
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تموز/ ٨
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز العالقة األردنية الفلسطينية •

ّموقف األردن من القضية الفلسطينية غير قابل للتشكيك: غنيمات • ّ  ٥  

  ٦  فلسطينييناألردن لن يتوانى عن دعم ال: الخصاونة •

  شؤون سياسية

  ٦  "صفقة القرن"مؤتمر يدعو إلنهاء االنقسام الفلسطيني لمواجهة : بيروت •
  

  اعتداءات

ً اعتـداء إسرائيليا على المقدسات الشهر الماضي٩٠أكثــر مــن : األوقــاف الفلسطينيــة • ً  ٧  

  ٨  االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة والعيسوية بالقدس •

  ٩  توتر واعتقاالت بمصلى باب الرحمة.. المسجد األقصى  •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٠  االحتالل يمارس عقابا جماعيا ضد السكان: العيسوية •
  

    فعاليات  

  ١١  فريدة بطريقة االحتالل يقاومون فلسطين مع متضامنون •
  

  آراء عربية

  ١٢  ال تنازل عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية •

ًعربا"َّن ليسوا الفلسطينيو • َ   ١٣  )٢-١(تقول إسرائيل .. "َ
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٤  النكبة الفلسطينية لن تمحى •

  ١٥  الشرطة تتشدد بتطبيق القانون في العيسوية •

 قصد الصالة في القدس فاغتاله ١٥ابن الـ ":الموت"لم يعرف أن األمر يتعلق بـ •

  ١٧  "الجدار"على .. رصاص إسرائيلي



 
٣

  القدساالردن 

  رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز العالقة األردنية الفلسطينية

 

بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتية  - الرأي–عمان 
الذي يزور المملكة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، العالقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجاالت 

  .كافة

وأكد رئيسا الوزراء في لقاء ثنائي تبعه جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من الوزراء 
والمسؤولين من الجانبين، عمق وتاريخية العالقات األردنية الفلسطينية التي تحظى باالهتمام والرعاية 

  .سالمباشرة من قبل جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عبا

ًوأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، يقف سندا 
ًمع األشقاء الفلسطينيين أمام اإلجراءات االحادية لسلطة االحتالل، الفتا إلى أن هذه االجراءات االحادية 

  .تخالف كل القوانين الدولية وجميع االتفاقات السابقة

د الرزاز على موقف االردن الثابت والتزامه بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو وشد... >>
ٕصفقات أو حل يلغي حق األشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء االحتالل واقامة دولتهم المستقلة على 

ال يمكن ان نفكر او نقبل بحل " وعاصمتها القدس الشرقية، وقال ٦٧حدود الرابع من حزيران لعام 
  ."ادي ال كبديل او بمعزل عن الحل السياسياقتص

واكد رئيس الوزراء أن األردن يعتبر القضية الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا ونحن ... >>
ًفي االردن نحمل هذا الملف في جميع المحافل الدولية، مشددا على أن جاللة الملك عبداهللا الثاني يطرح 

  .ارات ليسمعها الجميعهذا الموقف دوما وبنفس القوة والعب

كما شدد الرزاز على أن ال تنازل عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية ... >>
والمسيحية وال مساومة اطالقا بهذا الملف، معربا عن تقدير االردن لألشقاء الفلسطينيين والعديد من دول 

  . التاريخي لألردن وللهاشميينالعالم على وقوفها الى جانب االردن للقيام بهذا الدور

نحن دائما نسعى للسالم ولكن طريق السالم واضحة وتكون من "وقال رئيس الوزراء، ... >>
 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خالل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 

  .الشرقية وعودة الالجئين وتعويضهم

جتماعات ستفضي الى خطوات عملية في كافة القضايا التي بحثتها واعرب عن ثقته بأن هذه اال
  .اللجان الفنية في مجاالت الطاقة والنقل والجسور والتبادل التجاري والخدمات وبخاصة الصحة

واكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية عمق العالقات األردنية الفلسطينية، مشددا 
  .ٕسطين ليس بوابة فحسب وانما عمق وجسر فلسطيني للعرب والعالمعلى أن األردن بالنسبة لفل



 
٤

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني الى عوامل التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا التي تميز العالقة ... >>
  .االردنية الفلسطينية

