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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
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https://www.youtube.com/rcjajordan 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  يبرز موقف األردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية" الشؤون الفلسطينية"تقرير  •

  شؤون سياسية

  ٥  المنطقة لن تنعم بالسالم دون حل القضية الفلسطينية: فلسطين النيابية •

  ٥  ّف العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيلّعباس يعلن وق •

  ٧  في فلسطين" إسرائيل"لن نصمت على اإلرهاب الذي تمارسه : اردوغان •

وقف العمل باالتفاقات بداية مرحلة جديدة من المواجهة :  الوطني الفلسطيني •

  المفتوحة مع االحتالل
٧  

  ٨  دس المحتلةواشنطن تحبط صدور بيان أممي للتنديد بجريمة االحتالل بالق •

  ٩  األمم المتحدة تتبنى قرارا يدعم حقوق المرأة الفلسطينية •

  ١٠  إسرائيل تشجعت بترامب لطرد مدير مكتبنا :هيومن رايتس •

  ١١  األونروا مليون دوالر دعم إماراتي لـ ٥٠ •
  

  اعتداءات

ًقوات االحتالل تعتقل فتى مقدسيا من حي آل عبيد • ً  ١١  

  ١٢  الحتالل يواصل التنكيل بأهالي العيسويةمستوطنون يقتحمون األقصى وا •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٤  طريق التهويد.. القدس •

  ١٧  االحتالل يصعد من سياسة الترانسفير ضد الفلسطينيين •
  

  تقارير

  ١٨  األقصى رحاب في الجمعة صالة يؤدون اآلالف •

  ١٨  .. يتوحدون٤٨عرب  •

  ٢٠  ركام أعمارهمفلسطينيون يقفون على  .. هدم االحتالل منازلهم •
  



 
٣

  فعاليات
  

  ٢٢  ًيفتتح مكتبا باسطنبول" كلنا مريم"منتدى .. ًدعما للمرأة المقدسية •

  آراء عربية
  

  ٢٣  سياسات االحتالل االستيطانية وتهويد القدس •

  ٢٥  هل يحق للمسيحيين كما لليهود •

  ٢٦  !توائم مقدسيات تفوقن وهن المحتالت ٤ •

  ٢٨  القدس؟كيف يتكرر انتصار باب األسباط في  •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٩  هدم البيوت الفلسطينية في وادي الحمص جزء من معركة القدس •

  تحذير وتزوير

  ٣٢  فيلم يصور في عمان يدعي أن جنوب األردن لليهود •

  كي ال ننسى

  ٣٣  رؤساء البلديات الفلسطينية؟" التنظيم اليهودي السري"كيف استهدف  •

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  يبرز موقف األردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"الشؤون الفلسطينية"تقرير 

 

 أبرز التقرير الشهري الصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر حزيران، تأكيد -عمان 
جاللة الملك عبداهللا الثاني على مركزية وجوهرية القضية الفلسطينية وموقف األردن الثابت 

 .عبا ومقدساتودعمه للقضية، أرضا وش

ًواشار التقرير الى تأكيد االردن على أن أي طرح اقتصادي ال يمكن أن يكون بديال لحل سياسي  ّ
ينهي االحتالل ويحقق السالم العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي أعلنته الدول 

ًالعربية هدفا استراتيجيا وفق قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للس   .المً

واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائيلي خالل شهر حزيران انتهاكاته المعهودة في األراضي 
 لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات  الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد

لفلسطينيين، بكافة الدولية، واستمرار ممارسة سياساته االستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد ا
  .أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون االكتراث بالقرارات واالتفاقيات الدولية

مدينة القدس وقطاع غزة ومواصلة سلطات االحتالل احتجاز  واشار الى ارتقاء ثالثة شهداء في
عملية اعتقال طالت  وتنفيذها ٢٠١٥ شهيدا في ثالجاتها منذ بدء هبة تشرين األول ٤٣جثامين 

 . في غزة١٠ في الضفة الغربية و ٤١٣ فلسطينيا، بينهم ٤٢٣

 منشأة، من بينها خمس عمليات قام ٥٩ بيتا، و٣١كما هدم االحتالل في الضفة الغربية والقدس 
أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظه في بلدتي سلوان وصور باهر ومخيم 

ات الهدم في محافظات القدس وبيت لحم واريحا والخليل ونابلس واالغوار وتركزت عملي.شعفاط
  . بترا .الشمالية وجنين وطولكرم وسلفيت

  ٢ ص٢٨/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  



 
٥

  شؤون سياسية

 المنطقة لن تنعم بالسالم دون حل القضية الفلسطينية: فلسطين النيابية

 

ما يقوم به االحتالل االسرائيلي بحق الشعب أكدت لجنة فلسطين النيابية أن  – بترا – عمان
الفلسطيني غير شرعي، وباطل ومخالف للقوانين والمواثيق الدولية، وان المنطقة لن تنعم بالسالم واألمن 

  .واالستقرار دون حل القضية الفلسطينية حال عادال وشامال

 أمس السبت، وطالب رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود، في بيان صحفي
باسترداد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومقاومة االحتالل بالوسائل المشروعة في القانون 

  . الدولي

ولفت الى أن القيادة والشعب الفلسطيني لن يقبلوا بالوضع القائم والتعايش واالستسالم إلجراءات 
  . ض بالقوة، وفي القدس تحديدااالحتالل، ولن يرضخوا لإلمالءات وفرض األمر الواقع على األر

وعبر عن تأييد اللجنة لقرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس اخيرا بوقف العمل باالتفاقيات 
إن هذه القرارات تشكل : وقال .الموقعة مع اسرائيل، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عمال بقرار المجلس المركزي

 .موقفا جريئا وقويا

  ٨ ص٢٨/٧/٢٠١٩الغد 

***  

  ّاس يعلن وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيلّعب

 

وقف العمل باالتفاقيات «، أمس الخميس )أبو مازن(أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
  .، في قرار غير مسبوق يأتي على وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين»ّالموقعة مع الجانب اإلسرائيلي

ّه القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة برام اهللا في الضفة وقال عباس عقب اجتماع طارئ عقدت
ّأمام إصرار سلطة االحتالل على التنكر لجميع االتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها «ّالغربية المحتلة، إنه  ّ ّ

 ّمن التزامات، نعلن قرار القيادة وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي، والبدء في وضع
  .«ًآليات اعتبارا من الغد لتنفيذ ذلك

وترتبط إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتفاقيات ثنائية في مجاالت عدة تتراوح من إدارة المياه إلى 
ّ قرارات عدة تصب في اتجاه وقف التعاون ٢٠١٥وكان المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ منذ عام .األمن

ّي مع الدولة العبرية، وتعليق االعتراف بها، لكن هذه القرارات لم مع إسرائيل، أبرزها وقف التنسيق األمن
  .ُتنفذ من قبل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباس

ّوفي حال نفذ عباس قراره وأوقف العمل بهذه االتفاقيات، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تداعيات  ّ ّ
  .ّغربية المحتلةّخطيرة، وال سيما على األمن في الضفة ال



 
٦

ّويعتقد أن التعاون بين أجهزة األمن الفلسطينية ونظيرتها اإلسرائيلية أحبط عشرات الهجمات ضد  ُ
ّإسرائيل، في حين يؤكد اإلسرائيليون أن السلطة الفلسطينية تستفيد من هذا التعاون من خالل الحفاظ على  ّ

  .االستقرار

ومة عباس والسلطات اإلسرائيلية، وبلغ التوتر بين وفي األشهر األخيرة تدهورت العالقات بين حك
الطرفين ذروته مع هدم إسرائيل منازل فلسطينية تقع في منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية 

ّوعقب عمليات الهدم هذه كثفت القيادة الفلسطينية اجتماعاتها خالل . الكاملة في الشقين المدني واألمني
  .اليومين الماضيين

ّ السياق، التقى عباس في عمان األربعاء الماضي، العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني وفي هذا ّ
آليات التنسيق المشترك بين «ّإنه تناول ) وفا(في اجتماع قالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

  .«البلدين

 إلى عقده والخميس نقلت وفا عن عباس قوله بخصوص اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا
ال «: ً، مضيفا»ّأهم ملف على طاولة االجتماع هو هدم منازل المواطنين في منطقة أ«ّبصورة طارئة، إن 

، لكن هذه أول مرة يتم الهدم بهذه المنطقة، وهو ما نعتبره منتهى )ج(أو ) أ(نغفر الهدم في مناطق 
ًتخذ خالل االجتماع موقفا واضحا ّال بد أن ن«: وأضاف. »الوقاحة والعدوان على الحقوق الفلسطينية ً ّ

ّوصريحا ومحددا من كل هذه اإلجراءات ً ًّ».  

لن نرضخ لإلمالءات وفرض األمر الواقع على األرض بالقوة «: وعقب االجتماع قال عباس
ّالغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة االحتالل غير شرعي وباطل ً».  

ّوشدد على أن  ّلت ممدودة للسالم العادل والشامل والدائم، لكن هذا ال يعني أننا أيدينا كانت وما زا«ّ
نقبل بالوضع القائم أو االستسالم إلجراءات االحتالل، ولن نستسلم ولن نتعايش مع االحتالل، كما لن 
نتساوق مع صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة 

  .«عقارات

ال سالم وال أمن وال استقرار في منطقتنا والعالم من دون أن ينعم شعبنا «ّعباس على أنه ّوشدد 
 .«ّبحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر االحتالل البغيض وستستقل دولتنا العتيدة

ًبالتنكر لجميع ما ترتب عليها من التزامات وفقا لالتف«ّواتهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل  ّ ّاقيات الموقعة ّ
معها، حيث تواصل قتل المواطنين الفلسطينيين واعتقالهم وهدم بيوتهم ومصادرة أراضيهم، إضافة إلى 
ّإغالق الطرق بمئات الحواجز، وبناء الجدران التي تقطع أوصال األرض الفلسطينية، وفرض سياسة 

  .«الفصل العنصري، األبرتهايد، التي نبذها العالم أجمع

  ٢٦/٧/٢٠١٩الحياة 

*** 



 
٧

  في فلسطين" إسرائيل"لن نصمت على اإلرهاب الذي تمارسه : اردوغان

 

الرئيس التركـي، رجـب طيـب أردوغـان، اليـوم الجمعـة، أن بـالده لـن  أكد –  وكاالت–فلسطين اليوم 
 .في فلسطين" إسرائيل"الذي تمارسه " إرهاب الدولة"تبقى صامتة حيال 

حــزب العدالــة "اجتمــاع بالعاصــمة أنقــرة مــع رؤســاء فــروع و قــال أردوغــان فــي كلمــة ألقاهــا خــالل 
  ".إن تركيا تقف ضد كل من يقف إلى جانب إسرائيل" : في الواليات التركية" والتنمية

ُيدمرون قيمهم بأيديهم من صموا أذانهم آلهـات الفلـسطينيين الـذين دمـرت منـازلهم : "وأضاف قائال
جوع في قطاع غزة، ومن يشجعون أولئك الذين ال يحترمـون فوق رؤوسهم بالقدس الشرقية وُأجبروا على ال

  ".حرمة المسجد األقصى

مـستقبل القـارة العجـوز باتـت تهـدده "وفي سياق آخر، حذر الرئيس التركـي أوروبـا، مـشيرا إلـى أن 
  ."العنصرية ومعاداة اإلسالم واألتراك المتصاعدة في الدول األوروبية واالعتداءات التي تعتبر أحد مظاهرها

  ".تركيا ال تزال تعتبر المرشح األكثر لصداقة أوروبا من كافة النواحي"وشدد على أن 

آمـــل تحقيـــق أرضـــية تـــصالح واســـعة مـــع االتحـــاد األوروبـــي فـــي المرحلـــة المقبلـــة : "وأردف قـــائال
بخــصوص الــسياسات اإلقليميــة، وعلــى رأســها حــساسيتنا بمــا يتعلــق بــسوريا وشــرق المتوســط، وسنواصــل 

  ." يترتب علينا في هذا اإلطارالقيام ما

  ٢٦/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  

  وقف العمل باالتفاقات بداية مرحلة جديدة :  الوطني الفلسطيني

  من المواجهة المفتوحة مع االحتالل

 

أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن قرار وقف العمل باالتفاقات مع االحتالل  - عمان، كمال زكارنة
، وبداية مرحلة جديدة من الصمود ١٩٩٣ صفحة المرحلة االنتقالية التي بدأت عام ّاإلسرائيلي يعني طي

 .والمواجهة المفتوحة مع االحتالل اإلسرائيلي تتطلب انهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية

وأعرب المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون أمس األول، عن 
ه لهذا القرار الذي جاء التزاما وتنفيذا لقرارات المجلس الوطني ولقرارات المجلس المركزي في دعمه وتأييد

