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٢

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٣  تشيد بقرار وقف العمل باالتفاقيات مع إسرائيل" فلسطين النيابية" •

  ٣   غير مسبوقةٕواجراءاتالقدس تتعرض لالستهداف األكبر : بركة •

  اعتداءات

  ٤  هدم آالف منزل مهددين بال١٠ قرية و٤٦تجمعا و ١٥٥ •

  اعتداءات/ تقارير 

  ٤   مليون دوالر لتشجيع دول لنقل سفاراتها للقدس المحتلة٥٠االحتالل يخصص  •

  ٦   سنوات١٠ ساعة يعادل ١٣الهدم اإلسرائيلي في ".. صور باهر" •

  ٩  خبير يحذر من مخطط لتهويد وادي الحمص واألحياء المجاورة في القدس •

  شؤون مقدسية

  ٩  زل المدمرة بواد الحمص في القدسنصب خيام قرب ركام المنا •

  آراء عربية

  ١٠  تداعيات القرار الفلسطيني بوقف االتفاقيات مع إسرائيل •

  ١٢  تهجير مئات الفلسطينيين على طريق مخطط مشروع القدس الكبرى •

  آراء عبرية مترجمة

  ١٥  ال يمكن تشكيل حكومة إسرائيلية تسعى إلنهاء االحتالل •

  ١٦  السفارات سيعتبر هدفا قوميانقل : الحجيج إلى القدس •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Committee charged with implementing decision to suspend 

agreements 

with Israel to meet soon ١٩  

In an ongoing Israeli campaign against Issawiyeh, seven young 

Palestinians detained ١٩  

Occupation forces detain 14 Palestinians in Jerusalem, Bethlehem ٢٠  
  



 

٣

  شؤون سياسية
  

  تشيد بقرار وقف العمل باالتفاقيات مع إسرائيل" فلسطين النيابية"
  

 عبرت لجنة فلسطين النيابية عن دعمها للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية -عمان 
  .لالقاضية بوقف العمل باالتفاقيات المبرمة مع اسرائي

ان قرارات القيادة الفلسطينية تعد انجازا "وقال رئيسها المحامي يحيى السعود خالل اجتماع امس 
يحترم، وموقفا جريئا سيما انها جاءت بوقت دقيق وحساس لمواجهة ما يتعرض له المشروع الوطني 

 ظل االوضاع  وفي"صفقة القرن" الفلسطيني خصوصا بظل ما يتم تداوله من مجريات لتمرير ما يسمى بـ
  ."العربية السائدة التي اثرت بدورها على القضية الفلسطينية

واشار الى ان االنقسام في الصف الفلسطيني يصب في صالح الجانب االسرائيلي، داعيا الى 
  .توحيد الموقف الفلسطيني والتقارب في مختلف القضايا خدمة للقضية الفلسطينية

ر بيان تأييد للقيادة الفلسطينية دعتها لمزيد من التقارب بين وبين السعود، ان اللجنة قامت بإصدا
االشقاء ووقف كافة اشكال التنسيق االمني مع الجانب االسرائيلي، مطالبة الحكومة االردنية بوقف كافة 

  .اشكال التقارب والتعاون مع السلطات االسرائيلية من اجل تعزيز صمود االشقاء في فلسطين

  ٣ ص٢٩/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

   غير مسبوقةٕواجراءاتالقدس تتعرض لالستهداف األكبر : بركة
 

، محمــد بركــة إن ٤٨رئــيس لجنــة المتابعــة العربيــة فــي أراضــي عــام  قــال – الــوطن  دنيــا–رام اهللا 
 ٦٧عـام  منـذ  غيـر مـسبوقة عبـر حكومـات االحـتالل المتعاقبـةٕواجـراءاتلالستهداف األكبر  تتعرض القدس

 اإلســـالمية العربيـــة الفلـــسطينية هويتهـــا ليـــة، لتهويـــد المدينـــة المقدســـة ونـــزعمـــن خـــالل أجنـــدتها الداخ
 .والمسيحية

ــوم ) صــوت فلــسطين(وشــدد فــي تــصريحات إلذاعــة  ــىاألحــدالرســمية صــباح الي حكومــة  أن ، عل
ًاألكثـر تطرفـا وتنكـرا للـشرعية  علـى "الليكـود وأزرق أزرق"االحـتالل تتنـافس مـن خـالل حزبيهـا الرئيـسيين  ً

 .ية على حساب حقوق شعبنا ودمهالدول

للتــصدي إلجــرام دولــة االحــتالل  ودعــا رئــيس لجنــة المتابعــة العربيــة إلــى حــراك شــعبي ودبلوماســي
  .مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية ألبناء شعبنا العنصرية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف عند

   ٢٨/٧/٢٠١٩ دنيا الوطن

*** 



 

٤

  اعتداءات

   آالف منزل مهددين بالهدم١٠ة و قري٤٦تجمعا و ١٥٥
 

التـي تخـضع " ج" تجمعا فلسطينيا فـي المنطقـة ١٥٥وليد عساف، إن  االستيطان قال وزير شؤون
 .لسيطرة جيش االحتالل مهددة بالهدم، بذريعة أنها غير معترف بها

 قريــة مهــددة ٤٦ قــرى مهــددة فــي منــاطق القــدس، مــشيرا إلــى أن ٨وأضــاف عــساف أن هنــاك 
 . ضمن مشروع شرق القدسبالترحيل

ً منزال بالوادي مهددا بالتدمير خـالل الفتـرة ١٢٥في وادي حمص، وهناك  هدم  منزل١٠٠ّوبين أن 
 .المقبلة

 . آالف شخص تقريبا٦وأوضح أن عدد سكان وادي حمص حوالي 

ّوبين أن هناك حوالي عشرة آالف وحدة سكنية قرب حـرم الجـدار هـي تحـت طائلـة التهديـد بالهـدم  
  .ي أي وقتف

  ٢٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   مليون دوالر لتشجيع دول لنقل سفاراتها للقدس المحتلة٥٠االحتالل يخصص 
 

 مليون دوالر لتنفيذ أول خطة ٥٠ خصصت سلطات االحتالل اإلسرائيلي -الغد- رام اهللا -عمان
ح سفاراتها في القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات فقط حكومية من نوعها لتشجيع دول العالم على نقل وفت

  .من إعالن السلطة الفلسطينية عن وقف العمل باالتفاقيات الموقعة معها

وتعتزم الحكومة اإلسرائيلية، من خالل خطة وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، اتخاذ مجموعة من 
هدفا قوميا وسياسيا واستراتيجيا " بوصفها التدابير واالمتيازات المحفزة للدول على القيام بتلك الخطوة،

  . اإلسرائيلية عن الوزير كاتس، عبر موقعها االلكتروني"يسرائيل هيوم"، بحسب ما نقلته صحيفة "إسرائيليا

إال أن الخطة اإلسرائيلية تصطدم بعراقيل الرفض الدولي، بشكل عام، على اتخاذ خطوة نقل سفارات 
 لم تنضم سوى غواتيماال فقط إلى قرار الواليات المتحدة األميركية بالنقل بالدهم إلى القدس المحتلة، حيث

  .الكامل لسفارتها للقدس المحتلة، منذ منتصف العام الماضي

أما بالنسبة لكل من هندوراس والسلفادور اللتين وافقتا على فتح سفارتين لهما في القدس 
لكنهما طالبتا بفتح سفارتين "ب نفس الصحيفة، المحتلة، فإنهما لم تنفذا هذا القرار حتى اآلن، بحس