في "واكد الدكتور اشتية ان هذه الزيارة التي يقوم بها على رأس وفد وزاري، تشكل حلقة 
  ."تراتيجيتنا لالنفكاك التدريجي من العالقة مع االحتالل ما يعني تعزيز عمقنا العربي من جهة اخرىاس

واشاد بموقف االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني لدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم ... >>
نية ومصلحة اردنية المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المشتركة باعتبارها مصلحة فلسطي

  .وان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

لما تمثله من " االونروا"كما ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور الذي يقوم به االردن لحماية 
  .ذكرى تراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة كحق مقدس

 مليون رحلة ٢ر٦ة االمنية على التسهيالت التي تقدمها لحوالي واعرب عن الشكر لالردن ولالجهز
 مليون رحلة لفلسطينيين عبر مطار الملكة علياء الدولي فضال عن ١ر٢عبر جسر الملك حسين ولـ 

  .التسهيالت المقدمة للحجاج والمعتمرين

عتراف ووقع الجانبان االردني والفلسطيني، وبحضور رئيسي الوزراء، مذكرة تفاهم لال.. >>
المتبادل بشهادات المطابقة وعالمات الجودة ومذكرة تفاهم في مجال الملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين 
مؤسسة الغذاء والدواء االردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ومحضر االجتماع الوزاري 

  .االردني الفلسطيني

ي تصريحات صحفية عقب المباحثات، أننا في واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ف.. >>
االردن في حالة تالحم كامل، ونؤيد على المستوى السياسي واالقتصادي والوطني ما تقوم به فلسطين 

   لبسط سيطرتها على ارضها

واكد ان قضايانا السياسية واحدة ومواقفنا واحدة فيما يتعلق بطريق السالم الذي يتحقق فقط من 
وهذه "ب الفلسطيني حقه بدولة فلسطينية عاصمتها القدس وحق الالجئين في العودة خالل اعطاء الشع

  ."مسلمات ليست خاضعة للبحث

واعاد الرزاز التأكيد على انه ليس هناك صفقة او مشروع او مساومة اقتصادية تحيدنا عن ... >>
  .هذه المواقف الثابتة للتفاوض مع اي جهة

ية لتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان عبر اسابيع واشار الى انه تم وضع خطة تنفيذ
  .واشهر وليس سنوات

وشدد على ان االردن هي عمق فلسطين وسنقف دوما مع اخواننا الفلسطينيين في ... >>
  .مقاومتهم لالحتالل وفرض الحلول احادية الجانب



 
٥

 تاريخنا في القدس ويمس وزاد رئيس الوزراء الفلسطيني نحن نواجه عدوا يريد ان يطمس... >>
هذه الرعاية الهاشمية للمقدسات في القدس نثني عليها وعلى الحهد الذي تبذله "بمقدساتنا، مضيفا 

  .المملكة االردنية الهاشمية بقيادة جاللة الملك لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

عليا االردنية كما ان االمن واكد اشتية ان الدولة الفلسطينية في صلب مصلحة الدولة ال... >>
  .االردني في صلب المصلحة الوطنية الفلسطينية البحتة

  ٣ص/٨/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

ّموقف األردن من القضية الفلسطينية غير قابل للتشكيك: غنيمات ّ  

 

مشاركة األردن بمؤتمر المنامة رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت : غنيمات - الرأي–عمان  
  .ة تجاه القضية الفلسطينيةالدولة األردني

ًالحكومة ستطلق حوارا وطنيا مع مختلف األطياف ومؤسسات المجتمع المدني حول : غنيمات ً
  .قانون االنتخاب

  .اإلجراءات الحكومية لضبط التهرب الضريبي أثمرت عن زيادة اإليرادات: غنيمات

  .و ال زيادة الضرائبالبرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي هدفه تحقيق النم: غنيمات

قالت وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن موقف األردن 
ّتجاه القضية الفلسطينية واضح ومعلن وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من  الثالثة ) الالءات(ّ

ًكال على .. ّكال على القدس"التي أكدها جاللة الملك    ."ّكال على التوطين.. الوطن البديلّ

وأشارت غنيمات خالل لقائها مؤسسات اإلعالم الرسمي في دار رئاسة الوزراء اليوم األحد، إلى أن 
مشاركة األردن في مؤتمر المنامة كانت رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة األردنية تجاه القضية 

ّل أي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حل يلغي حق ّالفلسطينية، مشددة على أن األردن لن يقب ّ ّ
ّاألشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء االحتالل، وانسحاب إسرائيل من جميع األراضي التي احتلتها عام  ّ

١٩٦٧.  

