايضا ف“، قال حمادة، ”سكنية أو تجاربة، ونحن اصبحنا نخشى مما سيحدث في المستقبل
 من اجل منع عملية الهدم، لكن لم – من الناحية القانونية والشعبية واالعالمية –هدمت، فعلنا كل شيء 

جاء الى هنا في االشهر االخيرة سفراء وقناصل ومراسلين اجانب، وكانت شكاوى من السلطات . يتغير شيء
  .”جرافات االحتاللالفلسطينية للمنظمات الدولية، ولكن كل ذلك لم يوقف 

غالب أبو وهدان رافق المراسلين الى المكان الذي كان يوجد فيه مبنى بناه قبل اربع سنوات كي يسكن 
اكثر من مليون شيكل استثمرت هنا كي “. كان المبنى يتكون من طابقين واربع وحدات سكنية. فيه مع اوالده
الخروج من هناك وأن أبني بيتا السكن فيه مع أنا اعيش في مخيم شعفاط لالجئين وأردت . يكون لي بيت

وأنا ال اعرف ماذا . اآلن الجميع يقولون إنهم الى جانبي ويؤيدونني. ابنائي واحفادي فيما بقي لي من الحياة
 .، كما قال”ألننا بقينا بدون شيء والعالم يصمت. يعني هذا بالفعل

 ١٩ ص٢٥/٧/٢٠١٩الغد 
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