  ."إسرائيليتين كاملتين في عاصمتيهما، وهي خطوة لم تحدث



 

٥

دوال أخرى طلبت المساعدة في مجال التنمية واالقتصاد، وفتح "وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية إن 
المترتبة على االنتقال إلى األبواب أمامها في الواليات المتحدة، وحتى المشاركة في التكاليف االقتصادية 

القدس المحتلة، وفي هذه الحاالت، أيضا، لم يكن هناك أي رد إسرائيلي تقريبا، ما أدى إلى تأخير فتح 
إلى ذلك اقتحمت قوات االحتالل صباح أمس، بلدة العيسوية وانتشرت داخل حاراتها وعند ."سفارات جديدة

الثاني على التوالي، فيما اعتقلت فجرا عددا من الشبان  مستمرة للشهر "عقاب جماعي"مداخلها، في حملة 
وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص .وأبعدت آخرين عن مكان سكنهم في البلدة

أن قوات االحتالل والمخابرات والبلدية اقتحمت البلدة صباحا، وقامت بنصب حواجزها العشوائية داخل 
ا، وحررت مخالفات عشوائية بعد توقيف المركبات وتفتيشها، كما حررت مخالفة شوارع البلدة وعلى مداخله

  ."رمي سيجارة على األرض" شيكال ألحد الشبان بحجة ٤٧٥قيمتها 

 شابا من البلدة، بعد ٢٠وأوضح أبو الحمص أن قوات االحتالل اعتقلت خالل الساعات الماضية 
الطفل عماد جراح : اف أن المعتقلين من البلدة فجرا هموأض.اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها

 عاما، ومحمد أيمن عبيد، ومحمد عدنان عبيد، وسامر أنور عبيد، ومهند أنور عبيد، ومحمد ١٢ناصر 
ومن جهة أخرى أوضح مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات االحتالل .علي ناصر، وشاكر امجد مصطفى

أحمد زمرد، وأحمد الخضور، ووديع عليان، : في العيسوية، وهم مقدسيين عن مكان سكنهم ٦أبعدت 
إلى ذلك أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين .ومالك مصطفى، ونايف عبيد عن العيسوية لمدة أسبوعين

أمس على مواصلة إدارة سجن عسقالن اإلسرائيلي المماطلة في تقديم العالجات الالزمة لألسير المريض 
  .من قرية المغير شمال مدينة رام اهللا، والذي يمر بوضع صحي صعب)  عاما٢٤(ن باسم ابراهيم النعسا

ولفتت الهيئة، أن األسير النعسان يشتكي من اصابة قبل اعتقاله برجله اليسرى، إضافة الى 
، أدت إلصابته بمشاكل بالقولون ومشاكل ٢٠١٥معاناته من االصابة بالرصاص خالل اعتقاله في العام 

وآخر للبول، وهو بحاجة ماسة الجراء عملية ) لإلخراج(ُ الشرج وعلق له كيس خارجي بعضالت فتحة
  .ٕتماطل في تحويله واجرائها” عسقالن“جراحية بأسرع وقت ممكن غير أن إدارة معتقل 

 بتهمة ادعاء ٢٠١٥) أغسطس(يذكر أن النعسان اعتقل بتاريخ في الثاني عشر من شهر آب 
على حاجز زعترة العسكري، برفقة الشهيد قاسم سباعنة والذي استشهد في االحتالل تنفيذه عملية دهس 

 ١٢ذات التاريخ، في حين تعرض األسير الموقوف النعسان آنذاك إلصابة بالغة، وحكم عليه بالسجن 
  .عاما

  ٢٣ص/٢٩/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  



 

٦

   سنوات١٠ ساعة يعادل ١٣الهدم اإلسرائيلي في ".. صور باهر"
  

ًلم يكن هدم إسرائيل مؤخرا، لعشرات الشقق السكنية في وادي الحمص  -  لاألناضو -  القدس
ببلدة صور باهر، جنوب القدس الشرقية، األول في المدينة، ولكنه األكبر منذ عقود، كما يعادل إجمالي ما 

  . سنوات بالبلدة١٠جرى هدمه في 

نين، باستخدام  ساعة، هدمت القوات اإلسرائيلية في صور باهر، االث١٣ففي غضون نحو 
 شقة سكنية، وهو ما يساوي تقريبا ما هدمته إسرائيل في آخر ٧٠ مبان تضم ١٠الجرافات والمتفجرات 

  . سنوات بالبلدة١٠

خالل "ووفق خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، فإنه 
 في القدس الشرقية سنويا، ولكن عملية الهدم  مبنى١٢٥السنوات الماضية كانت إسرائيل تهدم ما معدله 

  ."في وادي الحمص سترفع عدد عمليات الهدم بالقدس إلى مستوى غير مسبوق

عملية الهدم في وادي الحمص هي األكبر حجما في مدينة "وقال التفكجي لوكالة األناضول، إن 
مدينة القدس فور احتالل إسرائيل القدس الشرقية منذ هدم اسرائيل لحي المغاربة في البلدة القديمة من 

  ."١٩٦٧للمدينة في العام 

واستنادا إلى معطيات تقرير صدر مؤخرا لمكتب تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة 
، فإن عمليات الهدم اإلسرائيلية في بلدة صور باهر فاقت في هذا العام فقط ما تم هدمه على مدى "أوتشا"

  .عة سنوات ماضية مجتم١٠

، )يضم المبنى فيها ما بين شقة أو اثنتين( مبنى بالبلدة ١٢فمنذ بداية العام الجاري تم هدم 
 شقة سكنية يوم اإلثنين الماضي، وفق إحصاءات المكاتب والهيئا ٧٠ مباني أخرى تضم ١٠إضافة الى 

  .المعنية

 ٧ل هدمت لكن بحسب معطيات حصلت عليها وكالة األناضول من جهات مختصة، فإن إسرائي
 ٢٠١٣ ومثلها في ٢٠١٢ في ٤ و٢٠١١ في ٣ و٢٠١٠ في ٦ و٢٠٠٩مباني في البلدة خالل العام 

، إضافة إلى ٢٠١٧ في ٢، و٢٠١٦ في ١٦، إضافة إلى ٢٠١٥ في ٢ و٢٠١٤ في ٣فضال عن هدم 
  .، ومعظم هذه المباني مكونة من شقة سكنية واحدة والباقي من اثنتين على األكثر٢٠١٨ في ١٠

السلطات االسرائيلية استخدمت األمن كمبرر لتدمير "حديثه لألناضول، يشير التفكجي إلى أن وفي 
ٕالمباني الفلسطينية رغم أن األمن ال عالقة له إطالقا بالبناء الفلسطيني في المنطقة، وانما هو محاولة 

  ."لتبرير هذا الحجم الكبير من عملية التدمير

  

  

  



 

٧

  .من الذي ساقته اسرائيل من أجل تبرير عملية الهدمولم تقبل دول العالم، مبرر األ

 من ١٤وباستثناء الواليات المتحدة األمريكية، التي حالت إدارتها دون صدور بيان وافقت عليه 
الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي يدين عملية الهدم، فإن ما قامت به إسرائيل في وادي الحمص 

  .وجد إدانة دولية

ًمت أمرا عسكريا أصدرته في العام فإسرائيل استخد  من أجل تبرير عملية الهدم لعشرات ٢٠١١ً
  .الشقق السكنية