وحول زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني إلى األردن، قالت غنيمات، إن الزيارة تأتي في إطار مواصلة 
ًم األشقاء الفلسطينيين، وتعزيز العالقات بين الجانبين، كما يوجهنا دائما جاللة الملك جهود األردن لدع ّ

  .عبد اهللا الثاني

 الفلسطينية المشتركة، وبحث –وأوضحت أن الزيارة تتخللها عقد اجتماعات للجنة العليا األردنية 
  .تلف المجاالتّأوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز العالقات الثنائية في مخ

  ٤ص/٨/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
٦

 األردن لن يتوانى عن دعم الفلسطينيين: الخصاونة

 اكد وزير النقل المهندس انمار الخصاونة ان االردن لم يتوان او يتوقف عن دعم -عمان 
  .االشقاء الفلسطينيين في القضايا السياسية والفنية والخدماتية كافة

بحثنا العديد من القضايا المشتركة : ره الفلسطيني عاصم سالموقال خالل لقائه امس األحد نظي
 بجميع انماطه ،وتبسيط االجراءات المتعلقة بالنقل بين البلدين على صعيد   النقل  عمليات وتسهيل

الركاب والبضائع، بهدف تطوير العالقات االقتصادية وتبسيط االجراءات الستخدام ميناء العقبة عبر جسر 
  .الملك حسين

اوضح انه جرى مناقشة بعض التعديالت في بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للبضائع و
واالشخاص المعمول به حاليا بين البلدين الشقيقين، من حيث السماح بدخول سيارات االسعاف لنقل 

 فيما الموتى والمرضى ودخول الدراجات الهوائية، مشيرا الى االتفاق على عدد من االمور والتسهيالت
  >>....يتعلق بالركاب والحجاج الفلسطينيين

  ٣ص/٨/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  شؤون سياسية

  "صفقة القرن"مؤتمر يدعو إلنهاء االنقسام الفلسطيني لمواجهة : بيروت

  

 ورقة عمل، امس، إلى الهيئات الداعمة للملتقى "المؤتمر العربي القومي" قدم –وكاالت  – بيروت
وحدة الموقف الفلسطيني، في "د في بيروت، مشروع ورقة عمل، أكد خاللها على الشعبي العربي المنعق

مواجهة صفقة القرن والتي كانت وستبقى العامل الحاسم في إفشال هذه الصفقة وكل مخرجاتها، داعيا 
  ".ترجمة الموقف الفلسطيني الموحد إلى آليات وصيغ عمل تضمن تجاوز حال االنقسام القائم"إلى 

تجنبا “الملتقى ورشة البحرين واعتبارها عدوانا جديدا على فلسطين وشعبها، ورأى فيها كما أدان 
االستفادة من أجواء التالحم الذي برز بين القوى الشعبية “، داعيا إلى ”على الحقوق الفلسطينية كافة

ر، من أجل العربية، بمختلف الوان الطيف السياسي والعقائدي والحزبي على مستوى األمة، وداخل كل قط
  "معالجة حال االنقسام والتفتيت والتشرذم السائدة في عالقات هذه القوى

السعي بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية المشروعة إلسقاط كل أشكال التعامل "كما طالب 
  ".أو مكاتب اتصال علنية أو سرية"عالقات تطبيع مشبوهة "والتنسيق مع العدو الصهيوني سواء كانت 

الحكومات العربية إلى إعالن رفضها لصفقة القرن التي لم تعلن تفاصيلها رسميا، "ب كما طال
ٕووقف كل أشكال التطبيع السياسي واالقتصادي أو السياحي والرياضي واالعالمي واحياء مكاتب المقاطعة، 

  ".وتفعيل كل القرارات الرسمية العربية ذات الصلة



 
٧

فاء بالتزاماتها المالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، أو الحكومات العربية واإلسالمية اإلي"ودعا 
  ".دعوة أبناء األمة العربية واإلسالمية تقيم الدعم المالي لقوى المقاومة الفلسطينية على الصعيد السياسي