دوراته األربع األخيرة التي اعتبرت أن المرحلة االنتقالية بكل التزاماتها قد انتهت، وأنه يجب االنتقال إلى 
 .لطة ومؤسساتهامرحلة تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية بإعادة النظر بكافة وظائف الس

ٕوأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن االحتالل اإلسرائيلي وادارة ترامب يتحمالن المسؤولية بسبب  
ًسياساتهما واجراءاتهما العدوانية التي أدت عمليا إلى إلغاء كل تلك االتفاقات المرحلية، والتنكر لقرارات 

ءات والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته، ولذلك الشرعية الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة االمال



 
٨

فإن من حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي اقرتها المواثيق والشرائع وعلى رأسها ميثاق األمم 
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كافة القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الى االنخراط .المتحدة

 الوطني بشأن تلك االتفاقات وتحمل المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة، وااللتفاف في دعم وتنفيذ القرار
حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا التي في اطارها تكون الوحدة الوطنية 

ة القدس ٕالقادرة على مواجهة االحتالل وحماية الحقوق الوطنية في العودة واقامة الدولة وعاصمتها مدين
 .وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

  ٤٤ ص٢٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  واشنطن تحبط صدور بيان أممي للتنديد بجريمة االحتالل بالقدس المحتلة

  

بالسياق، خرجت الواليات المتحدة ... << –وكاالت   –اهللا  رام– عمان – نادية سعد الدين
بإحباطها استصدار بيان من مجلس األمن الدولي يندد بهدم سلطات األميركية عن إطار التوافق الدولي 

 ببلدة صورباهر، في القدس المحتلة، "وادي الحمص"االحتالل اإلسرائيلي عشرات منازل الفلسطينيين في 
  .ّ مقدسي٥٠٠وتشريد زهاء 

 ، عن القلق١٥وتعبر مسودة البيان التي طرحت على الدول األعضاء في مجلس األمن وعددها 
، إال "سالم عادل ودائم) التوصل إلى(تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق "البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم 

  .ٕأن واشنطن منعت تلك المحاولة من الكويت واندونيسيا وجنوب أفريقيا

الواليات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها " بأن "رويترز"وأفاد دبلوماسيون، وفق وكالة 
نها تأييد نص البيان، وأنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثالث فقرات لكن الواليات المتحدة قالت ال يمك

  ."ًمجددا إنها ال توافق على النص

ّإال أن التحرك الفلسطيني المضاد تواصل عبر عقد اجتماع، أمس في رام اهللا، لبحث اإلجراءات 
ري التي ارتكبتها قوات االحتالل في حي وادي جريمة التهجير القس"القانونية الواجب اتخاذها بشأن 

الحمص، التي تعتبر واحدة من أوسع عمليات التدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية وترحيل السكان 
  .، وفق الرئاسة الفلسطينية"المدنيين

الحيثيات المتعلقة بجريمة االحتالل التي ترقى لمستوى "ّوبحث االجتماع، الذي ضم خبراء قانون، 
ً، التي استهدفت عددا "جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة تداعياتها القانونية

من المواطنين الفلسطينيين في المرحلة األولى من المخطط اإلسرائيلي، الذي يستهدف استالب نحو 
 الواقعة وفق "أ"ّ دونم من مساحة أراضي الحي الفلسطيني، والتي تصنف غالبيتها ضمن مناطق ٣٠٠٠
  . تحت السيطرة الفلسطينية"أوسلو"اتفاق 



 
٩

، "االتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة االنتهاكات"وقد تم 
وذلك خالل مباحثات النائب العام المستشار، أكرم الخطيب، مع كل من وزير العدل محمد الشاللدة، 

 واالستيطان الوزير وليد عساف والوفد المرافق له، والمستشار األول في وزارة ورئيس هيئة مقاومة الجدار
الخارجية عمر عوض اهللا، ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، وممثلين عن وزارة الحكم 

  .المحلي، واللجنة الشعبية في حي وادي الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية ناصر جرار

هذا الموقف األميركي بالتزامن مع مواصلة سلطات االحتالل انتهاكاتها العدوانية ضد الشعب ويأتي 
الفلسطيني؛ حيث استأنف المستوطنون المتطرفون، أمس، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من جهة 

  .....، تحت حماية قوات االحتالل"باب المغاربة"

  ١٤ ص٢٦/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  بنى قرارا يدعم حقوق المرأة الفلسطينيةاألمم المتحدة تت
 

 دولـــة فـــي األمـــم المتحـــدة موافقتهـــا علـــى مـــشروع قـــرار حـــول وضـــع المـــرأة ٤٠ أبـــدت – وكـــاالت
 . دول٩الفلسطينية، مقابل اعتراض الواليات المتحدة وكندا، وامتناع 

 عقبـة أساسـية فـي واعتبر القرار الذي تبنته األمم المتحدة بأغلبية سـاحقة أن االحـتالل اإلسـرائيلي
وجه المرأة في فلسطين المحتلة، وال يعيق تقـدمها فحـسب، بـل يحرمهـا مـن أبـسط حقوقهـا اإلنـسانية التـي 

  .تكفلها لها القوانين الدولية

ودعا القرار إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النـساء واألطفـال، وتـوفير الـدعم 
  وفق الوكالة الرسمية. بعة تحت وطأة االحتاللللمرأة الفلسطينية الالجئة والقا

وأوضــحت وزارة الخارجيــة والمغتــربين أن دولــة فلــسطين قامــت ألول مــرة بتقــديم القــرار مباشــرة إلــى 
المجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي لألمــم المتحــدة دون المــرور بلجنــة األمــم المتحــدة الخاصــة بــالمرأة، كمــا 

  .جرت العادة

 دولة عضو، هو ٥٤ذه الخطوة ترجع إلى كون المجلس، الذي يتكون من وأشارت إلى أن أهمية ه
المعني بتحديد األولويات االجتماعية واالقتصادية الدولية على جدول أعمـال األمـم المتحـدة، و يـشمل بنـود 
تتناول الوضع االقتصادي واالجتماعي في بلد بعينه، بما في ذلك بند حول التبعات االقتصادية واالجتماعية 

  . في األرض الفلسطينية المحتلة وباقي األراضي العربية المحتلةاإلسرائيليلالحتالل 

   ٢٥/٧/٢٠١٩وكالة شهاب لألنباء 

*** 

  



 
١٠

  إسرائيل تشجعت بترامب لطرد مدير مكتبنا :هيومن رايتس

  

أن اسرائيل ما كانت لتسعى إلى طرد ” هيومن رايتس ووتش“ صرح رئيس – )ب.ف.أ (– القدس
لمنظمة الحقوقية في إسرائيل واألراضي الفلسطينية عمر شاكر لو لم يكن الرئيس األميركي مدير مكتب ا

  .دونالد ترامب في السلطة

وتريد اسرائيل طرد عمر شاكر وهو أميركي، بتهمة دعم حركة مقاطعة إسرائيل، على الرغم من 
  .نفيه ذلك

 فرانس برس في وقت متأخر من كين روث لوكالة” هيومن رايتس ووتش”ـ وقال المدير التنفيذي ل
للقضاء على “لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ” ترامب وفر الحماية الالزمة“أول من أمس إن 

  .”اي انتقاد لسجل حقوق اإلنسان في الدولة

هل حاولت حكومة نتنياهو طرد عمر دون وجود ترامب في البيت األبيض؟ “وتساءل كين روث 
  . ”ًقد أن ترامب أعطى ضوءا أخضرا ألي شيء لنتانياهو ليفعل ما يريدأعت. أشك في ذلك

ال يمكن مناشدة ترامب تعزيز حقوق اإلنسان عندما يكون مشغوال للغاية في احتضان “أضاف و
  .”المستبدين في جميع أنحاء العالم

 ٢٠١٧) ديسمبر(وكان ترامب كسر عقودا من التوافق الدبلوماسي باعترافه في كانون األول 
  .كما اتخذت إدارة ترامب سلسلة من الخطوات لحماية إسرائيل في األمم المتحدة. بالقدس عاصمة السرائيل

وروث موجود في إسرائيل لحضور آخر جلسة استئناف أمام المحكمة العليا للقرار بطرد شاكر، 
  .المقبل) سبتمبر(لكن الجلسة أرجئت ولن تعقد قبل أيلول 

الواضح لنا عندما اقيمت دعوى ضد عمر بان ال عالقة له بها، وكان هو لقد كان من “ولفت كين 
  .”هدفا سهال بسبب أصوله العرقية، وبسبب بعض التأييد الذي يعود إلى أيام دراسته الجامعية

، ”في مجال حقوق االنسان% ١٠٠طوال فترة وجود عمر في المنظمة كان عمله ” وأوضح 
فهي تنضم إلى مجموعة من دول الكارهة لهيومن رايتس ووتش التي اسرائيل بطردها له “مشيرا الى ان 

  ”.ٕتضم كوريا الشمالية وايران

) من مكتب نتنياهو(تلقينا ردا . بشكل عام عندما أزور بلدا ما أحاول لقاء رئيس الحكومة“وتابع 
  . ”لذلك اقترحنا لقاء مسؤولين آخرين لكننا لم نتلق ردا. يفيد بأنه مشغول جدا

  ١٨ ص٢٧/٧/٢٠١٩لغد ا

*** 
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 األونروا مليون دوالر دعم إماراتي لـ ٥٠

   ليلى خالد الكركي-عمان 

في الوقت الذي تبذل فيه وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين في الشرق   
مارات لضمان استقرار الوضع المالي وبالتالي ضمان استمرار خدماتها، أعلنت دولة اإل) االونروا( االدنى 

 مليون دوالر، للوكالة فى إطار التزامها بدعم ٥٠العربية المتحدة أمس، عن تقديمها منحة مالية بقيمة 
  .الشعب الفلسطيني

لتقديم المشاريع الصحية لالجئين الفلسطينيين في مناطق ) االونروا(وتهدف المنحة إلى دعم   
دعم الوكالة لتمكينها من االستمرار فى تقديم عملها الخمس وخاصة األمهات واألطفال والفئات الضعيفة، و

  .يعانون من أوضاع إنسانية صعبة« ماليين الجئ فلسطينى ٥خدماتها ألكثر من 

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى اإلماراتية، فى بيان صحافي، الجهود الحثيثة التى يبذلها   
لها فى تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين على  للوكالة بيير كرينبول لضمان استمرار عم المفوض العام

أكمل وجه، خاصة فى ظل التحديات المالية المتعلقة بموازنة الوكالة، مشيدة بمواقف وجهود المانحين 
الدوليين الذين يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة، ال سيما وأن الوكالة يقع على عاتقها تقديم 

   . والحيوية لالجئين الفلسطينيينالخدمات والمساعدات األساسية

 يحمل مؤشرات ايجابية لميزانية ٢٠١٩قد أعلنت في وقت سابق ان العام الجاري ) االونروا(وكانت 
 مليون دوالر وان ٧٥٠ والتي تقدر بـ ٢٠١٩الوكالة، انطالقا من تلقيها تعهدات جيدة لدعم موازنتها للعام 

  . حتى انتهاء العام الدراسيسيكون جيدا فقط لستة اشهر«الوضع المالي 

  ٢ ص٢٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات

ًقوات االحتالل تعتقل فتى مقدسيا من حي آل عبيد ً  

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، ظهر اليوم السبت، فتى مـن حـي آل  اعتقلت – القدس – فلسطين اليوم
 .عبيد في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة

لمحلية، اقتحمـت أن قـوات االحـتالل البلـدة وداهمـت حـوش عبيـد، واعتقلـت الفتـى ووفق المصادر ا
  .من منزله، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق التابعة لها"  عاما١٧"نايف وسيم عبيد 

  ٢٧/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

***  



 
١٢

  مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يواصل التنكيل بأهالي العيسوية

 

 اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس، ساحات المسجد األقصى من جهة -ن المحتلة فلسطي 
باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل التي واصلت فرض تقييدات مشددة على دخول 

 .الفلسطينيين للمسجد

وانتشر عناصر من الوحدات الخاصة لشرطة االحتالل في ساحات الحرم لتوفير الحماية  
المزعوم، » الهيكل«طنين خالل جوالتهم االستفزازية بساحات األقصى، حيث تلقوا شروحات عن للمستو

قبل خروجهم من باب » باب الرحمة«وبعضهم قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
 .السلسلة

األقصى  مستوطن اقتحموا المسجد ١٠٢ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فإن  
خالل الفترة الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من 

المزعوم للمستوطنين » الهيكل«وقال مسؤول باألوقاف إن مرشدين يهود قدموا شروحات عن . ساحاته
 .الذين حاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في ساحاته