 متر ٣٠٠ إلى ١٠٠وينص القرار العسكري اإلسرائيلي، على إقامة منطقة عازلة يتراوح مداها من 
  .ِعلى كال جانبي الجدار في صور باهر، يمنع البناء فيها بداعي المخاوف األمنية

ّتضم المنطقة العازلة ما : "في تقريره الذي وصل وكالة األناضول نسخة منه" أوتشا"وقال مكتب
 بناية شيدت بعد صدور األمر العسكري المذكور في العام ١٠٠ بناية، من بينها نحو ٢٠٠يزيد عن  ُ

ّ، وذلك في سياق القيود المشددة التي تكبل قدرة الفلسطينيين على الحصول على رخص البناء ف٢٠١١ ي ّ
  ."القدس الشرقية

في تقرير " بتسيلم"وفي هذا الصدد، قال المركز اإلسرائيلي لحقوق االنسان في األراضي المحتلة 
ّاألمن هو الذريعة أما االستراتيجية فهي التفوق الديمغرافي : "أرسل نسخة منه لوكالة األناضول، قبل أيام ّ ّ ّ

  ."ّاليهودي

، عندما أصدرت السلطات االسرائيلية قرارا بهدم ٢٠١٧وتعود قضية مباني صور باهر إلى العام 
 بناية في المنطقة بداعي أنها أقيمت بعد القرار العسكري اإلسرائيلي، ولكن السكان التمسوا إلى ١٠٠

  .المحكمة العليا اإلسرائيلية ضد هذا القرار

 / يونيو١١غير أن المحكمة العليا اإلسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، رفضت يوم 
 التماس السكان، ما اعتبرته السلطات اإلسرائيلية ضوءا أخضر لتنفيذ عملية الهدم، فأنذرت ٢٠١٩حزيران 

  .السكان بهدم منازلهم ذاتيا في غضون فترة ال تزيد عن الشهر

ورفض السكان القرار اإلسرائيلي، وعادوا مجددا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية مطالبين بإلزام 
 ٢٤، وبعد ٢٠١٩تموز  / يوليو٢١طات بوقف تنفيذ عملية الهدم، إال أنها رفضت االلتماس في السل

  .ساعة كانت عملية الهدم تجري على قدم وساق

ٕواثر ذلك، اعترض صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على 
  .٢٠١٩تموز  / يوليو٢٣دول الغربية، يوم عمليات الهدم، وذلك في رسائل وجهها إلى عدد من ال

أمرت قوات االحتالل اإلسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا بهدم هذه " :وقال عريقات في رسائله
ًالمباني باستخدام ذريعة أمنية، إال أن عمليات الهدم في صور باهر تشكل مثاال آخرا على سياسات  ً ّ



 

٨

ية إلى القضاء على الوجود الفلسطيني من القدس والدفاع عن إسرائيل وممارساتها غير القانونية الرام
  ."وجود االحتالل اإلسرائيلي

والخاضعة بموجب اتفاق أوسلو للسيطرة " أ"وجرت عملية الهدم أساسا في المناطق المصنفة 
  .الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية" ب"الفلسطينية الكاملة والمناطق 

المباني التي هدمتها إسرائيل حاصلة على تراخيص بناء من السلطة "ذلك، قال التفكجي إن وعن 
  ."الفلسطينية وهي تقع ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية

والوزير المسؤول عن هيئة الشؤون " فتح"كما كتب حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة 
جريمة كبرى ترتكب :" تموز قائال / يوليو٢٢، يوم "تويتر"ى حسابه في المدنية الفلسطينية، في تغريدة عل

من قوات االحتالل في وادي الحمص بهدم عشرات المنازل وتشريد أهلها، والجدير بالذكر انها تقع في 
  ."ومرخصة من الحكم المحلي الفلسطيني) أ(مناطق 

م االسرائيلية للمنازل الفلسطينية وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا، في عدد عمليات الهد
  .في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص

الذي اطلعت عليه وكالة األناضول، فإن السلطات اإلسرائيلية هدمت " أوتشا"واستنادا إلى تقرير 
 ٢١٠٢ مبنى في القدس الشرقية في غضون السنوات اإلحدى عشر الماضية ما أدى إلى تهجير ١١٧٩

  :وهي كما يليفلسطينيا 

  .٢٠٠٩ مبنى في ٨٤هدم  •

  .٢٠١٠ مبنى في ٨١هدم  •

  .٢٠١١ مبنى في ٤٢هدم  •

  .٢٠١٢ مبنى في ٦٣هدم  •

  .٢٠١٣ مبنى في ٩٨هدم  •

  .٢٠١٤ مبنى في ٩٧هدم  •

  .٢٠١٥ مبنى في ٧٩هدم  •

  .٢٠١٦ مبنى في ١٩٠هدم  •

  .٢٠١٧ مبنى في ١٤٢هدم  •

  .٢٠١٨ مبنى في ١٧٧هدم  •

 ).المباني في وادي الحمصال تشمل  (٢٠١٩ مبنى في ١٢٦هدم  •

  ٦ ص٢٩/٧/٢٠١٩السبيل 

*** 

  



 

٩

  القدس في المجاورة واألحياء الحمص وادي لتهويد مخطط من يحذر خبير

 

 حــي لتهويــد يهـدف االحــتالل لـسلطات مخطــط مـن ديــاب أبــو فخـري المقدســي بالـشأن الخبيــر حـذر
 فـي خلـل إلحـداث وذلـك توطنات؛بالمـس إحاطتهـا عبر المحتلة، القدس في المجاورة واألحياء الحمص وادي

 إلجبـار وتواصـلها القـدس فـي العربيـة األحيـاء تمـدد دون والحيلولـة المستوطنين لصالح الديمغرافي التوازن
 في يأتي االحتاللي المخطط هذا إن األحد، اليوم صحفي تصريح في دياب أبو وقال.الرحيل على المقدسيين

وادي  حياءأ منها المحتلة القدس في برمتها وبلدات أحياء ليطا الذي المقدس البيت غالف يسمى ما إطار
 الخـط مع وربطها بالمستوطنات القديمة البلدة إحاطة خالل من والصوانة سلوان وبلدة جراح والشيخ الجوز

 فعليـا تنفـذ االحـتالل سـلطات أن ديـاب أبو وأوضح.٦٧ عام حدود معالم لطمس الغربية القدس في األخضر
ّوكبانيـة جراح الشيخ حي في ومنها المنازل، على باالستيالء دسالق في مخططاتها  هنـاك حيـث هـارون أم ُ
 ٣٨٧ إقامـة عزمهـا مـع بـالتزامن مختلفـة وذرائـع بحجـج سـكنية شـقة عـشر وثمانيـة لمائة بالهدم إخطارات

 .المنطقة في عربي أثر أي ومسح جديدة استيطانية وحدة

 القــدس فــي رئيــسية شــوارع أربعــة فــي أنفــاق أربعــة إلقامــة االحــتالل مــساعي إلــى ديــاب أبــو لفــت
 ضــم ولتهيئــة المدينــة فــي والغربــي الــشرقي الــشطرين بــين الخفيــف القطــار مــشروع لتكملــة أحــدها المحتلــة
  .الكبرى القدس يسمى ما مخطط ضمن المناطق

  ٢٨/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  شؤون مقدسية

  لحمص في القدسنصب خيام قرب ركام المنازل المدمرة بواد ا

 