كل المنابر اإلعالمية والثقافية الملتزمة بالحق الفلسطيني والعربي إلى تخصيص برامج "كما طالب 
  ". وأغراضها ومراميها"فقة القرنص"خاصة لفضح 

إلغالق كل الثغرات القائمة في أقطارنا العربية، والتي ينفذ منها أعداء األمة "وشدد على السعي 
مخططاتهم واختراق صفوفهم، وذلك عبر قيام كل األطراف المعنية بالمراجعات المطلوبة تمهيدا إلجراء 

 المجتمعات وتصون مقاومتها لكل قوى االحتالل المصالحات المجتمعية الضرورية التي تعزز وحدة
  ".والهيمنة

التحرك في العواصم اإلقليمية والدولية من أجل تفعيل دور القوى المناصرة للحق "كما دعا إلى 
الفلسطيني واعطاء النضال من اجله بعده العالمي واإلنساني، واالهتمام بالشأن التربوي عبر وضع خطط 

 ."لسطينية في مناهج التعليم في مدارسنا جميعا وعلى امتداد الوطن الكبيرخاصة بإدراج القضية الف

  ٢٢ ص٨/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  اعتداءات

ً اعتـداء إسرائيليا على المقدسات الشهر الماضي٩٠أكثــر مــن : األوقــاف الفلسطينيــة ً 

 

ر الماضي اكثر من  بلغ عدد االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية الشه  -رام اهللا 
  . اعتداء، بحسب تقرير وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية٩٠

  :وقال الوزارة في تقريرها الشهري امس االحد

إن االحتالل االسرائيلي صعد من وتيرة هجمته وانتهاكاته للمسجدين األقصى واإلبراهيمي، وبلغت  
 مرة، واالعتداء على ثالثة ٥١ألذان في اإلبراهيمي  انتهاكا، ومنع رفع ا٢٥االعتداءات على األقصى 

  .ومسجد القعقاع بالقدس، ومسجد في كفر مالك بكتابة شعارات عنصرية عليها مساجد في عينابوس

ولفت التقرير إلى أن مستوطنين اقتحموا مقامات إسالمية في سلفيت وأدوا طقوسا تلمودية، 
د ومخابرات االحتالل مدرسة دار األيتام الصناعية واقتحمت الوحدات الخاصة من الشرطة وحرس حدو

  .اإلسالمية في البلدة القديمة بالقدس

واستولى مستوطنون على محل تجاري في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل تعود ملكيته لوزارة 
 ٕاألوقاف، إضافة إلى اعتداءات وحفريات أخرى في باب العامود، واعتقاالت وابعادات لحراس المسجد

  .االقصى وغيرها



 
٨

هذا واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح امس االحد، ساحات المسجد االقصى  
 ما أفاد به مدير عام دائرة األوقاف   الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وفق-المبارك 

ل الخطيب لمراسل وكالة وقا. اإلسالمية العامة وشؤون المسجد األقصى في القدس الشيخ عزام الخطيب
األنباء األردنية في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة 
االحتالل االسرائيلي التي قامت باعتقال ثالثة شبان من األقصى بزعم عرقلة اقتحامات المستوطنين 

  .لألقصى

 وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وتصدى وأضاف الخطيب ان المستوطنين قاموا بجوالت مشبوهة
  .لهم المرابطون والمصلون بهتافات التكبير االحتجاجية

 أعطب مستوطنون إسرائيليون امس األحد، إطارات أربع مركبات فلسطينية،  من ناحية أخرى
  .وخطوا شعارات عنصرية في بلدة عورتا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة

  :االستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، في بيانوقال مسؤول ملف 

إن مستوطنين هاجموا بلدة عورتا، وأعطبوا اطارات أربع مركبات لمواطنين فلسطينيين، كما خطوا  
  .شعارات عنصرية ودعوات لالنتقام على جدران أحد المنازل وجدران روضة ومدرسة في البلدة

ن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت صباح امس االحد  قال نادي األسير الفلسطيني ا من جانبه
 .خمسة عشر فلسطينيا خالل حملة مداهمات واسعة نفذتها في الضفة الغربية المحتلة

واضاف نادي األسير في بيان ان قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية 
  )بتر. (ن بزعم أنهم مطلوبونوجنين والبيرة وبيت لحم واعتقلت المواطني