حتالل فرض قيودا على دخول المصلين من القدس والداخل وفي المقابل، تواصل شرطة اال 
 .الوافدين إلى األقصى، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة األقصى،  
كما واصلت شرطة . لفترات متفاوتةٕواالعتداء على رواده وحراسه، وابعاد العشرات منهم عن المسجد 

ونفذت قوات االحتالل . االحتالل، حملة التنكيل وسياسة العقاب الجماعي بحق أهالي بلدة العيسوية
اعتقاالت في البلدة، طالت سبعة مقدسيين، تخلل حملة تفتيش للعديد من المنازل والتنكيل بالشبان 

 .واستفزازهم

ل اعتقلت كال من ثائر محمود ونجليه محمد وعبد الرحمن، وذكرت مصادر محلية أن قوات االحتال 
. أدهم سبته، محمد أمين خالف، محمد عبد عطية، ونسيم أمجد محيسن، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها

 يوما النتهاكات واعتداءات إسرائيلية متواصلة يتخللها مداهمات ٤٠وتتعرض بلدة العيسوية منذ أكثر من 
تنكيل بالشبان في شوارع البلدة، باإلضافة إلى نصب الحواجز العسكرية، وتوزيع واعتقاالت، وعمليات 

 .أوامر الهدم على السكان، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها على المقدسيين

واقتحمت آليات وجرافات السلطات اإلسرائيلية صباح أمس الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة  
 على التوالي، ١٤٧نوبي فلسطين التاريخية، وقامت بهدمها وتشريد سكانها للمرة الـاالعتراف في النقب، ج

وقال عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية . واعتقلت الشرطة شيخ العراقيب، صياح الطوري
عراء، بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات واآلليات التي هدمت مساكن وخيام األهالي وتركتهم في ال

 .صباح، أمس



 
١٣

» معسياهو«وأكدوا أن شرطة االحتالل اعتقلت الشيخ صياح الطوري الذي نال حريته من سجن  
 أشهر قضاها في االعتقال بسبب رفضه المخططات اإلسرائيلية ٧في مدينة الرملة صباح الثالثاء، بعد 

سار القضائي بالمحاكم ضد قريته وبعد عدة أعوام من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب في الم
 .اإلسرائيلية

وكانت آليات وجرافات السلطات اإلسرائيلية قد هدمت مساكن العراقيب وشردت سكانها للمرة  
 على التوالي، صباح يوم االثنين الماضي، أي قبل يوم من تحرير الشيخ الطوري وأعادت هدمها ١٤٦الـ

  .ي لليأس واإلحباطبعد يومين من تحريره في خطوة انتقامية لدفع األهال

ويواصل أهالي العراقيب الصمود في قريتهم رغم األوضاع المعيشية القاسية وحرمانهم من كل مقومات 
الحياة الطبيعية واستمرار السلطات بمالحقتهم وهدم مساكنهم، ويسطرون تاريخا بطوليا قل مثيله حيث 

 .جيرهم من أرضهميعيدون بناء الخيام والمساكن ويتصدون لمخططات اقتالعهم وته

وتواصل السلطات اإلسرائيلية مالحقة سكان العراقيب الذين يرفضون المساومة على األرض،  
وتهدم منازلهم وتحرث وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء 

ٕلتصدي وافشال دون تراخيص، فيما قضى شيخ قرية العراقيب، عقوبة السجن لعدة أشهر لدوره با
 .مخططات هدم القرية وتهجير أهلها

إلى ذلك، هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، صباح أمس الخميس، منشآت تجارية غرب سلفيت،  
وقال مواطنون إن جرافات . فيما قامت آليات بتجريف أراض زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل

. لمواطن نادي حسن سليمان من قرية حارس غرب سلفيتاالحتالل هدمت مغسلة ومنجرة تعود ملكيتها ل
قامت جرافات االحتالل بهدم مغسلة ومنجرة وجرف صبة باطون بمساحة « : وقال المواطن نادي سليمان

 .«C» م في المنطقة الغربية من القرية بحجة أنها مصنفة بمنطقة٢٠٠

ت التجارية للعائلة بنفس وقامت سلطات االحتالل خالل العام الماضي بهدم عدد من المنشآ 
 .الحجة

كما جرفت قوات االحتالل أراضي زراعية في منطقة البقعة، بزعم البحث عن خطوط مياه مسروقة  
  .خارصينا»، و»كريات أربع«تزود مستوطنتي 

وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق اإلنسان عارف جابر، إن آليات االحتالل جرفت  
 دونما، مزروعة بأشتال البندورة، بدعوى البحث عن ١٦ة البقعة تقدر مساحتها بـأراضي زراعية في منطق

المقامتين على أراضي » كريات أربع»و» خارصينا«أنابيب خطوط المياه التي تغذي مستوطنتي 
  )وكاالت.(الفلسطينيين شرق الخليل

  ١٦ ص٢٦/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

  طريق التهويد.. القدس

 

العبرية امس، أنه وبعد نصف عام » يروشاليم«ذكرت أسبوعية  - كامل إبراهيم-دس المحتلة الق
، في )ألف سيارة(ٕمن المصادقة على مشروع إسرائيلي لحفر أربعة أنفاق واقامة موقف للسيارات يتسع لـ 

اضي، ومن المقرر بمدينة القدس المحتلة بدأ العمل بتنفيذ المشروع االسبوع الم) التلة الفرنسية(مستوطنة 
إنهاء العمل في هذا المشروع الذي يأتي في سياق مخططات اسرائيل لتهويد القدس العربية المحتلة خالل 

  .أربعة أعوام

ويعتبر هذا المشروع المواصالتي االسرائيلي األكبر في السنوات األخيرة شمال القدس، وينفذ 
  .التابعة لبلدية االحتالل» موريا«ة بمبادرة وزارة المواصالت وبلدية القدس وبإشراف شرك

مفترق طرق التلة الفرنسية : (وينص المشروع على فصل مستويات ثالثة مفترقات طرق رئيسة
، ويتم الفصل من خالل حفر أربعة أنفاق يبلغ مجموع )ومفترق طرق القبور ومفترق طرق كوكا كوال

 وعودة باتجاه مستوطنة معاليه أدوميم  كيلومتر وتتضمن نفقين باتجاهين من الشرق للغرب٣٫٥طولها 
ونفقين آخرين بإتجاه واحد من رموت إلى بسغات زئيف والنبي يعقوب وبالعكس، وتقارب تكلفة هذا 

  .المشروع مليار شيقل

وقالت بلدية القدس بأن هذا المشروع سيمكن من السفر من القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم 
  .)٩( نة بدون إشارات ضوئية باإلتجاهين كما يؤدي إلى اإلرتباط بشارع والبلدات المجاورة لشمال المدي

ٕوتتناول المرحلة األولى من المشروع توسيع الشوارع في منطقة التلة الفرنسية واعداد البنى 
  .التحتية المناسبة لحفر األنفاق التي سيتم حفرها في المرحلة الثانية

 االحتالل اإلسرائيلي مسيرة كفر قدوم األسبوعية كما أصيب ثالثة فلسطينيين، جراء قمع قوات
  . عاما١٦المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جيش االحتالل أطلق الرصاص 
ا أدى إلصابة ثالثة مواطنين، صوب المشاركين في المسيرة، م» االسفنجي«المعدني المغلف بالمطاط و

  .جرى عالجهم ميدانيا

وأضاف أن جنود االحتالل اقتحموا عددا من المنازل في القرية، واستخدموها ثكنات عسكرية 
  .لقناصتهم

وكانت المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين األجانب إضافة 
لمشاركون بجرائم االحتالل، خاصة هدم عشرات الشقق السكنية في واد لنشطاء إسرائيليين، ندد خاللها ا

  .الحمص بالقدس المحتلة
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من جهة اخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين امس، باالختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل 
  .مواجهات مع جيش االحتالل في حي واد الحمص بقرية صور باهر، شرق القدس المحتلة

، في )امس( مواجهات مع جيش االحتالل اندلعت عقب أداء صالة الجمعة وأفاد شهود عيان بأن
خيمة االعتصام بحي واد الحمص، أطلق خاللها قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات 

  .)وفا(بحاالت اختناق، بحسب وكالة األنباء الفلسطينية 

ل تفريق قوات االحتالل اإلسرائيلي، وأصيب فلسطيني بجراح، والعشرات بحاالت اختناق، خال
المسيرة األسبوعية المنددة باالستيطان وجدار الفصل العنصري، في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية 

  .المحتلة

وهاجم الجيش اإلسرائيلي، المسيرة السلمية مطلقا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
 من نوع مطاطي، فيما أصيب العشرات بحاالت اختناق إثر استنشاقهم ْما أدى إلى إصابيتين برصاصتين

  .الغاز المسيل للدموع، تم عالجهم ميدانيا

وشرعت جرافات الهدم بحماية قوات االحتالل، منذ اإلثنين، بهدم بنايات في وادي الحمص ببلدة 
الب أبو هدوان، وعلي  مبنى لعائالت غ١١صور باهر، جنوبي القدس، بعد إخالئها من سكانها، وهدمت 

حمادة، ونعيم مسلم، وعالء عميرة، وأكرم زواهرة، وبالل الكسواني، ورأفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، 
  .وطارق المحاميد، ومحمد إدريس أبو طير

، في واد الحمص، تضامنا مع السكان الذين )امس(وكان عشرات الفلسطينيين أدوا صالة الجمعة 
  .هدمت بيوتهم

الجمعة عبد المجيد عطا، أن الصالة فوق األرض المهددة من قبل االحتالل وقبالة وأكد خطيب 
نحن أحوج ما «المنازل المهدمة، تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم التفريط بها، وأضاف 

  .«نكون إليه، هو عودة اللحمة الوطنية وتجسيد كل معاني المحبة بين أبناء الشعب الواحد

محافظ بيت لحم، كامل حميد، إلى أن إقامة الصالة قرب الجدار الذي يفصل أرض بدوره، أشار 
صور باهر عن بعضها هو تأكيد واضح على توحيد المشهد بين القدس وبيت لحم التي تحاول إسرائيل 

  .من احتاللها مجددا حسب مخططات رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتانياهو

لة مفادها أنه رغم كل أعمال الهدم والتدمير لن ينال االحتالل وجودنا اليوم هو رسا«وأضاف حميد 
  .«من عزيمتنا، ووجودنا إعالن فخر واعتزاز وصمود على هذه األرض

التجمع وأداء الصالة «من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، وليد عساف، إن 
جريمة «وأضاف . »زل في واد الحمصهو رسالة احتجاج على جريمة االحتالل في هدم عشرات المنا

االحتالل لن تمر مرور الكرام، والمعركة فيها جولة فاصلة ولن تبقى األمور كما كانت في السابق، ومن 
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هذا المكان نؤكد أن نضالنا وكفاحنا السلمي سيستمر ولن نسمح المساس بالقدس وال مبانيها وال 
  .«سكانها

ة من دون ترخيص، لكن السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد ّوتدعي إسرائيل أن تلك البنايات مقام
، باعتبار أن منطقة )الفلسطينية(أن أصحاب المنازل حصلوا على تراخيص بناء من الجهات المختصة 

  .البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية

عددة في الضفة  فلسطينيين في مناطق مت٧من جهتها، اعتقلت قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي، 
  .الغربية المحتلة، ليل الخميس الجمعة

وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان صدر عنه امس، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع 
  .«تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات األمن«، وأضاف »أعمال عنف شعبية«بـ

عيسوية وسط القدس المحتلة، وبحسب المصادر الفلسطينية فإن المعتقلين السبعة من بلدة ال
محمد فارس عليان، ومحمد أبو لبدة، ومحمد هيثم محمود، ومودي أبو ريالة، وعالء : وعرف من بينهم

  .أبو لبدة، وناصر عبيد، ويوسف أبو لبدة

وتشن قوات االحتالل حمالت اعتقال ليلية في الضفة الغربية، وعادة ما تتم االعتقاالت من المنازل 
  .الل ساعات ما بعد منتصف الليلالفلسطينية خ

وتصاعدت حملة االعتقاالت اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، األسبوع الماضي 
 أيام فقط كان ٥ فلسطينيا في غضون ٧١بداعي ارتباطهم بفعاليات ضد قوات االحتالل، حيث تم اعتقال 

  . منهم الخميس١٦آخرها توقيف 

 فلسطينيا منذ ٢٧٥٩لسطينية، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت وأوضحت مؤسسات حقوقية ف
 امرأة، وخالل حزيران الماضي ٧٦ قاصرا و٤٤٦ حتى حزيران الماضي، بما في ذلك ٢٠١٩بداية عام 

  . فلسطينيا٣٦٤اعتقلت قوات االحتالل 

فقد ) ينيةتابعة لمنظمة التحرير الفلسط(ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون األسرى 
 معتقل إداري ٥٠٠ امرأة و٤٨ طفال و٢٣٠ أسير، بينهم ٥٧٠٠وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 

  . بحاجة لتدخل طبي عاجل٧٠٠ مريض بينهم ١٨٠٠و) معتقلون بال تهمة(

  ٨ص/٢٧/٧/٢٠١٩الرأي 

  

  

***  
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  االحتالل يصعد من سياسة الترانسفير ضد الفلسطينيين

 

ئيس لجنة الدفاع عن أراضي ومباني وادي حمص، والمنطار، ودير  دعا ر-فلسطين المحتلة  
العامود، في صور باهر جنوب القدس المحتلة، حمادة حمادة، فلسطينيي الداخل؛ لمناصرة قضايا وصمود 
أهالي صور باهر، الذين يقفون في وجه مخططات االحتالل اإلسرائيلي، الذي يسعى لعزل القدس، 

َسطيني، مؤكدا أن جميع مخططات االحتالل ستواجه بالصمود الشعبيوأحيائها عن محيطها الفل ُ.   