 الليلــة المحتلــة، القــدس شــرق جنــوب بــاهر صــور بقريــة الحمــص واد حــي أهــالي نــصب – وطــن
 ذلـك سـبقوا مواطنـون وكـان.أيـام قبـل المنطقـة فـي االحـتالل هـدمها التي المباني ركام قرب خيمة الماضية،

 للمنطقة االحتالل لقوات تحاماق أعقبها منازلها، تدمير بعد هدوان، وأبو عبيدية لعائلتي للمبيت خيام بنصب
 قـوات أصـدرت الخيام، إزالة عدم على العائالت إصرار وأمام بأنه محلية مصادر وقالت.الخيام بهدم والتهديد
 .لالعتصام وليس فقط للمبيت الخيام هذه بإقامة "السماح"بـ عسكريا أمرا االحتالل

 واد فـي سـكنية شـقة ٧٧ نحـو تـضم بنايـة ١١ ،٢٢/٧ االثنين يوم هدمت االحتالل قوات ان يذكر
  .الفلسطينية للسيطرة الخاضعة "أ" المصنفة المناطق في معظمها وتقع الحمص،

  ٢٨/٧/٢٠١٩وطن 

*** 



 

١٠

  آراء عربية

 تداعيات القرار الفلسطيني بوقف االتفاقيات مع إسرائيل

 هايل ودعان الدعجة.د

يبدو ان السلطة الوطنية الفلسطينية، باتت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى، بضرورة تغيير نهجها 
مواجهة سياستة القائمة على وأسلوب تعاملها مع الكيان االسرائيلي واالنتقال إلى حالة من التصعيد كفيلة ب

مما دعا . المراوغة وكسب الوقت لفرض وقائع جديدة، واالستفادة من الموقف األميركي المنحاز والداعم له
السلطة الفلسطينية إلى التفكير بالذهاب بعيدا في موقفها من الصراع مع هذا الكيان الغاصب على غرار 

كي عندما قررت قطع االتصاالت معه وعدم استقبال ممثليه دخولها في مواجهة سياسية مع الجانب االمير
ومبعوثيه الى المنطقة، وكذلك رفض مبادراته وصفقاته المنحازة للجانب االسرائيلي، واخرها مبادرة المنامة 

بطريقة عكست وجود ارادة فلسطينية .  االقتصادية التي افشلها الجانب الفلسطيني بعدم حضوره فعالياتها
بة، بان ال تهاون وال تنازل عن الثوابت والحقوق الفلسطينية، حتى لو كان ثمن ذلك اغالق حقيقية وصل

مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وقطع اميركا مساعداتها المالية للفلسطينيين، وايقاف مساهمتها 
 االسرائيلي المالية في االونروا، بعد ان كشفت عن حقيقة موقفها المنحاز باعالنها القدس عاصمة للكيان

ونقل سفارتها الى القدس بهدف تصفية مسألتي القدس والالجئين تمهيدا لتصفية ملف القضية 
مما يؤشر الى ان الجانب الفلسطيني مطالب بهذا التحرك النوعي في نهجه وسياسته، ليبقي . الفلسطينية

دفاع عن قراراتها التي انصفته الزخم الدولي ويلفت نظر المنظومة الدولية الى ضرورة تحمل مسؤولياتها وال
االمر الذي قد يدفع بالجانب االميركي ويجبره على اعادة التفكير بطروحاته وحساباته . واقرت بعدالة حقوقه

المنحازة، وهو يرى نفسه امام هذا الموقف الفلسطيني الصلب والحازم الذي يرفض كل التهديدات وحتى 
حيث . ل التنازل عن حقوقه الشرعية التي اقر بها المجتمع الدولياالغراءات المالية واالقتصادية في مقاب

أبعد من ذلك في تحديه للجانبين األميركي واإلسرائيلي دفاعا عن  قرر الجانب الفلسطيني الذهاب إلى
حقوقه، عندما أعلن قبل ايام على لسان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل باالتفاقيات الموقعه 

اإلسرائيلي غير الملتزم بها اصال، والذي اعتاد على خرقها بمواصلته اتخاذ إجراءات أحادية مع الجانب 
ٕواقامة المشاريع االستيطانية وتكريسه لنظام الفصل العنصري واقرار قوانين عنصرية وقتل الفلسطينيين 

م باحات المسجد والتنكيل بهم وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وتغيير الوضع القائم في القدس واقتحا
ووصلت األمور بالكيان اإلسرائيلي حد هدم منازل . االقصى من قبل المستوطنين المتطرفين اليهود

مما . فلسطينية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، ووقف تحويل أموال ضريبية لمصلحتها
رجا على جرائم االحتالل االسرائيلي يؤكد على أن الجانب الفلسطيني لم يعد يقبل الوقوف صامتا وال متف

  .بحق الشعب الفلسطيني



 

١١

فرغم رد الفعل االسرائيلي على هذه الخطوة الفلسطينية الجريئة، بالتهديد بإعادة اعتقال األسرى  
الذين أطلق سراحهم نتيجة توقيع هذه االتفاقيات، ووقف التصاريح للعمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، 

لطة الفلسطينية بؤر إرهاب، فإن األمور مرشحة لمزيد من التأزيم والتعقيد في ظل واعتبار مقرات الس
 ١٩٩٣احتمال حل السلطة الفلسطينية التي جاء تشكيلها وفق هذه االتفاقيات، التي وقعت احداها عام 

في البيت األبيض، ونصت على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالي في مدة ال تتجاوز خمس سنوات، األمر 
مما قد يدفع بالجانب الفلسطيني إلى اتخاذ هذه الخطوة، سعيا منه . ذي لم يلتزم به الجانب اإلسرائيليال

ربما لإللقاء بمسؤولية األراضي المحتلة على عاتق االحتالل اإلسرائيلي، ونقل الملف الفلسطيني إلى األمم 
لة االحتالل سعيا لتحريك الجهود المتحدة وتحميلها المسؤولية وتسليمها مقاليد األمور في مواجهة دو

الدولية وتفعيلها وانضاجها دفاعا عن الحقوق الفلسطينية، خاصة وأن اتفاقية أوسلو التي انشأت بموجبها 
  .السلطة الفلسطينية تعتبر اتفاقية دولية

دون أن يغفل الجانب الفلسطيني تداعيات أو انعكاسات أخرى، قد تترتب على قراره، ممثلة بقيام 
ائيل باحتالل المناطق التي تسيطر عليها السلطة لالستيالء على أسلحة األجهزة األمنية، والقيام بحملة اسر

مع احتمالية تفكير الكيان . اعتقاالت إدارية وأمنية تطال عناصر وكوادر فلسطينية داخل السلطة وخارجها
. ولة غزة، كبديل عن دولة فلسطيناالسرائيلي بإيجاد قيادة فلسطينية بديلة، وربما ترجيح فكرة إقامة د

 ألف موظف مدني وامني فلسطيني لوظائفهم، وخسارة المنح والهبات المقدمة ٢٠٠وكذلك فقدان حوالي 
 في المقابل فإن هذا القرار  .للسلطة الفلسطينية من دول عربية واجنبية مرتبطة أساسا بوجودها

ٕوانهاء حالة االنقسام الداخلي، واحياء خيار الفلسطيني قد يؤدي إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية  ٕ
المقاومة واالنتفاضة والعمليات الفلسطينية الهجومية ضد الكيان االسرائيلي ودخوله في مواجهات مفتوحة 