  ١ص/٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة والعيسوية بالقدس

 

 ، الليلـة وفجـر اليـوم االثنـين، حملـة"اإلسـرائيلي"قـوات االحـتالل  ّشـنت – اهللا  رام–فلـسطين اليـوم 

 .العيسوية بالقدس غربية المحتلة، وبلدةٍاعتقاالت ومداهمات واسعة لمنازل المواطنين بالضفة ال

ُوأفادت مصادر محلية، بأن جيش االحتالل اعتقل عددا من مواطنين، وعرف منهم ّ: 

َاألسير المحرر أحمد خالد العمور في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم • ُ. 

َعبدالجبار جرار، ومجدي أبو الهيجا، وخالد الحـاج، واألسـيران المحـرران جمعـة أبـو خليفـ • ة ومحمـد ُ
 .سوقية من مدينة جنين ومخيمها

 .عالم محمد صالح وماهر عابد في قرية كفر دان غرب جنين •



 
٩

ــدة بــرقين فــي  • ــة زبوبــا، وســلطان أحمــد خلــف مــن بل َأســيران المحــرران حــسن محمــد زغــل مــن قري ُ
 .محافظة جنين

َاألسير المحرر عبيدة جبور من منزله في قرية سالم شرق نابلس • ُ. 

 .ونس عقب اقتحامها مدينة قلقيليةالشاب إبراهيم ي •

كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجـر االثنـين، حملـة مـداهمات واعتقـاالت فـي قريـة العيـسوية 
 .شمال شرق مدينة القدس المحتلة

محمـد زكريـا : أن قوات االحتالل اعتقلت عددا من الـشبان عـرف مـن بيـنهم وأفادت مصادر محلية،
  .ي محمد مصطفي، ومحمد رمزي محيسن، ووليد زياد عبيد، ويزن أيمن عبيدعليان، ومجد حاليقة، وعل

للضغط على شقيقها )  عاما٢٠(وأضاف بأن قوات االحتالل اعتقلت أيضا الفتاة براءة وائل محمود 
  .براء من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل لحظة مداهمته

  ٨/٧/٢٠١فلسطين اليوم 

***  

   توتر واعتقاالت بمصلى باب الرحمة ..المسجد األقصى

 

بالمـسجد األقـصى المبـارك، بعـد  حالة من التوتر قبل قليل في منطقة باب الرحمة سادت –الجزيرة 
إقدام شرطة االحتالل على إزالة القواطع الخشبية التي تفصل النساء عن الرجال أثناء الصالة داخل مـصلى 

 .باب الرحمة

ٕالشاويش وأحمد ركن وابراهيم النتشة، كمـا أخلـت المـصلى لفتـرة ثـم واعتقلت الشرطة كال من أحمد 
  .سمحت بدخول المصلين تدريجيا إليه حتى امتأل بالوافدين ألداء صالة العشاء

ووفقــا لــشهود عيــان، فــإن الــشرطة هــددت الــشبان بعــدم رفــع أصــواتهم بالهتافــات والتكبيــرات بعــد 
  .الصالة

ــام ــذكر أن شــرطة االحــتالل تتعمــد القي ــا، ي ــذ أســبوع داخــل األقــصى عموم ــإجراءات اســتفزازية من  ب
  .إنها تقتحمه باألحذية العسكرية تأكيدا على عدم تعاملها معه كمصلى خصوصا، إذ ومصلى باب الرحمة

  ٧/٧/٢٠١٩ الجزيرة

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

 االحتالل يمارس عقابا جماعيا ضد السكان: العيسوية

 

ة مخالفات تعسفية لجميع السائقين الذين يخرجون من قرية العيسوية في تحرر الشرطة اإلسرائيلي
القدس المحتلة، وذلك كعقاب جماعي ضد السكان في أعقاب المواجهات التي اندلعت األسبوع الماضي، 

 .بنيران االحتالل)  عاما٢٠(وأسفرت عن استشهاد األسير المحرر محمد سمير عبيد 

ألحد، أن الشرطة تمتنع عن اإلجابة على سؤال حول ما إذا جرى اليوم، ا" هآرتس"وذكرت صحيفة 
تحرير مخالفات لسكان في أحياء يهودية، أو مستوطنات، في القدس، وترفض اإلجابة على سؤال حول 