ّيدعي االحتالل أن هذه المباني تشكل : »٤٨عرب «وقال حماد في مقابلة صحفية مع موقع   
 العنصري، علما أن الجدار في منطقتنا يفصل األحياء العربية عن بعضها  تهديدا أمنيا على جدار الفصل

مستوطنة أو مستوطنين في هذه المنطقة، والهدف الواضح أنها محاولة للحد من البعض، وال توجد أي 
ّزيادة التمدد العمراني، وتهجير السكان من هذه المنطقة، إيذانا لتسريبها وفتح المجال أمام تمدد 

ّالمستوطنات مستقبال، وعزل القدس عن محيطها الجغرافي مع المناطق الفلسطينية ً.  

لمكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان ان سلطات االحتالل في السياق، اكد ا  
واصلت بغطاء من المحكمة العليا االسرائيلية سياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت وهدم منازل 
ًالمواطنين الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها حيث وجدت حكومة اليمين لها دعما قضائيا  ً

 المحكمة، لتكمل مشروعها االستيطاني نحو ما يحلم به نتنياهو متجاهلة كافة التحذيرات التي من خالل
اطلقتها االمم المتحدة وتجمعات دولية غطت قارات العالم الخمس وجمعيات ومنظمات حقوق االنسان على 

وتشريد شقة سكنية ١٠٠امتداد واسع، حيث ارتكبت جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم نحو 
عشرات العائالت من منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع الذي أكدت محكمة العدل 

 أنه مخالف للقانون الدولي ودعت ٢٠٠٤الدولية في فتواها القانونية الصادرة في التاسع من تموز عام 
ق بالمواطنين االفراد وبالمؤسسات االحتالل الى وقف العمل به وازالة ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لح

وتعود . واالدارات العامة الرسمية منها واألهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية 
المباني التي هدمتها جرافات االحتالل لعائالت غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم مسلم، وعالء عميرة، 

أفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، ومحمد إدريس أبو وأكرم زواهرة، وبالل الكسواني، ور
 .طير

واشار التقرير الى ان هذه المنطقة التي تم االعتداء عليها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقع ضمن 
ّمناطق نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية  ، وقد حصلت المباني على كل التراخيص الالزمة،  (A منطقة(ّ

ًلكن االحتالل أمعن في جريمته وقام بعمليات الهدم متجاوزا السلطة الفلسطينية المسؤولة عن المنطقة، و
ًضاربا بعرض الحائط كل االتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني واالسرائيلي فضال عن المعاهدات 

حتالل احترام التزاماتها في توفير والقوانبن الدولية التي تفرض على اسرائيل باعتبارها القوة القائمة باال
الحماية للمدنيين تحت االحتالل ، وقدرت مساحة األراضي التي هدمت سلطات االحتالل مبانيها في حي 
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حيث تسعى حكومة .  دونم، ستبقيها سلطات االحتالل رهن سيطرتها٣٠٠وادي الحمص جنوب القدس ب
تحكم الديموغرافي في مدينة القدس بوضمان األغلبية االحتالل من وراء عملية الهدم هذه لترسيخ قضية ال

اليهودية الواسعة في المدينة وليست كما تدعي ألسباب أمنية او لقربها من أماكن التماس مع جدار الضم 
  ).وكاالت.(والتوسع

  ٤٤ ص٢٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تقارير

  األقصى رحاب في الجمعة صالة يؤدون اآلالف

 

 فـي أمـس، الجمعـة، صـالة ١٩٤٨ عـام أراضـي وداخل المحتلة القدس من الفلسطينيين آالف أدى
 .المشددة" اإلسرائيلي" االحتالل إجراءات رغم المبارك األقصى المسجد رحاب

 الـشوارع فـي دوريـات ّوسـير ومحيطهـا، القديمـة بلدتها وفي المدينة، وسط إجراءاته االحتالل ّوركز
 علـى الـشبان، للمـصلين الشخـصية البطاقـات مئـات احتجـاز ىإلـ إضـافة التـاريخي، القـدس لسور المتاخمة

  )وفا( .الخارجية الرئيسية المسجد مداخل

  ٢٧/٧/٢٠١٩الخليج اإلماراتية 

*** 

  .. يتوحدون٤٨عرب 
 

، لخوض االنتخابات »القائمة المشتركة«أعلن امس عن انطالق  -  الرأي–القدس المحتلة 
ّ من مكوناتها وغياب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ٣شاركة االسرائيلية المقبلة في أيلول المقبل، بم ّ
 .ينتظر قرار لجنته المركزية، اليوم األحد

، ممثلون عن »ٕأمر الساعة وارادة الشعب«وشارك في المؤتمر الصحافي، الذي حمل عنوان 
 .«لجنة الوفاق«ّالجبهة والحركة اإلسالمية والعربية للتغيير، وعضوان من 

ّ المتحدثين على ضرورة انضمام التجمع الوطني الديمقراطي للقائمة، ففي كلمته، قال ّوشدد جميع ّ
ّلن نتنازل عن التجمع ونحن على يقين أنه سيتم التوصل إلى «رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة،  ّ

 منصور .ّ، بينما قال رئيس الحركة اإلسالمية، د»اتفاق واإلعالن عن انضمامهم إلى القائمة المشتركة
سنعمل كل ما في وسعنا إلعادة التجمع إلى تركيبة المشتركة واإلعالن عن األمر خالل الساعات «عباس، 

، في حين أشار رئيس »القليلة القادمة، وبعدها علينا االنشغال والتركيز على استعادة ثقة جماهيرنا العربية
ّفكرة القائمة المشتركة، المركبة «عالن عن العربية للتغيير، أحمد طيبي، إلى أن المؤتمر الصحافي هو لإل

 .« أحزاب٤من 



 
١٩

بعد سلسلة من «ّوقال عودة خالل المؤتمر، بأنه يبشر الجماهير العربية بوالدة المشتركة من جديد 
وكان األصح أن نتفق قبل ثالثة أشهر وأن نعقد هذا المؤتمر قبل . اإلخفاقات واإلساءة لشعبنا وألحزابنا

ًال أن جزءا من مركبات القائمة لم يوافق على قرار لجنة الوفاق الوطني، لكننا لسنا نادمين ثالثة أسابيع، إ
نفتح األبواب على «، وأضاف »على ذلك، فقضية تشكيل القائمة المشتركة سياسية وليست تقنية
 .«مصاريعها نحو الوحدة الوطنية لشعبنا، هاتوا أياديكم لنعزز تأثيرنا

 التي نعلن عنها هي يدنا الممدودة ٢٠١٩إن المشتركة «هل كلمته بينما قال عباس في مست
ّ، وقال إن »إلخواننا في التجمع الوطني، نريد لهم اللحاق بركب المشتركة كركن رابع مكمل لبناء المشتركة

نحن على يقين أن اإلخوة «ّالمشتركة هي اليد الممدودة بين الجليل والمثلث والساحل والنقب، وعاد وأكد 
ّالتجمع سيلحقون في هذا الركب واال لما شاركتنا لجنة الوفاق هذا المؤتمرفي  ٕ». 

وعضوا لجنة الوفاق الوطني، محمد علي ) الجبهة(ًوأكد المتحدثون تتابعا، النائب عوفر كسيف 
طه وبروفيسور مصطفى كبها على ضرورة العمل كقائمة موحدة وليس كأحزاب متناحرة، وأن الهدف األول 

ٕألكبر الماثل أمام القائمة المشتركة اليوم هو العمل على رفع نسبة التصويت واعادة الثقة بين والتحدي ا
 .القائمة المشتركة وجمهورها المحق في تذمره وفي قلقه على مستقبل العمل السياسي للجماهير العربية

ّكما أكد المتحدثون على أن إسقاط رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو ، ممكن في ّ
ّالظروف الراهنة، وأن نسبة تصويت مرتفعة من شأنها أن تسقط اليمين وتسقط نتانياهو والخطة األميركية 

ّلتسوية القضية الفلسطينية، المعروفة باسم  ، التي يرعاها بنفسه، وبالتالي العمل على »صفقة القرن«ّ
 .«قانون القومية«إسقاط 

 يوما في اإلعالن عن القائمة ٢٧للجمهور العربي على التأخير » لجنة الوفاق«واعتذر رئيس 
ًالمشتركة، وقال إن أحداثا هامة وقعت األسبوع الماضي أعادته بالذاكرة إلى ما أحداث في النكبة عام 

ب التي هدمت ّ، ووصف جريمة هدم المباني السكنية في وادي الحمص، بأنها مجزرة، وكذلك العراقي١٩٤٨
 وقال إن الحكومة تزداد وحشية تجاه األقلية العربية، ووصف إيهود براك بأنه كاذب في اعتذاره ١٤٧للمرة 

 .للعرب من أجل كسب أصواتهم وقال إن يديه ملطختان بالدماء

ّوسابقا، أكد رئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، د إمطانس شحادة، عدم المشاركة في . ّ
ّالصحافي، وفي رسالة رسمية أبرقها للنواب أيمن عودة ومنصور عباس وأحمد طيبي، طالب المؤتمر  ّ

 .بتأجيل المؤتمر الصحافي المقرر عقده اآلن في الناصرة بشأن القائمة المشتركة

وجاء في رسالة شحادة أنه في أعقاب التطورات األخيرة المتعلقة بالقائمة المشتركة، فإن اللجنة 
ًمع ستجتمع للبت نهائيا في موضوع القائمة المشتركةالمركزية للتج وعليه، فقد طالب بتأجيل المؤتمر . ّ

 .الصحافي وتحديد موعد جديد بالتنسيق بين األحزاب األربعة
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شحادة إن التجمع كان دائما حريصا على المشتركة، وأرسل رسالة إلى األحزاب مفادها . وقال د
القتراحات والتطورات على اللجنة المركزية وهي المخولة في اتخاذ أنه لن يشارك في المؤتمر، وسيعرض ا«

  .«كل األحزاب تعرف هذا الموقف«، وأن ) اليوم-االحد (، مشيرا إلى أن مركزية التجمع ستجتمع »القرارات

  ١٨ص/٢٨/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  فلسطينيون يقفون على ركام أعمارهم .. هدم االحتالل منازلهم
 

المواطن الفلسطيني إسـماعيل عبيديـة  الحسرة على وجه بدت – لحم بيت – عصاال فادي –الجزيرة 
بالهدم على منزله المهدوم، فهو يخـشى علـى أبنائـه الـستة مـن  بعد أن أطل من أعلى عمارة سكنية مهددة

 .ركاما رؤية منزلهم

، بعـد أن أطفاله، ألنه لم يحقق لهم حلم الحفاظ علـى منـزل يـسكنوا فيـه يشعر عبيدية بضعف أمام
شـقة سـكنية قبـل  ٧٢االحتالل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، مـع  دمره

 .أيام بحجة قربها من السياج الفاصل بين بيت لحم والقدس

األحمـر، ووضـع كـل مـا كـان يحلـم بـه داخلـه،  أمضى قرابـة ثـالث سـنوات فـي بنـاء المنـزل بـالحجر
طـوال حيـاتهم، واضـعا كـل مـا يملـك مـن مـال فيـه، ومـستدينا لمـدة   هـو وأبنـاؤهّوقـوى أساسـاته ليـسكن فيـه

 .ُحلم العمر الذي هدم طويلة حتى يحقق

إسماعيل أين يسكن هو وأطفاله، لكنـه جمعهـم فـي  بعد عملية اإلخالء التي سبقت الهدم، لم يعرف
 .ن كان حرا في منزل خاصفي منطقة قريبة، ضاقت به المساحات بعد أ غرفتين قديمتين بمنزل والده،