إلى جانب إنهاء التنسيق األمني الذي خدم كثيرا هذا الكيان من . مع الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة
  .ى والعناصر والهياكل التنظيمية لقوى المقاومة الفلسطينية المسلحةخالل كشف الكثير من البن

  ٤٠ص/٢٩/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 تهجير مئات الفلسطينيين على طريق مخطط مشروع القدس الكبرى

 علي ابو حبلة

 فلسطيني من ٥٠٠ّ، هجر االحتالل ١٩٦٧في جريمة هي األضخم منذ احتالل القدس عام 
ُ عمارة سكنية في حي وادي الحمص في صور باهر، فيما ١٦منازلهم، بعدما هدم أكثر من مئة شقة في  ّ

ّف البيوت، تحجج هذه المرة ّومع أن العدو ال ينتظر ذريعة لنس.  شقة أخرى المصير نفسه٢٥٠تنتظر  ّ
أما المفارقة، فهي أن . بقرب المنطقة من جدار الفصل العنصري الذي تم بناؤه لفصل القدس عن الضفة

ًهذه البيوت تتبع إداريا وقانونيا للسلطة الفلسطينية وان هذه البيوت محتصلة على تراخيص من السلطة  ً
   .الفلسطينية بموجب تقسيمات اسلوا للمنطقة

ه الجريمة اليوم بحق سكان وادي ابوالحمص في صور باهر المتمثلة بهدم منازلهم وتشريدهم هذ
من المستوطنين المتواجدين قرب جدار الفصل العنصري الغير قانوني ومقام على تحت حجة تهديد ا

 وتندرج في سلسلة جرائم ترتكب من قبل قوات االحتالل ضمن ما ٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
بات يعرف سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري التي تمارسها سلطات االحتالل بحق القدس 

 يقود إلى االباده الجغرافية ويهدف إلى الترحيل ألقسري، أو التهجير بسبب قسوة ظروف والمقدسيين
وسلطات » بالهجرة الطوعية«ًالمعيشة والسياسة العنصرية الذي تمارسه إسرائيل وهو ما يسمي دبلوماسيا 

  .ي للمدينةاالحتالل في سبيل تسويق االباده العنصرية للمقدسيين في القدس ترفع شعار الطابع اليهود

هذه ليست المرة األولى التي يهدم فيها االحتالل منشآت وعمارات في القدس، لكن المختلف أن 
ًالحي يقع في منطقة يفترض أنها تابعة للسلطة إداريا وأمنيا، كما يقول مدير  ً مركز القدس للحقوق «ّ

ّما حدث يعد الجريمة «أن » األخبار«ويضيف في حديث إلى . ، زياد الحموري»االجتماعية واالقتصادية ُ
ًاألشنع؛ لكونه هدما جماعيا استهدف مئات العائالت ًصحيح أننا شهدنا سابقا هدم عشرات المنازل دفعة . ً

الجزء . » في وادي الحمص هو الجريمة األضخم منذ احتالل المدينة واحدة في قلنديا، لكن ما حدث
َالمستغرب« ّوبناء على ذلك، عدوا أنفسهم . ناء من السلطةاألهالي أخذوا تراخيص ب«في نظره أن » ُ ً

ٍمحميين قانونا من االحتالل الذي أكد مرة جديدة أنه ال يقيم أي وزن لسلطة وال لغيرها ً في نهاية . ّ
ولذلك، . »المطاف، لالحتالل مخطط كبير هدفه إفراغ القدس من الفلسطينيين واستبدال المستوطنين بهم

ّى جزء يسير من مخطط كبير يبدأ من مستوطنة غيلو في الضفة، ويمر ليس سو«ما جرى في صور باهر 
ًبصور باهر وجبل المكبر، ثم رأس العمود وسلوان، انتهاء إلى قلنديا حيث من المفترض أن يربط هذه 
ُالمناطق ما يطلق عليه الخط البني الذي سيقضم أراضي الناس إلنشاء قطار خفيف يربط المناطق بعضها  ُ

  .« ألف وحدة سكنية٢٠ي في مستوطنة ستقام عند قلنديا تضم ببعض، وينته

مؤسسة التنمية للشباب «ّالحدث، وبالتحديد لناحية حجمه، شكل صدمة لألهالي، كما يقول مدير 
ًالوضع حاليا صعب جدا، فنحن نقف أمام أكبر عملية هدم وتشريد «: ً، مازن الجعبري، مضيفا»المقدسي ً
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أما حال السكان، فهو . »١٩٦٧ُبة إبان النكسة العربية الكبرى عام للسكان بعد هدم باب المغار
ًهم في صدمة ويعيشون مصيرا مجهوال، ألننا نتحدث عن عملية تطهير عرقي أمام الكاميرات ... مأساوي« ً

ّوالعالم، وال نعرف بعد كيف سنتصرف مع هذه الحالة ونحن ننتظر مزيدا من قرارات الهدم في الحي  ً
  .«نفسه

ًّ القدس الكبرى ، الذي من المقرر أن يكتمل رسميا بحلول   مشروع  المخططات هي ضمنوهذه
ًللعمل الصهيوني المركز والهادئ نسبيا، منذ احتالل كامل القدس، على » ّمحصلة طبيعية«ّ، ويمثل ٢٠٢٠ ّ

للمدينة، وهو ما وبنية تحتية حول المدينة، وفيها تتناسب واالبتالع الكامل ) ّحضري وسكاني(إقامة امتداد 
ًيجعله مشروعا يساعد في تجاوز التعقيدات السياسية المعهودة حول القدس كإحدى قضايا الوضع 

ّوالتطوير االقتصادي والسياحي، فضال عن أن » البناء الحضاري«النهائي، أي بفرض أمر واقع تحت حجج  ً
الشرعية «لعسكرية، ثم جاءت مسألة ّمسألة السيطرة الميدانية محسومة منذ اللحظة األولى بحكم القوة ا

  .«عاصمة إلسرائيل«الجاري العمل عليها منذ إعالن اإلدارة األميركية االعتراف بالمدينة » الدولية

ًّ ترجمة للحضور السكاني اليهودي إلى إشغال مؤطر سياسيا ١٩٤٨ّهكذا، كما مثلت نكبة  ّ ّ
ّواجتماعيا لألرض بقوة السالح، يمثل   نكبة أخرى تهدف إلى تزويد الكيان اإلسرائيلي »القدس الكبرى«ًّ

يتوافر لها عنصر األمان بحكم عزلتها الجغرافية عن محيطها بجانب الشرعية الدولية، » عاصمة دولة«بـ
للقدس  »  يهودي«  يراهن اإلسرائيليون على طابع  ّوليس بالحق المجرد أو حقوق السكان األصليين، بل

ّسة جانبا، ويقدم االنخراط في ّالجديدة الكبرى ينحي السيا كهوية » بيئة اقتصادية اجتماعية مشتركة«ً
ًيمكنها جمع سكان مدينة واحدة على اختالفهم، بناء على الدور الطبيعي لرأس المال في تشكيل النمط  ّ

ّمن هنا، لم يكن التهجير القسري واإلزاحة السكانية للفلسطينيين، في الجهات األربع .البشري المعاصر
ًخبرا يوميا«ول مركز القدس ح ًتعكس طمعا مجردا، بل كان خطوات هندسية » إجراءات شريرة«أو » ً ًّ