ونقلت الصحيفة عن سكان في القرية الفلسطينية قولهم إن . عدد المخالفات التي حررتها في العيسوية
مرات عديدة أن حملة تحرير المخالفات لسكان القرية هي عقاب إثر المواجهات بين أفراد الشرطة أبلوغهم 

 .الشبان وقوات الشرطة في القرية

وأكد سكان في العيسوية أن حملة تحرير المخالفات التعسفية والتنكيلية هذه مستمرة منذ ثالثة 
يع السيارات الخارجية من أسابيع، وتنصب القوات حاجزا عند مدخل القرية صباح كل يوم، وتوقف جم

. القرية، ويجري فحص كل سيارة بشكل دقيق بحثا عن خلل ما، ويتم تحرير مخالفة لكل سيارة تقريبا
 .وخالفا لحمالت سابقة، تتواصل هذه الحملة في نهايات األسبوع أيضا

من أجل تحرير مخالفات سير أو "إلى جانب ذلك، تقتحم قوات كبيرة من الشرطة العيسوية يوميا 
وبين المخالفات، مخالفة لدراجة نارية بسبب وضع صندوق من الكرتون . ، وفقا للصحيفة"إظهار قوة

ويصل مبلغ كل مخالفة إلى . و لوحة ترخيص معوجةعليها، أو وضع الصق أسود على زجاج سيارة، أ
 .مئات الشواقل، وأحيانا يتم إنزال السيارة عن الشارع، ومنع سياقتها

وأكد سكان في القرية أنه قسم من الحاالت، يقترح أفراد الشرطة على سائقين خفض مبلغ 
ونقلت الصحيفة عن الناشط . المخالفة مقابل إعطائهم معلومات حول شبان ألقوا حجارة خالل المواجهات

الشرطة تفحص "اإلسرائيلي، يغئال برونر، الذي شارك في وقفة تضامن مع السكان الفلسطينيين، قوله إن 
وأضاف أنه عندما أراد تصوير مخالفة، قال له شرطي ". كل سيارة خارجة وهذا يبدو كاختبار سنوي للسيارة
يحظر عليك التصوير، هذا مستند شرطوي، وأنت تفشل  "إن تصوير المخالفة يعتبر مخالفة للقانون، وأنه

 ."عمل شرطي

وال حتى في االنتفاضة . ١٩٦٧لم يحدث أمرا كهذا أبدا، منذ العام "وقال ناشط في العيسوية إنه 
وبرأيي أن الشرطة تريد دفع جميع المستأجرين الذين يسكنون هنا إلى مغادرة القرية، ومن خالل . األولى

   ."سويةذلك المس بالعي



 
١١

وأكد سكان في العيسوية أن الحياة اليومية في القرية تضررت، وأن الكثيرين توقفوا عن السفر 
بسياراتهم الخاصة، كما أن العديد من التجار أغلقوا محالتهم خسية عمليات تفتيش تنكيلية وتعسفية، 

 .وألن الشارع يكاد يخلو من المارة أيضا

 الحمص، أن الشرطة أبلغته بأن هذه الحملة غايتها معاقبة وقال الناشط في القرية، محمد أبو
ٕ، والقاء حجرين )من أفراد الشرطة(سأدخل مجموعة ’: الضابط قال لي. "سكان العيسوية بشكل جماعي
 ."وقال إنهم سيستمرون في إزعاجنا. ’سيؤدي إلى إدخال مجموعتين

تهدف إلى منع مخالفات " بأنها وزعمت الشرطة في تبرير حملتها التنكيلية ضد سكان العيسوية
وخاصة مخالفات تشكل خطر على حياة السكان في أنحاء المدينة، وخالل ذلك تركز عملياتها في نقاط 

  .، علما أن الشرطة ال تقوم بممارسات كهذه في أماكن أخرى في القدس"مختلفة تحدث فيها مخالفات كثيرة

  ٨/٧/٢٠١٩  ٤٨عرب 

*** 

  فعاليات

  فريدة بطريقة االحتالل يقاومون طينفلس مع متضامنون

 

 االحــتالل لمقاومــة اســتثنائية فعاليــات الفلــسطيني الــشعب مــع متــضامنون  بــدأ – اآلن فلــسطين
 ويـستمر الـسبت لنـدن البريطانيـة العاصـمة فـي أعمالـه بـدأ الذي "إكسبو فلسطين" معرض خالل يسرائيلاإل