  الخيار األخير

عشرات الـدونمات  الفلسطيني محمد أبو طير هو وأقاربه األلم ذاته، بعد أن صادر االحتالل يتشارك
وتـستخدم كمرافـق عامـة تخـدم المـستوطنين  القريـب،" غنـيم جبـل أبـو"للعائلة لصالح مستوطنة أقامها على 

 .عائلة بمنطقة واد الحمصال فيها، واضطر للبناء فيما تبقى من أرض

التي فجر جيش االحتالل أربعـة طوابـق منهـا ليتركهـا  أبو طير الذي نعرفه بصاحب العمارة السكنية
 إنه قام بتجميع ما لديه مـن مـال ومـن أقاربـه وأصـدقائه ليبنـي عمـارة مـن أربعـين ركاما، يقول للجزيرة نت

المليون دوالر أميركي،  فة تقارب المليونين ونصفشقة سكنية، تؤويه ومن معه، في أرضه المتبقية، وبتكل
 .قبل تفجيرها

هـدفها إيجـاد شـقق إلسـكان " جمعيـة خيريـة"ُيقف أمام عمارته المفجرة، واصـفا إياهـا بأنهـا أشـبه بــ
 .أقاربه والمقدسيين
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تـرك أراضـيهم، وأال يخـافوا مـن مـشاهد الـدمار ألن  ومع ذلك، يدعو أبو طير الفلسطينيين إلى عـدم
 ٕوتهجير سكانها وابقاء المحتلين فيها، وهو ما لم يتحقق من قبـل عبـر مـصادرة دف برأيه تفريغ القدساله

 أراضيهم لالستيطان، ولن يتحقق بعد تفجير عمارته كما يؤكد

  تكاليف الهدم

محـاكم االحـتالل  يتوقف ما حصل مـع أبـو طيـر عنـد هـذا الحـد، بـل إنـه ينتظـر قـرارا قـضائيا مـن لم
كـأجرة معـدات االحـتالل التـي جلبهـا، وتكلفـة   ألـف دوالر،٣٠٠لـدفع مبلـغ يتوقـع أن يزيـد عـن اإلسرائيلي، 

 .االقتصادي المتفجرات التي هدمت مشروعه

االحتالل اإلسرائيلي تطوف المنطقة، ويصف جنودها  ينظر أبو طير إلى مركبة عسكرية تتبع جيش
العـائالت  وا قنابل الصوت والغاز علـى متـضامنين مـعفي العالم، بعد أن أطلق" حقارة األكثر"وضباطها بأنهم 

 .ِالمنكوبة قدموا للوقوف بجانبها وأدوا صالة الجمعة

أعمـارهم، فالبنـاء فـي مدينـة القـدس مكلـف   فـي تعـب وكـد-حـسب أبـو طيـر-فهم يحـاربون النـاس
نهـا منطقـة للبناء هو حلم المقدسيين الذي تحقـق فـي واد الحمـص، أل للغاية، وكان الحصول على ترخيص

 .الفلسطينية، ولكن االحتالل ال يحترم أي اتفاق تتبع السلطة

علـى رفـع العلـم الفلـسطيني فـوق ركـام منزلـه الـذي  إلى جانب عبيدية وأبو طير، يصر أكرم زواهـرة
كان حلما ألبنائه وعائلته في توسيع مسكنهم الـذي يعيـشون بـه فـي منطقـة  دمرته جرافات االحتالل بعد أن

 .قريبة

 ألن محكمـة - آالف دوالر٤قرابـة -ألـف شـيكل  ١٤ول زواهرة للجزيرة نت إنه دفع مؤخرا مبلـغ يق
 بمحاولة أخيرة لتأخير عملية الهـدم، قبـل أن يتفاجـأ فـي اليـوم التـالي بتنفيـذه، إسرائيلية ادعت أنها ستقوم

 . ألف دوالر في محاولة قانونية إليقاف عملية الهدم٢٦كما خسر كذلك مبلغ 

أبنائـه الـذين يكرهـون القـدوم إلـى المنطقـة التـي   زواهرة بالظلم لما حصل معه، والوجع علىويشعر
يـود استـضافة إسـماعيل عبيديـة ومحمـد أبـو طيـر داخـل منزلـه، لكـن ثالثـتهم  ُهدمت أحالمهم فيها، إذ كان

 .بألم وحسرة فوق ركام أحالمهم وقفوا

  هدم قريب

بمجـزرة   شقة سكنية تم هدمها فيمـا وصـفها٧٢الحمص حمادة حمادة رئيس لجنة أهالي واد  يعدد
خلفـه االحـتالل مـن أضـرارا ماديـة   مقدسيا ليس لديهم مأوى، عدا ما٣٢واد الحمص، وجرى خاللها تشريد 

 .لهذه الشقق تفوق عشرة ماليين دوالر، هي تكاليف البناء

رارات هـدم أخـرى قادمـة الهدم هي مرحلة أولـى مـن قـ يعتبر حمادة في حديثه للجزيرة نت أن عملية
عبيديـة "تطـال عـشرات الـشقق األخـرى فـي المنطقـة، ممـا يعنـي أن مأسـاة  صدرت عن محاكم االحتالل، قـد

 .قد تتكرر مع فلسطينيين آخرين في المنطقة ذاتها" وزواهرة وأبو طير
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هــا محـاكم االحــتالل بــدفع تكلفــة الهــدم، بحجــة أن ويقـول إن األهــالي ينتظــرون مطالبــات ماليــة مــن
 الـذاتي، وهـو مـا يعنـي معـاقبتهم مـرة أخـرى بـدفع مبـالغ تـصل إلـى مئـات آالف أمهلت السكان شهرا للهـدم

 .وأحالمهم الدوالرات لدفع تكلفة قدوم جيش االحتالل ومعداته ومتفجراته وهدم منازلهم

  ٢٧/٧/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

  فعاليات

  ًا باسطنبوليفتتح مكتب" كلنا مريم"منتدى .. ًدعما للمرأة المقدسية

  

الدولي، المناصر للمرأة المقدسية، مكتبا له في " كلنا مريم"افتتح منتدى  –  األناضول– اسطنبول
 .اسطنبول

وعقد المنتدى مؤتمرا صحفيا بمقر جمعية القدس للثقافة والتعليم والبحوث، في اسطنبول، السبت، 
 .بمناسبة افتتاح المكتب

واندونيسيا وباكستان وقطر واألردن، فضال عن الناشطة وحضر الفعالية مندوبات من ماليزيا 
 .المقدسية خديجة خويص

وقالت رئيسة المنتدى مشرف غوندوغدو، إن الهدف الرئيسي من تأسيس هذا المنبر، هو إسماع 
 .صوت المرأة المقدسية المرابطة في القدس من أجل العدالة، نيابة عن االنسانية جمعاء

ياكل الفرعية للمنتدى الذي تتولى تركيا رئاسته الدورية حاليا، في قطر ولفتت إلى بدء تشكيل اله
 .واألردن ولبنان وماليزيا وباكستان واندونيسيا والجزائر

ونوهت بحرص المنتدى على تقديم الدعم المعنوي والمادي للمرأة المقدسية، من خالل التعاون مع 
 .منظمات المجتمع المدني، وتشكيل لجان نسوية مختلفة

لن ينتهي " أما الناشطة خويص، فلفتت إلى أنهن جئن للحديث عن مشاكل أهل القدس، التي 
 ."طالما استمر االحتالل

حية، في الحياة االجتماعية، وعلى مواقع " كلنا مريم"وأكدت في هذا اإلطار أهمية ابقاء حملة 
 .التواصل االجتماعي

رت إلى ممارسات الشرطة االسرائيلية وشددت خويص على ضرورة دعم المرأة المقدسية، واشا
 .القمعية حيال المتظاهرات

 .ولفت إلى تعرض بعضهن لألسر، وأكدت أن وضع األسيرات سيئ للغاية

التركية، : كانون الثاني الماضي بأربع لغات هي/ حملة أهلية دولية انطلقت في يناير" وكلنا مريم"
 .والعربية، واإلنجليزية، والفرنسية
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كلنا "انطالق حملة ) أهلية(لماضي، أعلنت جمعية القدس للثقافة والتعليم والبحوث وفي يناير ا
 .الدولية، على أن تضم فعاليات وتجمعات في عواصم عديدة حول العالم" مريم

وتعيش المرأة الفلسطينية في القدس أبشع أشكال القهر والظلم والجريمة المنظمة من قبل 
ظار واإلهانة على الحواجز، وفي أحيان كثيرة تتعرض للمالحقة والضرب إسرائيل، وتتعرض للتفتيش واالنت

 .ٕواالعتقال واطالق الرصاص، حسبما تقول الجمعية

  ٦ ص٢٨/٧/٢٠١٩السبيل 

*** 

  آراء عربية

 سياسات االحتالل االستيطانية وتهويد القدس

 سري القدوة

إن سلطات االحتالل االسرائيلي تعمل على تغيير الطابع الديمغرافي في القدس المحتلة والتضييق  
على السكان لترحيلهم، وأن اجراءات االحتالل جزء من صفقة القرن المشبوهة الهادفة لتصفية القضية 

المنازل ومصادرة االراضي وسرقتها يعد من جرائم االحتالل االسرائيلي القائمة الفلسطينية، وأن سياسة هدم 
حيث يتعرض له الوجود الفلسطيني في القدس، وأن سلطات االحتالل االسرائيلي ومنذ احتالل القدس، 
تمارس أخطر السياسات واإلجراءات التهويدية من تطهير عرقي وهدم للمنازل واإلحياء بهدف التضييق 

 . السكان ودفعهم للهجرة خارج القدس وحرمانهم من أبسط حقوقهمعلى 

لقد عملت حكومة االحتالل االسرائيلي علي تطوير وتوسيع االستيطان في االراضي الفلسطينية  
 أقيم على أراضي الضفة الغربية المحتلة ٢٠١٧المحتلة وذكرت تقارير اعالمية اسرائيلية إنه منذ العام 

جديدة، وأضافت التقارير أن هذه البؤر االستيطانية منتشرة في كافة أنحاء الضفة  بؤرة استيطانية ١٦
بين » غوش عتصيون«الغربية، من جنوبي جبال الخليل وحتى األغوار الشمالية، وفي الكتل االستيطانية 

  من القدس حتى مستوطنة أرئيل» ماطي بنيامين»بيت لحم والخليل، و

 متنوعة في طبيعتها، بين الزراعي والسكني، وتمت إقامتها على ان البؤر االستيطانية الجديدة  
، بموجب قوانين االحتالل، وأنه يجري تثبيت »غير قانوني«بشكل » أراضي دولة«أراض يزعم االحتالل أنها 

هذه البؤر االستيطانية التي تحظى بحماية سلطات االحتالل، والتي تنشط فيها بشكل مكشوف، بينما 
، ونادرا ما يجري تطبيق القانون اإلسرائيلي بشأنها، إال بشكل محدود »اإلدارة المدنية«مى تتجاهلها ما تس

  .جدا

، »تخطيط بناء مدينة«يتم بدون » أرضي دولة«ان البناء على األراضي التي يعتبرها االحتالل   
» أراضي دولة«ورغم أنه صدر قرار بهدم بعضها، إال أنه لم ينفذ، وذلك ألن البناء غير القانوني على 

ٕ، وان »غير قانونية« بؤرة استيطانية جديدة ٣١ أقيم ٢٠١٢ٕيمكن ترخيصه بأثر تراجعي، وانه منذ العام 
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غالبية هذه البؤر االستيطانية هي مزارع من أنواع مختلفة، بضمنها تربية األغنام، مثل البؤرة االستيطانية 
قرب » مشعول همعيان«طانية التي يطلق عليها جنوب جبال الخليل، أما المزرعة االستي» مزرعة شبتاي«

في وسط الضفة الغربية، فإن اثنين من المستوطنين فيها قاال للصحيفة إنهما يعمالن » عيلي«مستوطنة 
  .بالزراعة، ويتنقالن بين تالل الضفة

إن سلطات االحتالل في المستوطنات تتدخل بشكل مباشر في تطوير جزء من هذه البؤر   
الجديدة، وعلى سبيل المثال البؤرة االستيطانية التي أقيمت مكان القاعدة العسكرية المهجورة االستيطانية 

  .في األغوار» محانيه جدي«

ان سلطات االحتالل تعمل بشكل اساسي على استمرار سياسة التوسع االستيطاني وسرقة   
نية، تواصل حكومة االحتالل واغتصاب االراضي الفلسطينية وفي ظل استمرار سياسة هدم المنازل الفلسطي

ٕسعيها الدائم واتباع سياسة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات غير الشرعية، ويأتي ذلك بالرغم من 
ّالدعوات الدولية لحكومة االحتالل لوقف انتهاكاتها الصارخة إال أنها صعدت من سياساتها المتمثلة في 