ٕومرحلية معدة سلفا كفلت تكوين كتل من المنشآت واعداد مساحات استيطانية قضمت االمتداد الحضري  ُ ً ّ
ّللمدينة، وضربت طوقا استيطانيا حول مركزها، وربطته باألراضي المحتلة عام  ً ، وأخلت قطاعات ١٩٤٨ً

وعلى سبيل المثال، . ّداخل القدس وفي مركزها إلقامة مستوطنات جديدة على حساب السكان الفلسطينيين
ّتمكن قراءة هدم تجمع الخان األحمر السكاني من زاوية  ّ  E1 ، وارتباطه بإنشاء مشروع»القدس الكبرى«ُ

، »معاليه أدوميم«بط الكتلة الضخمة ّاالستيطاني الذي سيضم وحدات وفنادق ومنطقة صناعية، وسير
، أي إنه يشغل ١٩٤٨ّ، بالشطر الغربي من المدينة المحتل عام ١٩٦٧ّالواقعة شرقي القدس المحتل عام 

ّالقطاع الواقع بين الشطر الشرقي للمدينة واألطراف الغربية لمحافظة أريحا الواقعة شمالي شرقي القدس ّ.  

ًسكانيا واداريا، لتمتد » بلدية القدس« المشروع إلى توسيع ، يهدف»القدس الكبرى«بالعودة إلى  ًّ ّٕ ّ
ًغربا، وكذلك » بيت شيمش«ًجنوبا و» عتصيون«ًشرقا و» فيرد يريحو«من مركز المدينة حتى مستوطنة 

ً ألفا، بالتوازي مع ١٥٠ًمن المركز حتى عيون الحرامية شماال، ما يرفع عدد المستوطنين في القدس إلى 
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، األمر الذي يعني تحويلهم إلى أقلية تقيم في جزر  %٢٠إلى  % ٤٠لفلسطينيين من تقليص نسبة ا
 ألف مستوطن إلى المدينة، بالتزامن مع إخراج أكثر من ١٠٠ّفالمخطط يشمل ضم أكثر من . معزولة
ًوتكامال مع السيطرة الديموغرافية،  . ألف فلسطيني، أي ثلث عدد المقيمين فيها من الفلسطينيين١٢٠

مع » المدينة الكبرى«ّمل المشروع إقامة شبكات طرق تسهل حركة وحدات الجيش واألمن على أطراف يش
ّتشييد معسكرات ونقط مراقبة وأنفاق وجسور ومحطات نقل ووقود، ويرتكز على الشوارع الطويلة الملتفة  ّ

ّحول التجمعات السكانية العربية لتعزلها وتربط المستوطنات بعضها ببعض ثم مع م ركز القدس، فيصبح ّ
مع جنوبها والشرق مع الغرب، باإلضافة إلى ارتكازه على » المدينة الكبرى«نقطة التقاء شمال » المركز«

ّالطريق العرضي الكبير الذي يربط المنطقة الصناعية، الواقعة قرب مطار اللد، مع المنطقة الصناعية في  ّ
ّاعية على طول الخط الذي يربط المستوطنات ًأيضا من المخطط إقامة مناطق صن. »عطروت«مستوطنة 

ّالغربية مع الشمالية ليمتد نحو الشرقية، ومركزه األكبر  ّ القدس  « وال يقتصر مشروع.«معاليه أدوميم«ّّ
أي (على ربط بؤر استيطانية كبيرة بمركز المدينة مباشرة، وبؤر استيطانية صغيرة بالبؤر الكبيرة » الكبرى

ي تنفيذه بما يشمله من شبكات طرق متقاطعة إلى فصل جنوب الضفة المحتلة عن ، بل يؤد)أشباه المركز
ًوسطها، وعزل القدس المحتلة نهائيا عن باقي الضفة، مع توسيع مساحتها اإلجمالية أفقيا لتشكل جسما  ً ًّ

ًجغرافيا يمتد من محيط البحر الميت شرقا إلى محيط البحر المتوسط غربا، فتصبح مساحة القدس ً ًّ ّ ً وفقا ّ
» األرض«ًويمكن هنا تحديدا فهم أن . »أكبر من مساحة العواصم الدولية الكبرى«ّألحد أدبيات المشروع 

ّهي البنية الرئيسية للمشروع، فهي العامل السابق لتجميع السكان الصهاينة عليها في تكتالت اجتماعية  ّ
ّيز مديني يبدأ بإزاحة أصحاب المكان الذي اشتغل عليه الذهن الصهيوني المخطط لخلق ح» الخام«تمثل 

ًوتركيبا من التي شملتها » ّنوعية«وساكنيه، ويكفل مجاله الحيوي نفيهم نحو األبعد، وهي إزاحة أكثر 
المتتبع لخريطة المشاريع االستيطانية، واألماكن التي تتسارع فيها .النكبة بمعناها العام القائم على التهجير

ّإلى خالصة مفادها أن االحتالل بات في نهاية الطريق لضم الجزء األكبر من ًوتيرة الهدم أخيرا، يصل 
 ألف فلسطيني، ٢٥٠التي تضم » ج«الضفة إلى المناطق الخاضعة لسيادته، وال سيما المعروفة بمناطق 

ُوان كان ينتظر أن تعلن الواليات المتحدة بنود. »يسهل دمجه والسيطرة عليه«ًيرى االحتالل فيهم عددا  ُٕ 
ً، فإن ما يحدث في فلسطين عامة والقدس خاصة، ما هو سوى تطبيق غير معلن لتلك »صفقة القرن«

ما الذي قد يردع . ٕواذا ما استمرت الحال على ما هي عليه، فقد ال يبقى فلسطيني واحد في القدس. البنود
يتطلب من القيادة االحتالل، خاصة أن أحياء مقدسية بكاملها ينتظرها مصير وادي الحمص نفسه؟ وهذا 

 ترقى لمستوى التحديات لمواجهة ومجابهة الخطر الذي يتهدد مصير القدس  الفلسطينية موقفا وقرارات
  .وتهويدها ضمن ما يعرف مشروع القدس الكبرى

  ١٦ص/٢٩/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 ال يمكن تشكيل حكومة إسرائيلية تسعى إلنهاء االحتالل

  ميخائيل. ب

من : ًم استنفاد العقل بالفعل من خالل حسابات الخبراء وتحليالت المحللين استعدادا لالنتخاباتت
سيذهب مع من، من سينفصل عن من، من سيوافق، من لن يوافق، من يتحد ومن ينفصل، من سيرتفع 

  .ومن سيهبط

 حقيقي االنتخابات القادمة ربما ستكون مسلية، لكن ليس فيها معنى. كل ذلك على ال شيء
  .وأهمية

كل الحكماء واالذكياء والعقالنيين نسوا لسبب ما المقولة القديمة للعبقري كارل : سنشرح ذلك
من . »الواقع الذي يحيط باالنسان يشكل وعيه«وبعبارة اكثر وضوحا . »الواقع يصوغ الوعي«ماركس 

ازي سيطور وعيا برجوازيا، يعيش حياة العمال سيطور وعيا عماليا، السارق سيطور وعي السرقة، البرجو
  .واالحتالل رغما عنه سينبت وعيا احتالليا

ًالناخب االسرائيلي أيضا، الذي استثمر أجياال في تشغيل وصيانة احتالل حقير، أنبت لنفسه وعيا 
حيث إن أحدا ال يريد أن يعرف أنه حقا شخص غبي ومجرم، . احتالليا يحلل كل حشرة، ويبرر كل خطيئة