 والنــدوات للمحاضــرات انــضموا الــذين لبريطــانيينوا العــرب آالف مــن كبيــر إقبــال وســط األحــد، مــساء حتــى
 .الجانبية والمعارض

ــة المعــرض وتــضمن ــات مــن جمل ــاب الفعالي ــام التــي واأللع ــى وتهــدف مــرة ألول تق ــاة شــرح إل  معان
 وكـذلك للـسكان، متاعـب مـن يـسببه مـا لتوضـيح فعليـة فاصـل جـدار إقامـة مثـل عملي، بشكل الفلسطينيين

 يسـرائيلاإل الجـدار بهـدم يقومـون أنهـم بها المشاركين أمام الفرصة إلتاحة "جبولين" شكل على ألعاب توفير
  .الغربية الضفة في الفلسطينيين أراضي على المقامة الشرعية غير والمستوطنات

 بأنهـا تتميـز المقامـة الفعاليـات" إن حميـدان عـدنان "إكـسبو فلـسطين" باسم الرسمي المتحدث وقال
 بمعانـاة يشعر الزائر الشخص تجعل ًفمثال إبداعي، بشكل الفلسطينيون اجههايو التي التحديات تعرض كلها

 االلكترونيـة الحـواجز وجـود جراء من الفلسطيني بمعاناة يشعر وتجعله العازل، الجدار جراء من الفلسطيني
  ".الفلسطينيون الطلبة منها يعاني التي التحديات وكذلك المعابر، على

 يحـاول مـا إظهـار أجـل مـن الزيتون ألشجار زوايا أيضا تضمن عرضالم أن إلى حميدان يشير كما
  .األشجار هذه زراعة إعادة في الفلسطينيون يعاني بينما أشجار، من تدميره يسرائيلاإل االحتالل



 
١٢

ــدان ويقــول ــه حمي ــاب مجموعــة يوجــد إن ــضا ألع ــي أي ــولينج" بينهــا مــن المعــرض ف ــي "الب ــوم الت  يق
 قــسمها التــي والقــرى المــدن توحيــد ويعيــد ي،ســرائيلاإل العنــصري صلالفــ جــدار بتــدمير بواســطتها الــشخص
  .بجداره االحتالل

 يتــيح المبــارك األقــصى للمــسجد ضــخما مجــسما لنــدن وســط فــي "إكــسبو فلــسطين" معــرض وشــهد
 "الـشفاء مستـشفى" اسـم يحمـل آخـر مجـسم إلـى إضـافة الـشريف، القدسي الحرم أركان على التعرف للزوار

  .طويلة سنوات منذ المفروض يسرائيلاإل الحصار جراء من غزة في الطبي القطاع عاناةبم للتعريف ويهدف

  ٧/٧/٢٠١٩ اآلن فلسطين

***  

  آراء عربية

  ال تنازل عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية

 رأي الدستور

ية ُيقف األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، موقف الثبات والرسوخ تجاه ثوابته نحو القض
ٍالفلسطينية، غير قابل ألي تسوية أو مشاريع تهضم حق األشقاء في نيل دولتهم المستقلة وكافة حقوقهم 

  .التاريخية المشروعة

ويؤكد األردن عند كل منعطف أنه مهما تعاظمت الضغوطات، فلن يقبل بأي حلول تتجاوز نضال 
ّتالل، ولن نستكين في عمان ألي ًوحق الشعب الفلسطيني الذي عانى طويال من الظلم وغطرسة االح

محاوالت للضغط علينا، ملتزمين برسالتنا ومبادئنا تجاه أمتينا العربية واإلسالمية في الوصاية الهاشمية 
  .على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، فال تنازل عنها وال مساومة عليها مهما اشتدت الضغوط والكروب

وعلى هذا النحو يأتي لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد 
اشتية، حيث التأكيد على عمق العالقات التاريخية األردنية الفلسطينية والتي تحظى باالهتمام والرعاية 

  .حمود عباسالمباشرة من قبل جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه فخامة الرئيس الفلسطيني م

إننا في األردن وعلى المسار الذي أكده رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، نقف بقيادة جاللة 
ًالملك عبداهللا الثاني، سندا مع األشقاء الفلسطينيين أمام اإلجراءات االحادية لسلطة االحتالل، ولن نقبل 