 األراضي، وهي أفعال ممنهجة وانتهاكات واضحة لقرارات االستيطان وهدم المنازل الفلسطينية ومصادرة
 واتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها ممارسات بال شك ٢٣٣٤األمم المتحدة بما فيها قرار مجلس األمن رقم 

   .ترقى لجرائم الحرب

ان المباني والشقق السكنية التي قامت سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي باستهدافها وهدمها   
ّالشقق االخرى والمزمع هدمها بنيت بتراخيص منحتها إياها وزارة التخطيط الفلسطينية والجهات المختصة و ُ

 سيادة   سنوات، كما أنه ليس لحكومة االحتالل اي١٠ قبل أكثر من  في السلطة الوطنية الفلسطينية
 بما فيها القدس ١٩٦٧على منطقة وادي الحمص وصور باهر وال أي منطقة فلسطينية محتلة منذ عام 

الشرقية، فإسرائيل هي السلطة القائمة بالقوة والبطش وممارسة التنكيل واإلرهاب بحق الشعب الفلسطيني، 
وال تتمتع بأي حقوق التخاذ إجراءات من هذا القبيل واالضطالع بأفعال الهدف منها هو ترسيخ االحتالل 

وربط المستوطنات المقامة على اراضي الضفة االستعماري وسرقة االراضي الفلسطينية تمهيدا لبناء 
   الغربية واعتبارها امرا واقعا وقائما

في ظل ما يشهده الواقع من سرقة لألراضي الفلسطينية ومصادرتها يجب على المجتمع الدولي أن ال 
يصمت أمام هذه االعتداءات على أبناء شعبنا، كما أن مستقبل الشعب الفلسطيني وآفاق عملية السالم 
تعتمد على التحرك الدولي السريع والعاجل لوقف االنتهاكات، وان استمرار الصمت الدولي على جرائم 
االحتالل يشجعها على المزيد من االجراءات اإلجرامية وتنفيذ مخططاتها االستيطانية، وأن القدس هي 

يها، وان من شان غياب مفتاح السالم في المنطقة ويجب الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم ف
المحاسبة وعدم تطبيق القرارات الصادرة عن األمم المتحدة وتشجيع االدارة االمريكية، يساهم بشكل مباشر 
في تمادي حكومة االحتالل االسرائيلي وتشجيعها على االستمرار بهذه الممارسات وسرقة االراضي 
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قبل المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الفلسطينية ومصادرتها، في ظل عدم تحريك هذا الملف من 
   ّمجلس األمن، بالتحرك العاجل واستنكار السياسات غير القانونية التي تقوم بها حكومة االحتالل

ٕوتحميلها المسؤولية على جرائمها التي ترتكبها في األرض الفلسطينية المحتلة واجبارها على وقف جميع 
ًها غير القانونية، وأن هذه الجريمة تستدعي تدخال دوليا عاجال أفعالها التحريضية والعودة عن ممارسات

  . إللزام االحتالل اإلسرائيلي بوقف عمليات الهدم وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  ٨ ص٢٧/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

 دهل يحق للمسيحيين كما لليهو
 حمادة فراعنة

، لخص كاتبها إيشان ثاور مضمون ٢٦/٦/٢٠١٩في مقالته التي نشرتها الواشنطن بوست يوم  
ترامب ... إنسوا السالم « : نوان الذي وضعه لمقالته وهو صفقة فريق ترامب الصهيوني المتطرف عبر الع

هذا ما يتضح من قراءة كاتب المقال لمجمل « ، يريدان االستسالم الفلسطيني )المستعمرة (ٕواسرائيل 
تحركات فريق ترامب المندمج حتى نخاع العظم بخطط اليمين اإلسرائيلي المتطرف الذي يعمل على بلع 

 شطب حق – ٢ تهويد القدس وأسرلتها، – ١: االستعماري التوسعي عبر فلسطين لصالح مشروعهم 
الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع واستعادة ممتلكاتهم 

 ٤ شطب حدود – ٤ شرعنة المستوطنات على أراضي الضفة الفلسطينية، – ٣منها وفيها وعليها، 
بارها المدى المتاح إلقامة الدولة الفلسطينية في حدود جغرافيتها، إضافة إلى اإلقرار بشرعية حزيران باعت

 وكأنه أمر مفروغ منه ال نقاش فيه وال أساس للتراجع عنه، ٤٨إقامة المستعمرة اإلسرائيلية على مناطق 
بعدم عودتهم إلى  ٤٨وأنه تحصيل حاصل التسليم من قبل ستة ماليين الجئ فلسطيني طردوا من مناطق 

  .بيوتهم التي تشردوا عنها

في معرض تأكيده لالستخالص الذي وصل إليه إيشان ثاور في مقالته على صفحات الواشنطن  
ّبوست يستند في تحليله واستخالصه إلى ما كتبه جيرالد فاير شتاين ويعرفه على أنه دبلوماسي أميركي  ُ

شنطن، كتب عن نتائج ورشة كوشنير االقتصادية يوم سابق، ونائب رئيس معهد الشرق األوسط في وا
يغلب على المشاركين أنهم سيعودون، بعد اجتماع البحرين إلى شؤونهم « :  ما يلي ٢٠١٩ حزيران ٢٥

  . إلى سلة مهمالت التاريخ) من النقاشات والعرض(التمرين كله  الطبيعية، وسيتم إرسال هذا

و متابعين أميركيين لما يحدث لنا وعندنا في العالم العربي فإذا كان هذا تقدير خبراء أو باحثين أ  
بشأن فلسطين، فكيف يكون حال الفلسطينيين الذين يدفعون ثمن التحالف األميركي اإلسرائيلي وأذاه وما 

   .يسببه من وجع يمس حياتهم وحقوقهم ووطنهم الذي تشردوا منه
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ن معاناتهم وخاصة اللبنانيين والسوريين المحتلة وكيف يكون حال باقي العرب الذين يشاركون الفلسطينيي
أراضيهم من قبل جيش المستعمرة ويتحملون أعباء الالجئين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين 
وينتظرون معالجة تشردهم من خالل عودتهم لوطنهم، ماذا يتوقع ترامب وفريقه ؟؟ وماذا يتوقع نتنياهو 

، ٤٨ن فلسطيني لهم حق وحيد وهو عودتهم إلى وطنهم في مناطق ومستعمروه من أكثر من ستة ماليي
هل يتوقع منهم الرحيل أو التسليم له : وماذا يتوقع من ستة ماليين فلسطيني مقيمين على أرض بلدهم 

   .ٕببقاء االحتالل والتكيف مع سياسة االبرتهايد واجراءات العنصرية واالحتالل ضدهم ؟؟

حكومة المستعمرة إن اليهود يتطلعون للعودة بعد ألفي سنة إلى تقول ميري ريغف الوزيرة في   
ًفلسطين، ونحن نقول لها إن الفلسطينيين أحق بالعودة بعد سبعين سنة من طردهم عنوة وتعسفا من 
ٕوطنهم، واذا كان لليهودي ارتباط بأرض فلسطين، فالمسيحي كذلك، ألن السيد المسيح ولد في بيت لحم، 

هود يحق ألتباعه من القوميات والجنسيات المختلفة أن يعودوا إلى فلسطين ويعيشوا وبالتالي أسوة بالي
كنيسة المهد، وكنيسة : فهل يعود المسيحيون إلى فلسطين طالما أن مقدساتهم الثالثة . على أرضها

 يعني القيامة، وكنيسة البشارة هي على أرض فلسطين، فاالرتباط المعنوي والديني واألخالقي مع المكان ال
مصادرته وطرد أصحابه منه وعنه، كما فعلت الصهيونية ومشروعها االستعماري التوسعي على أرض 

 .الفلسطينيين والمساس بمقدساتهم اإلسالمية والمسيحية، والتزال

  ١٦ ص٢٦/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

 !توائم مقدسيات تفوقن وهن المحتالت ٤

 رشاد ابو داود

تحت االحتالل يحدث كل شيء، اعتقال على الحواجز من البيوت والمدارس والدكاكين، في أي   
ليون بقية  حيث احتل االسرائي١٩٦٧وقت، عند الفجر، في منتصف الليل وفي عتمة النهار الذي بدأ ذات 

بالخوف ..تغيب الشمس كل يوم ولم يغب المحتل، بدباباته وجنوده ومجنداته و. فلسطين، بدأ ولم ينته
  .شعور السارق بسرقته والمذنب بذنبه والقاتل بفشله في اخفاء جثة ضحيته. المتجذر في أعماق ذاته

تصر على أن .  أن تموتوالقضية األولى ترفض. ُالضحية الفلسطيني يقتل ألف مرة لكنه ال يموت  
. ٌومن يعتقد غير ذلك واهم أو مغرر به. تبقى قضية العرب األساسية مهما زاغت األبصار وعميت البصيرة

» وطن قومي«الغرب، بعضه أراد التخلص من اليهود فوعدهم بـ . »اسرائيل«فلوال التآمر الدولي لما قامت 
وبعضه آمن بالمقولة الصهيونية أن المسيح . شتاتفي فلسطين، فأقامه لهم وألقى بأهلها في صحراء ال

لن يقوم اال اذا تجمع اليهود في مهد المسيح وهؤالء هم اتباع الصهيو مسيحية؛ ما يعطي للدعم الغربي 
ًالالمحدود السرائيل بعدا دينيا أساسيا ً وليس أدل على ذلك من اعتراف الرئيس األميركي دونالد ترمب . ً
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ًعاصمة دينية لليهود أوال، وثانيا أنها مركز الحكومة االسرائيلية على « باعتبارها بالقدس عاصمة السرائيل ً
  .حد زعمه

الفلسطيني المحتل استخدم كل االسلحة في الدفاع عن قضيته من البندقية الى السكين الى الصدر   
فعه امراة  تر- النعال –» الشبشب«من الصرخة في وجه جندي مذعور الى . العاري الى الحجر العادي

، الى رجل بكوفية بيضاء وسمراء «اطلع من هون هاي أرضي ومش طالعة منها « عجوز على ضابط 
من عمر النكبة يجلس على كرسي قديم على مقهى الحارة يمر أمامه جنود مدججون بالسالح وبالكراهية، 

ض ويواصل االنتظار ينظر اليهم بطرف عينه ثم يواصل أخذ نفس عميق من سيجارته التي تبغها من األر
  .ًعلى ناصية األمل مدركا أنهم عابرون وهو المقيم األبدي

يتسلح . الفلسطيني ال يعيش في الماضي بل يستمد منه حقيقة الحاضر وحتمية المستقبل  
  .باآليمان، بالجمال والحضارة وبالعلم

 الرسول  كلم من القدس حاضنة األقصى ومسرى٥أم طوبة قرية فلسطينية صغيرة على بعد   
عدد سكانها ال يتجاوز .  كلم شمال بيت لحم مهد المسيح عليه السالم٢ًجنوبا و» صلى اهللا عليه وسلم«
شهدت األسبوع الماضي ظاهرة تجلى فيها سالح العلم ومكانة المرأة في المجتمع .  آالف نسمة٤

  .الفلسطيني

ُزان، مرعي شنيطي، حلم عائلتهن دينا، ديما، سوزان، ور: فقد حققت التوائم األربعة من القرية   
بالتفوق في دراستهن، وحصلن على معدالت عالية في امتحان الثانوية العامة لهذا العام، بعد أقل من عام 

  .ًعلى إتمامهن حفظ القرآن الكريم كامال

 بالمائة، أما ديما ٩٣.٩حصلت دينا وهي أكبر التوائم بلحظات عن بقية شقيقاتها، على معدل   
 بالمائة، ٩١.٤ بالمائة، والتوأم الثالث سوزان حصلت على ٩٢.١ًقليال فقد حصلت على معدل األصغر 

  . بالمائة٩١.١بينما حصلت رزان التوأم األصغر على 

 أصبح عدد ٢٠٠١بعد انضمام التوائم األربعة لعائة مكونة من اثنين من األبناء وأربع بنات عام   
ً األربعة باديا على الجميع، تساعد البنات واألبناء والدهم في االهتمام العائلة عشرة، وكان االهتمام بالتوائم

ّبهن، أما األم فقد حرصت أن يكن متشابهات في كل شيء إلى حد ما، في اللباس والطعام والشراء 
توائمي «: »أم إياد«ًواأللعاب وفي كل شيء لغاية الصف الثامن، واليوم يتشابهن بالتفوق أيضا، وتقول 

ّالثانوية العامة لوحدهن، فقط في بداية دراستهن وهن طفالت درستهن شقيقاتهن، ثم انطلقن نحو يدرسن 
  .الدراسة بهمة عالية