ومن أجل أن يعمق أكثر القمع، يختار هذا الجمهور . وماله ودمه على حلم مضلل ومجنونيستنفد قوته 
زعماء يربتون على كتفه ويهمسون في اذنه بأنه ليس . مرة تلو اخرى فقط حكومات تسعى الى االحتالل

. ردقوي ومطا. بطل ومسكين. يهودي وديمقراطي. بل العكس، هو وطني وليبرالي. بهذا القدر من النذالة
  .فقط مقدس وعادل وأحلى من العسل. ومطلقا غير عنيف. عبقري وسخي

واقع االحتالل يشكل وعيا احتالليا، يختار سلطة احتالل تعمق واقع : هكذا تدور العجلة المجنونة
هذا النظام هو نظام قوي وثابت، . وهكذا دواليك... االحتالل وتشجع واقع االحتالل وتختار سلطة احتالل

أنه يعمل في الالوعي، حيث فقط بهذه الصورة يمكن تفسير السلوك االنتحاري لعمير بيرتس، بل يبدو 
  .«ازرق رمادي»وفرحة االنقسام األميبي للقوائم العربية، والهشاشة المضحكة لـ

الواقع . ًطالما استمر االحتالل فلن تقوم هنا حكومة تضع حدا له: هذه هي الحقيقة المحزنة
وال يظهر زعماء قادرون على الخالص من هذا . لعقل السليم واالنسانية بالتغلب عليهوالوعي لن يسمحا ل
  .الفخ حتى في األفق

لذلك، االنتخابات القادمة عديمة الجدوى، حيث إن قمة طموحات جميع االحزاب التي تتحدى 
ذي يصاب بالشلل مشروع تقسيم الغنيمة، السلطة واالحترام، ال. »حكومة وحدة وطنية«السلطة الحالية هي 

في اسرائيل هي » حكومة وحدة«. الدماغي على الفور مع هبوطه على الكراسي المصنوع من جلود الظباء
  .النخر سيستمر في نخره، لكن المريض مخدر بمخدر لطيف. مثل القنب الطبي للغرغرينة



 

١٦

د قبل عشرات ما قيل أعاله ليس السبب في أن يغرق من بقي من المتنورين، الذين شاهدوا المولو
أفضل من ذلك بكثير الفضول غير المبالي . أيضا في هذا ال توجد فائدة. السنين، في يأس اكتئابي

ومن المسموح ايضا أن نضيف حفنة . ، مليئة بالرضا»لقد قلنا لكم«والساخر الذي فيه وجبات محددة من 
  .ى جانب كل نبوءة سوداء تتحققفخورة ال» في«صغيرة من السعادة للكآبة الماسوشية، واالشارة بعالمة 

والذين يصممون على التمسك مع كل ذلك . ًولكن من اجل تطوير أمل، يجب أن تكون مغفال
؛ ألنه فقط »اس.دي.بي«ٕببصيص أمل ما، من المسموح أن نعرض عليهم احتمالين، إما المعجزة واما الـ 

  . احتمال ما لخالص مااذا استيقظ اهللا أو شعوب العالم أخيرا من السبات، فسينبت هنا

  «هآرتس».ًمن المسموح فقط األمل بأال يكون هذا الخالص مقرونا بسفك فظيع للدماء

  ١٣ص/٢٩/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

 نقل السفارات سيعتبر هدفا قوميا: الحجيج إلى القدس

  إسرائيل هيوم 

 ٢٨/٧/٢٠١٩ارئيل كهانا 

يعرض وزير الخارجية إسرائيل . القدسخطة حكومية مرتبة لنقل وفتح السفارات في : ألول مرة
هدف قومي، سياسي "كاتس على الحكومة قريبا مشروع قرار يعرف نقل السفارات إلى القدس كـ 

  ."واستراتيجي من الدرجة االولى

  .ومن أجل تحقيق الهدف، وضع كاتس رزمة خطوات وحوافز لتشجيع الدول على عمل ذلك

اتس بانه توجد دول توافق مبدئيا على فتح سفارة في مع دخوله إلى وزارة الخارجية، اكتشف ك
هكذا مثال، هندوراس والسلفادور وافقتا . القدس ولكنها تطلب من إسرائيل خطوات بالمقابل ردا على ذلك

 –على طلب لفتح سفارتين في القدس ولكنهما طالبتا بفتح سفارة اسرائيلية كاملة في عاصمتيهما بالمقابل 
دول اخرى طلبت المساعدة في مجاالت التنمية واالقتصاد، فتح ابواب في الواليات . لالخطوة التي لم تحص

في هذه الحاالت . المتحدة بل المشاركة في النفقات االقتصادية التي ينطوي عليها االنتقال إلى القدس
  .ايضا كاد ال يكون جوابا اسرائيليا، مما أخر فتح سفارات جديدة

 االخيرة على نشاط وزارة الخارجية، وضع فتح السفارات في القدس كاتس، الذي تعرف في االشهر
 ٥٠في مشروع القرار الذي بلوره وسيرفع قريبا إلى الحكومة، يقترح تحديد مبلغ . على رأس سلم االولويات

وبسبب فترة االنتخابات، فان القرار . مليون شيكل كرزمة مساعدة للدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس
 ولكن عند الحاجة وفقا للمشروع، سيحق لكاتس ان يوجه المقدرات لهذا الهدف منذ ٢٠٢٠ ميزانية يتناول

  .السنة المالية الحالية
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وسيستخدم المال للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة باقامة او نقل السفارة أو منزل السفير، 
ات من جانب بلدية القدس، السلطات العثور والفرز لالرض المناسبة في القدس، المساعدة في االجراء

والهيئات االخرى ذات الصلة، وكذا التعاون مع الدولة ذات الصلة ومساعدتها في مجاالت اخرى وفقا 
  .وستقرر لجنة برئاسة مدير عام وزارة الخارجية يوفال روتم شكل توزيع المساعدة بين الدول. للظروف

  

  "الهدف األهم"

س االميركي دونالد ترامب بالقدس كعاصمة اسرائيل، كانت غواتيماال منذ االعتراف التاريخي للرئي
وطرح رئيس الوزراء طلب . فقط هي التي انضمت إلى االميركيين في النقل الكامل لسفارتها إلى القدس

النقل في لقاءات سياسية وكذا فعلت نائب وزير الخارجية تسيبي حوتوبيلي التي عملت على الموضوع مع 
  .ل في اوروباعدد من الدو

يأمل كاتس، الذي عرض في حينه قانون القدس الموسعة، في أن ينقل االمور االن إلى مستوى 
ال يوجد شيء يعبر أكثر عن عودتنا إلى صهيون والنجاح " قال ان "إسرائيل اليوم"ففي حديث مع . الفعل

انة القدس في العالم هو ان تعزيز مك. الصهيوني من تعزيز سيادة إسرائيل والشعب اليهودي في القدس
القدس كانت وستكون دوما القلب النابض للشعب . الهدف االهم الذي وضعته لنفسي كوزير للخارجية

  ."اليهودي

  أين تقف الدول؟

منذ اعالن الواليات المتحدة عن نقل السفارة إلى القدس، كانت غواتيماال فقط هي التي سارت في 
مل في الموضوع حيال دول عديدة، ولكن الجهود التي بذلها رئيس بدأت إسرائيل تع. اعقابها بشكل تام