شهادة أم اياد هي الصف السادس االبتدائي فقط، كانت أمنيتها أن يتفوق أبناؤها وبناتها، وتجد   
  .ما يعوضها عن عدم اكمال دراستها
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ًربعة من القرية المقدسية مهمة قياسا بسعي نتنياهو عقد تحالف قد ال تبدو حكاية التوائم األ  
ًدفاعي مع أميركا لخشيته من هجوم مدمر على اسرائيل، وال مهمة قياسا بغليان ماء الخليج، وال مقارنة 

فمن هنا، من . مع ما يخبئه هذا الصيف من مفاجآت حارقة، لكن الحكاية أبعد من تفوق البنات األربعة
ومن هنا خرج ادوارد .  خرجت رشيدة طليب لتكون أول امرأة عربية في الكونغرس األميركيحول القدس

ًومن هنا، سيعتذر التاريخ يوما للفلسطينيين على ظلمه . ّسعيد وهشام شرابي ليعلما األميركيين التاريخ
 .!المقيت

  ١٦ ص٢٦/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

 كيف يتكرر انتصار باب األسباط في القدس؟
  

 حة المرابطة هنادي حلوانيمن صف

قبل عامين حقق الفلسطينيون في القدس انتصارا على االحتالل اإلسرائيلي بأن أجبروه علـى إزالـة  
 يومــا دخلــوا المــسجد بــال ١٤المــسجد األقــصى، وبعــد اعتــصام دام  بوابــات إلكترونيــة نــصبها علــى أبــواب

 .بوابات

 نفــذها ثالثــة فلــسطينيين داخــل المــسجد عمليــة  عقــب٢٠١٧تمــوز / يوليــو١٤بـدأ االعتــصام يــوم 
 .المسجد، ثم قرر بعد يومين فتحها عقب وضع بوابات إلكترونية األقصى، حيث أغلق االحتالل أبواب

وتحديـدا بـاب األسـباط، والـصالة هنـاك حتـى إزالـة  األقـصى قرر الفلسطينيون االعتصام علـى أبـواب
للمعتـصمين، وشـد  وم، ثم باتـت المرجعيـات الدينيـة عنوانـاالمعتصمين يزداد يوميا بعد ي البوابات، وبدأ عدد

 .تموز/يوليو ٢٧الطرفان أزر بعضهما حتى تحقق النصر، وتم دخول المسجد عصر 

المقدسيين عن كيفيـة  بعد عام على انتصار باب األسباط توجهت الجزيرة نت بالسؤال إلى عدد من
عليـه اعتـداء علـى كـل  اعتـداء خـط أحمـر، وأي قـصىإعادة تحقيق هذا االنتصار، فكان التأكيـد علـى أن األ

 .إنسان

ــاط ــى اهللا، الرب ــة، الرجــوع إل فــي األقــصى، التكــاتف أمــام كــل خطــر يواجــه القــدس  الوحــدة الوطني
  .المقدسيون أنها يمكن أن تعيد انتصار العام الماضي واألقصى كلها عوامل يرى

  ٢٧/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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  ةأراء عبرية مترجم

  هدم البيوت الفلسطينية في وادي الحمص جزء من معركة القدس

  

 )"هآرتس "عن (هاس عميره :بقلم

 إال فيهـا الـسفر يمكـن وال بـالحفر ومليئـة ومـدمرة ضـيقة كلها الحمص وادي إلى تؤدي التي الطرق
 مــن عـدد يظهــر وهنـاك هنــا .متجـانس وغيــر ًجـدا، مكــتظ بنـاء هنــاك الـضيقة الــشوارع حـول .األول بالغيـار
 ظــل فــي .غــرف عــدة أو لطــابق الــسريعة اإلضــافات رغــم جمالهــا يــذهب لــم التــي القديمــة، الحجريــة البيـوت
 خلفيـة هـو بـاهر لـصور المعمـاري التعقيـد .والمـسافرة المتوقفـة الـسيارات بـين النـاس يـسير األرصفة غياب

 مدينـة شـرقي جنـوب يقـع يالـذ الحـي فـي الماضـي، األسـبوع تنفيـذه، تـم الذي الهدم لفهم ضرورية بصرية
 فـي كـان الـذي الـسري اللقـاء إلـى إشـارة( العظـيم الـسر أو العظـيم الـسور هو باهر صور اسم معنى.القدس
 العـام فـي القـدس مدينـة القتحـام فيـه الخطـاب بـن عمـر الخليفـة خطـط الروايـات احـدى حسب والذي القرية
 فـي ولكـن .اكثـر سابقة فترات من االسم هاب مر التي الصور تقديرات ظهرت القرية عن أبحاث في ).٦٣٧

 حينـه فـي .١٥٩٦ العـام فـي العثمـاني الـسكاني اإلحصاء في األولى للمرة ذكره تم اآلن، المعروفة، صيغته
 وعنـدما طبيعيـة، مغـر فـي سـكنوا وقـد .األبقـار وتربية الزراعة في عملت عائلة ٢٩ القرية في تعيش كانت

 ورعــي الزراعــة فــي العمــل واصــلوا الفتــرة تلــك وكــل .العائليــة الــساحات حــول البيــوت ببنــاء وبــدؤوا توســعوا
 فهـم اجـل مـن ضـروري التـاريخ .لحـم وبيـت القـدس بـين يقـع الذي المحدود غير الكبير المرعى في األغنام
 .المعماري التعقيد يثيرها التي اإلهانة عمق

 اآلن .نـسمة ٤٧٠٠  إلـىنالسكا عدد وصل ١٩٦٧ العام في الغربية الضفة إسرائيل احتلت عندما
 قبـل أقـيم وحـي طوبـا أم المجاورة القرية سكان فيهم بمن( نسمة ألف ٢٤ هو القرية في يسكنون من عدد
 صـدفيا، لـيس فـورا للعـين يظهـر الـذي المحتمـل غيـر االكتظاظ).العبيدية قبيلة أبناء قبل من سنة مئة نحو
 إسـرائيل ضـمتها أخـرى فلـسطينية قـرى فـي الحـال هي مثلما باهر صور في ية إسرائيلسياسة نتيجة هو بل

 يعتبـر الهـدم هـذا فـإن كالعـادة، تفـسير، الماضي، األسبوع نفذ، الذي للهدم، أعطي لو حتى .القدس لمدينة
 .السلسلة في حلقة

ــم فيهــا المتعمــد االكتظــاظ أو بــاهر صــور قــدم ــا، المحكمــة قــضاة يهــم ل  وعــوزي مــزوز منــي العلي
 بقــي الــذي الوحيــد األرض احتيــاط فــي المبــاني هــدم علــى للدولــة صــادقوا دماعنــ عميــت، واســحق فوغلمــان

 الطوابــق متعــددة ســكنية مبــان فــي مــنهم عــدد الحمــص، وادي فــي يعيــشون شــخص آالف ٦ نحــو .للقريــة
 بيـوتهم بهدم إسرائيل تقوم بأن فيها يسكنون من خوف تجسيد يمكن كان باألمس، .الفصل لجدار ومحاذية

 الفلـسطيني المركـزي والمكتـب إسـرائيل ألبحـاث القـدس معهـد مثـل مختلفـة لمؤسسات قاريروت أبحاث .ًأيضا
 .الحقيقي الخوف ذلك إلى طريق شق تم كيف تشرح والتي هنا المذكورة والبيانات الوقائع تقدم وغيرها
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 المـــصادر تـــذكر .دونـــم آالف ١٠ – ٩ مـــساحتها كانـــت ١٩٦٧ العـــام فـــي القريـــة احـــتالل عـــشية
ــيال، مختلفــة ًرقامــاأ المختلفــة  حــدود فــي وأدخلــت القــدس لمدينــة ضــم القريــة أراضــي مــن األكبــر الجــزء قل
 .الـضفة أراضـي فـي البلديـة، حـدود خـارج بـاهر صور مساحة من دونم ٢٠٠٠ – ١٥٠٠ وبقي العاصمة،

 .ذاته الفضاء بقي الفضاء هذا السكان ناحية من ولكن

 مــن دونمــا ٢٢٥٠ نحــو :همــا كثيــرا علــيهم وأثرتــا  إســرائيلاتخــذتهما اللتــان المخططتــان الخطوتــان
 يــسميه كمــا حــي –" هنتــسيف ارمــون" مــستوطنة إقامــة لــصالح ١٩٧٠ العــام فــي صــودرت القريــة أراضــي

 التـسعينيات منتـصف في .الدولي والقانون الفلسطينيون يسميها كما قانونية غير ومستوطنة يون،سرائيلاإل
 صـحيح هـذا .الجنـوب من القرية تحد التي غنيم، أبو جبل طنةمستو إقامة لصالح دونما ٢٥٠ نحو صودر
 مربـع، كـم ٧٠ الــ مـن المئـة فـي ٣٨ إسرائيل صادرت ١٩٦٧ العام فمنذ .باهر صور بخصوص فقط ليس
 .لليهود فاخرة أحياء بناء لصالح للعاصمة، ضمتها التي الفلسطينية المساحة هي التي

 .ضـمها تـم التـي الفلسطينية القرى في البناء تقييد هي جيد، بشكل لمسها تم التي الثانية، الخطوة
 علــى الحفــاظ اجــل مــن ،أخــرى قــرى فــي .فيهــا البنــاء يحظــر مفتوحــة منــاطق ُأعلنــت منهــا كبيــرة مــساحات

 .قـسيمة كـل فـي المـسموحة المبنيـة المـساحة تقييـد تـم أي منخفضة، بناء نسبة فرض تم" القروي الطابع"
 هـذا البـارز الفـرق .الطوابـق متعـددة مبان وبنيت خططت المجاورة مستوطناتال – األحياء في المقابل، في

 هجرة وتشجيع الوسائل، بكل المدينة في يهودية أغلبية على الحفاظ تريد هي : إسرائيلتخفيه ال بما يصرخ
 وفـرص وتمييـز ٕواهمـال معيـب وتخطيط التخطيط عدم هي لها األساسية الوسائل .خارجها إلى الفلسطينيين

 الثابتـة العميقـة بالجـذور تـستخف سياسـة هـذه .والهـدم الطبيعـي فـضائها عـن األحيـاء وفـصل ضئيلة لعم
  .بالقدس الطويل واالرتباط قراهم /أحيائهم في الفلسطينيين للسكان

" مـن بـدال" وجمعيـة القدس في المساواة اجل من" عاميم عير "جمعية نشرت ٢٠١٧ شباط مكتظةفي غرف
 فـي الفلـسطينية الـسكنية الـضائقة يحلـل ،"لـه مخطـط شـيء كـل "بعنـوان تقريـرا ة،تخطيطيـ مـساواة اجل من

 أراضـي مـن المئـة فـي ١٥( القـدس أراضـي مـن المئـة فـي ٨.٥ فقـط التـاريخ ذلـك فـي أنـه صحيح .القدس
ً أيضا .المئة في ٣٧ هي العاصمة سكان بين نسبتهم أن رغم الفلسطينيين، لسكن خصصت )القدس شرق

 الفلـسطينيين لـدى أعلـى الغرفـة فـي األفـراد عـدد لـذلك، .مقيـد المـسموح البنـاء هذه، قلصةالم المساحة في
 .ذاتهـا الـشقة فـي الوالـدين مـع يعيـشون وعـائالتهم المتـزوجين األبنـاء فإن لهذا .يينسرائيلاإل لدى هو مما

 القـدس فـي الفلـسطينيين آالف جعلـت التـي هـي ذلـك بـسبب جـدا المرتفعة الشقق وأجرة هذه السكن ضائقة
 اإلنـسانية الظـاهرةً أيـضا خلقـت التي وهي .للقدس ضمها يتم لم أحياء مجاورة، مناطق في للسكن ينتقلون

 في إعداده تم للقدس محلي هيكلي مخطط.الخاصة أراضيهم على رخص بدون ويبنون يخاطرون ألشخاص
 التــي التطــوير انيــاتإمك بــسبب بالــذات تجميــده تــم ٢٠٠٩ العــام فــي إيداعــه علــى وصــودق ٢٠٠٠ العــام

 كـوهين افـرات المعماريـة المهندسـة ،"لـه مخطـط شيء كل "محررا .الفلسطينية األحياء من لعدد فيه طرحت
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 التـي والـضائقة الهـدم أوامـر ازديـاد أنً أيـضا إلـى أشارا ،"عاميم عير "من تترسكي وافيف" من بدال "من بار
 إلـى المبـادرة إلـى القـدس سـكان دفعـت اجلهـم، مـن خطيطبـالت تقـوم لـن البلديـة بأن واالستنتاج حلها يتم لم

 منـذ.عليهـا الموافقـة عمليـة تعيـق البلديـة ولكـن .حـسابهم وعلـى بأنفـسهم تفصيلية هيكلية مخططات إعداد
 رخـصة استـصدار يمكـن بفـضلها فقـط التـي( تفصيلية هيكلية مخططات ،٢٠١٦ نهاية وحتى ٢٠٠٩ العام
 الفلــسطينية األحيـاء فـي .سـكنية وحــدة آالف ١٠ شـملت المدينـة فـي يهوديــة ألحيـاء عليهـا صـودق )بنـاء

 لـشقق البناء رخص من فقط المئة في ٨ .فقط السكنية الوحدات مئات توفر محددة مخططات على صودق
 الهـدم، شـرعنوا الـذين القـضاة تهـم لـم حقائق هذهً أيضا .للفلسطينيين خصصت السنين تلك في القدس في

 .الماضي األسبوع

 صـور في مبنى ٦٩ الهدم، على اصحابها اجبرت أو يةسرائيلاإل السلطات هدمت ٢٠٠٩ العام منذ
 قالـت البنـاء، قيـد أو مأهولـة سـكنية بيوتـا كانت المباني هذه من ٤٦ .بناء رخص وجود عدم بذريعة باهر

 مـن بـاتقري نصفهم شخص، ٤٠٠ – عائلة ٣٠ ).اإلنسانية الشؤون لتنسيق المتحدة األمم مكتب(" اوتشا"
 بلديـة حـدود خـارج كانـت خمـسة هـدمت التـي المبـاني بـين مـن .المأوى فقدوا سنة، ١٨ جيل تحت األطفال
" ج "تـسمى التـي المنطقـة فـي منهـا مبـان ثالثـة .الغربيـة الـضفة داخـل تعتبر التي المنطقة في أي القدس،
 اثنــان منهــا مبـان، ١٠ شــمل الـذي الحمــص وادي فـي الهــدم أضــيف األسـبوع هــذا ."أ "المنطقـة فــي واثنـان

  .الفصل جدار من قريبة أنها بذريعة لبيوت أساسات وثالثة مأهوالن

 تكــن ولــم الغربيــة، الــضفة تــسمى المنطقــة هــذه كانــت عنــدما الحمــص وادي فــي البنــاء الهادئبــدأ التهجيــر
 فقط اريةإد مسؤولية(" ب" منطقة ،)فلسطينية وأمنية إدارية مسؤولية(" أ "كمنطقة مصطنعة بصورة فصلت
 أن قبل أي ،)الضفة كل على األمنية السيطرة إلى إضافة ية، إسرائيلإدارية مسؤولية(" ج "ومنطقة )للسلطة
 فـي القـدس إلـى الـضفة مـن التنقـل منـع نظـام يترسـخ أن وقبـل الغربيـة الـضفة في االنتقالي االتفاق يسري
 الـوزير برئاسة الداخلية وزارة بدأت ١٩٩٥ نهاية في يسرائيلاإل الديمغرافي الذهول إطار في .١٩٩٣ آذار
 للفلـسطينيين مقـيم صـفة مـنح –" الـصامت التهجيـر"بــ المعروفـة الـسياسة بتطبيق رامون، حاييم حينه، في

 رخيـصة بـأجرة الـسكن إلـى انتقلـوا الشقق في النقص بسبب أو الخارج، في يعيشون كانوا الذين المقدسيين
 الحمـص وادي سـكان أن فـي الـسبب هـو هـذا .إليهـا ضمها يتم لم سللقد مجاورة احياء في نسبيا ومريحة

 فـي القـانوني غيـر المكـوث بـسبب اعتقـالهم يـتم ربمـا بـل .مقدسـيين غير أنهم واكتشفوا يوم ذات استيقظوا
 ،"موكيـد"لــ قـانوني نـضال .بيـوتهم عـن خطـوات تبعـد التـي البقالـة فـي الحليب لشراء يذهبون عندما القدس
 وأعـادت المعقـول، غير األمر هذا إلغاء في نجحت" هآرتس "في صحافية ومتابعة الفرد، نع الدفاع جمعية
 منـع فـي نجـح األلفـين سـنوات بدايـة فـي آخـر قـانوني نـضال .كمقيمـين مكانتهم الحمص وادي في للسكان
 األمتـار مئـات بعـد علـى الفـصل جـدار أقـيم ٢٠٠٥ العام وفي .المقدسي الجزء عن للحي المصطنع الفصل
 فـان واالتفاقـات لالحتالالت المصطنعة السياسية التصنيفات ناحية من أنه حصل هكذا البلدية، حدود شرق
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 ناحيـة مـنً أيـضا مهجنـة المنطقـة.بـاهر صـور مـن طبيعـي جـزء أنـه رغـم مهجنـة منطقـة هو الحمص وادي
 ،)قدسـيينم مـن متزوجـون مـنهم عـدد( الغربيـة الـضفة مـن وسـكان مقدسيون فيها يعيش حيث اجتماعية،

ً أيـضا فيهـا ويعـيش ."بتـسيلم "حـسب ،أشـهر سـتة كـل بيوتهم في اإلقامة تصريح بتجديد ملزمون هم الذين
 الــضائقة لحــل الجماعيــة الحاجــة .لالجئــين شــعفاط مخــيم مثــل أخــرى فلــسطينية أحيــاء مــن انتقلــوا ســكان

 مثـل تقليديـة سـكن أمـاكن عـام بـشكل يكتـشفون الـذين" األجانـب "اسـتيعاب من الخوف على تتغلب السكنية
 ألــف ١٠٠ – ٧٠ هــي الفلــسطينية الــسلطات مــن برخــصة بنيــت شــقة تكلفــة .قــديم عــائلي نــسيج مــع قــرى
 جـاء القدس، لبلدية الخاضعة باهر صور في مشابهة سكنية لوحدة دوالر ألف ٣٥٠ – ٣٠٠ مقابل دوالر
 عرضه الذي المقطع في البناء نعيم الذي العسكري األمر ٢٠١١ العام في صدر عندما."اوتشا "جمعية من

 الحمـص وادي فـي المحظـورة المنطقـة فـي يوجـد كان الفصل، جدار جانبي على متر ٣٠٠ – ١٠٠ حوالي
 .مبنـى ١٠٠ حـوالي بنـي الحـين ذلـك ومنـذ شـيء، كـل علـى القـدس في السكن ضائقة تغلبت .مبنى ١٣٤

 فهـل .الدوليـة التنديـدات مـن موجـة تبعتـه الهدم ."ج "ومناطق" ب "ومناطق" أ "مناطق بين منتشرة جميعها
 القادمة؟ الهدم عملية ستوقف التنديدات هذه

  ٢٧/٧/٢٠١٩األيام 

*** 

  تحذير وتزوير

  فيلم يصور في عمان يدعي أن جنوب األردن لليهود

  

ًبيانا يوضح فيه حقيقة تصوير فيلم يثبت أن " علي عليان"اصدر المخرج والفنان األردني  - عمان 
 .وجنوب األردن" بترا" الحق في مدينة اليهود لهم

وقال عليان في بيان نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل اإلجتماعي فيسبوك، 
ًوالذي سيصور في عمان قريبا الن  (Jaber) انسحبت اليوم من كاستنج الفيلم السينمائي العالمي"

ريخي في البتراء وجنوب االردن بحوار صريح السيناريو يثبت حق اليهود بفلسطين ويؤكد أن لهم الحق التا
ٕتناقشت مع المخرج باألفكار المطروحة فقال انها حقائق تاريخية وان الفيلم سينفذ كما "وأضاف، ."ومباشر

 ."هو مكتوب النه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض في امريكا

من باالفكار التي يطرحها هل انت ال تؤ(سألني المخرج سؤاال صريحا قال فيه "وتابع عليان، 
 ."نعم لن اعمل بهذا الفيلم: واجبت) اذن لن نستكمل العمل معا(، فقال )ال طبعا ال اؤمن(، فاجبته )الفيلم؟

 .ًونفى عليان تماما مسؤوليته عن الصورة اإلعالنية المنشورة في وسائل اإلعالم

  ١ ص٢٨/٧/٢٠١٩السبيل 

*** 



 
٣٣

  كي ال ننسى

  رؤساء البلديات الفلسطينية؟" هودي السريالتنظيم الي"كيف استهدف 

  

 علي سعادة

في يوم رحيل المناضل القومي العربي الفلسطيني بسام الشكعة، نذكر بالتنظيم اإلرهابي الذي 
الذي فرخ عشرات التنظيمات اإلرهابية اليهودية المشابهة له ” التنظيم اليهودي السري“عرف وقتها باسم 

برئاسة بنيامين ” الليكود“ائيلي، وترشحت في االنتخابات الحالية على قوائم اإلسر” الكنيست“الممثلة في 
 .”كاهانا حي“نتنياهو من بينهم جماعة 

السياسية، ” غوش إيمونيم“اإلرهابي تشكل من أعضاء بارزين في حركة ” التنظيم اليهودي“
ياط بجيش ، ومعظم أعضاء التنظيم هم من ضباط احت١٩٨٤و ١٩٧٩والتي نشطت ما بين عامي 

 .”الهوتية” االحتالل، ومستوطنين محسوبين على تيار الصهيونية الدينية التي تعتمد على مصادر

األول مخطط لنسف قبة الصخرة، والثاني أعمال : أمامه هدفين رئيسيين” التنظيم السري“وضع 
 .إرهابية ضد الفلسطينيين

رهابية، بما في ذلك تفخيخ وتفجير ، قامت الجماعة بتنفيذ سلسلة من الهجمات اإل١٩٨٠في عام 
سيارات ثالثة رؤساء مدن فلسطينية، وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، وأصيب جراء هذه الهجمات 
كل من رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة الذي بترت قدميه، ورئيس بلدية رام اهللا كريم خلف الذي فقد 

طويل الذي نجى من محاولة االغتيال بعد اكتشاف الجهاز الذي إحدى ساقيه، ورئيس بلدية البيرة إبراهيم ال
 .زرع في سيارته

بمدينة الخليل بالقنابل اليدوية ” الجامعة اإلسالمية“، وهاجموا ١٩٨٣وعاد أعضاء التنظيم عام 
 . آخرين، حيث كان الهدف القتل من أجل القتل٣٠والرشاشات وقتلوا ثالثة من الطلبة، وأصابوا 

، لتفجير خمس حافالت فلسطينية محملة بالركاب في ١٩٨٤اء التنظيم، عام كما خطط أعض
 .القدس، لكن العملية فشلت، وأجل التنظيم عملية تفجير قبة الصخرة للحصول على موافقة الحاخامات

جوش “، دشن أحد زعماء ) إرهابيا٢٧( وبعد إلقاء القبض على أعضاء التنظيم ومحاكمتهم 
ية ضخمة ومكلفة من أجل إطالق سراحهم تحت رعاية رئيس الحكومة اليميني ، معركة إعالم”إيمونيم

وأسفرت الحملة عن إطالق سراحهم .  ألف شخص على العريضة٣٠٠المتطرف يتسحاق شامير، وقد وقع 
جميعا في غضون سنوات قليلة بعد أن أصدر رئيس الكيان الصهيوني حينها، حاييم هرتسوغ عفوا عنهم 

ومة االحتالل حينها مناحيم بيغن، اعتقال أي فرد من أفراد هذا التنظيم اإلرهابي وقد رفض رئيس حك.
 .لكونهم فقط يهودا



 
٣٤

ورأى عدد من قادة الجيش أنه ليس ثمة مشكلة فعلية في استهداف التنظيم لبعض العناصر 
ويتهم عضو . يمالفلسطينية؛ كما أن رئيس األركان رفائيل إيتان، مال إلى التقليل من خطورة عمليات التنظ

، صراحة، بأنه كان على علم بوجود التنظيم، وبأن عمليات التنظيم ”الشاباك“سابق في التنظيم، جهاز 
توافقت مع أهدافه، وكان وجود التنظيم أمرا مالئما له، بل إنه نظر إلى تفخيخ وتفجير سيارات رؤساء 

 .نفسه” الشاباك“قبل المدن الفلسطينية بهذه الدقة والتعقيد بوصفه عمال منظما من 

أن ثمة تفاهما ضمنيا بين هذه التنظيمات اليهودية اإلرهابية والمؤسسات الرسمية لدولة االحتالل، 
كما أن هناك توافقا واضحا في األهداف بين نشاط هذه التنظيمات اإلرهابية ونشاط الهيئات األمنية 

سطينيين ووجودهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم والسياسية داخل دولة االحتالل، فيما يتعلق باستهداف الفل
 .الدينية وفي مقدمتها المسجد األقصى وعروبة مدينة القدس

 .رحم اهللا الشهداء وفك أسر المعتقلين، وتقبل المناضل الشكعة قبوال حسنا

  ١٢ ص٢٨/٧/٢٠١٩السبيل 

*** 
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