فضال عن ذلك، بدأ يلوح نوع من الحل الوسط االسوأ بكثير . الوزراء ووزارة الخارجية انتجت نتائج هزيلة
  .وهو فتح ممثليات تجارية

  أي دولة إذن فعلت ماذا حتى اليوم بالنسبة للقدس؟

، هي ايضا الدولة ١٩٤٨اعترفت بإسرائيل بعد الواليات المتحدة في الدولة الثانية التي : غواتيماال
  .الثانية والوحيدة حتى اآلن التي نقلت سفارتها إلى القدس بشكل كامل

هي االخرى دشنت في ايار الماضي سفارة في القدس برعاية الرئيس السابق، هورسيو : براغواي
وقام . اجع عن القرار واعاد السفارة إلى تل ابيبولكن من حل محل كورتيز تر. كورتيز، ورئيس الوزراء

  .نتنياهو كرد على ذلك بقطع العالقات مع الدولة

 دشنت حكومة فيكتور اوربان مكتبا تجاريا في وسط القدس، يشكل فرعا ٢٠١٩في اذار : هنغاريا 
 في العاصمة، رغم وهكذا اصبحت هنغاريا الدولة الثالثة التي لها ممثلية دبلوماسية. للسفارة في تل ابيب
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 ان بالده ال تعترف بالقدس كعاصمة "إسرائيل اليوم"أن وزير الخارجية الهنغاري اوضح في مقابلة مع 
  .اسرائيل

رغم الكثير من الوعود خالل حملة االنتخابات بل وحتى بعد انتصاره، لم ينقل رئيس : البرازيل
ارته إلى البالد في بداية نيسان تحدث عن النية في زي. البرازيل جئير بولسونارو سفارة بالده إلى القدس

  .لفتح مكتب تجاري في العاصمة ولكن حتى هذا لم يحصل

رئيس الهندوراس، خوان اورلندو هيرنندز، وافق مبدئيا على نقل سفارة بالده إلى : هندوراس
لية كاملة في القدس ولكنه طرح شروطا لم تستوفيها إسرائيل حتى االن، بما في ذلك فتح سفارة اسرائي

  .بالده

بينما أعلنت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانيتشيال مرات عديدة بانها معنية بنقل : رومانيا
  . السفارة، فان رئيس الدولة كالوس يوهانس، صاحب الصالحيات، يعارض الخطوة بكل قوته

  .ان تتغير االموروفقط اذا خسر في االنتخابات التي ستجرى في الخريف القادم سيكون احتمال ب

 دشن رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس تشيكيا ميلوش زامن قصر ٢٠١٨في تشرين الثاني : تشيكيا
ويؤيد رئيس تشيكيا النقل الكامل للسفارة ولكن الحكومة تعارض، هكذا بحيث . الثقافة التشيكي في القدس

  .أن حتى القصر الثقافي ال يشكل ممثلية دبلوماسية

 هي االخرى في اذار الماضي عن فتح ممثلية تجارية بمكانة دبلوماسية في اعلنت: سلوفاكيا
  .القدس

ولكن . بين الحين واالخر تنشر انباء عن دول اخرى تفكر بنقل سفارات بالدها إلى القدس
احدهما هو المعارضة . باستثناء الفلسطينيين والعالم العربي، هناك عنصران مهمان يعرقالن المسيرة

اما المعيق الثاني، . تحاد االوروبي الذي هدد اعضاءه من مغبة السير في اعقاب االميركيينالجارفة لال
فمعظم الدول التي تفكر بنقل السفارة تطلب بالمقابل دعما . وبقدر ما يبدو مفاجئا، فانه االميركيون أنفسهم

سبابها فال تميل إلى تلبية هذه اما االدارة، أل. متزايدا من الواليات المتحدة وال سيما في المجال االقتصادي
  .الطلبات

  ٢٢ص/٢٩/٧/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
 

Committee charged with implementing decision to suspend agreements 

with Israel to meet soon 
  

RAMALLAH, Saturday, July 27, 2019 (WAFA) - The committee charged with 

implementing the leadership's decision to stop all agreements signed with Israel will meet 

today or tomorrow, today said Ahmad Majdalani, member of the Executive Committee of 

the Palestine Liberation Organization (PLO). 

He told Voice of Palestine radio that the committee would be composed of members of the 

PLO’s Executive Committee, Fatah’s Central Committee and the government and it will 

draw up concrete mechanisms with a specific timeline for the implementation of the 

leadership’s decision. 

Majdalani said that the committee is of a specialized nature and everyone in it is an expert 

in his field, adding that the government will have the bigger burden in the implementation 

of the most important part of this decision and what is related to the economic dimension. 

He stressed that the decision taken by the leadership establishes for a new stage and must 

be built on in drawing up strategies for the gradual disengagement with the occupation, 

adding: "We are at a new stage that also requires from us unity of position and national 

line, which means ending the division.” 

The PLO official called on Hamas, which controls the Gaza Strip since the bloody intra-

Palestinian division in 2007, to be specific regarding its position from the great challenge 

facing the leadership and to translate it into clear steps to build on this position. 

The leadership decided on Thursday evening in an urgent meeting held at the presidential 

headquarters in Ramallah and chaired by President Mahmoud Abbas to suspend the 

agreements signed with Israel and to form a committee to implement this, pursuant to the 

decision of the Palestinian Central Council. 

The decision was made in light of Israel’s demolition of dozens of Palestinian homes in the 

East Jerusalem neighborhood of Sur Baher last week, some built in areas under full 

Palestinian control as classified in the 1993 Palestinian-Israeli Oslo accords. 

WAFA July 27, 2019  

  

***  

In an ongoing Israeli campaign against Issawiyeh, seven young 

Palestinians detained 

 JERUSALEM, Monday, July 29, 2019 (WAFA) – In an ongoing police campaign against 

Issawiyeh neighborhood in occupied Jerusalem, Israeli police detained early this morning 

seven young Palestinian residents, including minors and a girl, according to local sources. 

They said police raided the neighborhood in the early hours while residents were asleep, 

broke into several homes and detained a girl identified as 16-year-old Nagham Illian, along 

with three others from the same extended family. 

Police also detained a child identified as Mutasem Obeid in another raid along with 

another member of the Obeid family identified as Fadi Obeid, who was beaten during the 

arrest, said the sources. 
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A seventh resident from the Dari family was also detained. 

The raids and arrests came after Israeli police claimed two of its members were injured 

from stone throwing in the neighborhood last night. 

Issawiyeh has been the target of a two-month long Israeli police harassment campaign that 

made live and movement of people there very difficult. 

M.K. 

wafa 29/7/2019  

***  

Occupation forces detain 14 Palestinians in Jerusalem, Bethlehem 

 RAMALLAH, Sunday, July 28, 2019 (WAFA) – Israeli occupation forces last night 

detained 14 Palestinians during raids in the West Bank district of Bethlehem and in 

occupied East Jerusalem, said the Palestinian Prisoner’s Society (PPS). 

Israeli police forces stormed the occupied East Jerusalem neighborhood of al-Issawiya, 

where they detained eight Palestinians, including a child identified as Imad Jarrah Nasser, 

12, after raiding their homes. 

In the meantime, Israeli army broke into the town of Al-Ram, northeast of Jerusalem, and 

detained three. 

Another three were also detained by the occupation forces in the West Bank district of 

Bethlehem. 

M.N 

wafa 28/7/2019 
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