نيين المشروع بإنهاء االحتالل بأي مساومة أو مشروع أو صفقات أو حل يلغي حق األشقاء الفلسطي
  . وعاصمتها القدس الشرقية٦٧ٕواقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 

والقضية الفلسطينية بالنسبة لألردن هي مصلحة وطنية أردنية عليا ونحمل هذا الملف في جميع 
 الملك عبداهللا الثاني، حيث يطرح هذا ُالمحافل الدولية، عبر صوت الحق الذي يعليه في كل المحافل جاللة
  .الموقف دوما وبنفس القوة والعبارات ليسمعها الجميع بوضوح وثبات



 
١٣

ونجدد التأكيد أنه ال تنازل عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ًوال مساومة اطالقا بهذا الملف، فالقدس التي تشكل وجدانا وضميرا لماليين  المسلمين والعرب، ال يمكن ً

  .ًالتفريط بها، وهي أغلى عند األردنيين من أرواحهم، ولطالموا قدموا الدم زكيا على أسوارها

ّهو موقف نعبر عنه بتناغم رسمي وشعبي، متماسكين ملتحمين خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا  ُ
ال للمشاركة، وعلى هذا نعاهد اهللا األمنية، نحمل معه رسالة واضحة مفادها أن القدس ليست للمقاسمة و

  .وأمتنا بأن نبقى األوفياء لمسرى النبي ومهد المسيح عليهما السالم

  ١٧ص/٨/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

 

ًعربا"َّالفلسطينيون ليسوا  َ  )٢-١(تقول إسرائيل .. "َ

 محمد خروب 

َجديد الرواية الصهيونية المؤسطرة والمحمولة على تزييف لحقائق التاريخ والجغرافيا، هو ما خرج  َ ُ
سانيس «قاموا بنشرها في مجلة » جينية«ّبه باحثون اسرائيليون من جامعة تل ابيب، أعدوا دراسة 

َِأدفانسز َعينات الحمض النووي المستخلصة من » ماءالعل«تقول في جملة مزاعمها، بعد أن فحص » ْ ُ ِ
ِرفات عشرة اشخاص، عاشوا ودفنوا في عسقالن جنوب فلسطين ِان هذه العينات تحمل البصمة الوراثية : ُ َ ِ ّ َ

  .«ِاُألوروبية«

ِوبصرف النظر عن المدى الذي يذهب اليه هؤالء المستعمرون في أبحاثهم، التي ال يمكن  ِ
ّاإلطمئنان الى دقتها ومد ِى التزامها المعايير العلمية وأصول البحث العلمي، التي يجب توافرها في مغامرات ِ

ًذات طابع سياسي كهذه، فإن من المهم هنا لفت األنظار الى ان اسرائيل تحظر تماما، إجراء دراسات في  ُ َ
ِعلم الجينات او المورثات على اليهود تحديدا، إلنها تدرك في أعماقها ان دراسات ك ُ ً  ُ هذه، لن تصل الى ِ

ّالنتيجة التي تتوخاها الصهيونية في اثبات  اليهود في فلسطين، او انهم ذوو صلة بها، كون » حق«َ
ِال ينتمون الى جينات متشابهة، لتلك التي يحملها القدماء او الموغلون في القدم في » الجدد«يهودها  ِِ ُ ُ

ِعصور قديمة، سواء وصفوا بأنهم    .ُموا الى العبرانيين القدماءأم انت» بنوا اسرائيل«ُ

ًنقال ) ُكما يقول الباحث العراقي عالء الالمي، في دراسات عميقة ومهمة(ّوثمة من تحدث منهم 
ُالذي يسميه بعض الباحثين الصهاينة » الجين«ان : عن عالم جينات روسي اسمه اناتولي كليوسوف

ًويعتبرونه جينا خاصا باليهود، ال » ُالجين الكوهيني« ً ِ َعالقة مباشرة له باليهود، بل هو جين عربي وجد َ ِ ُ ُ
  .عند العرب قبل اليهود بأربعين الف سنة

  ..ما علينا
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ََِأوربتها«تمضي الدراسة االسرائيلية الى القول في معرض  َ الجديدة للفلسطينيين، ومحاولة نفي » ْ
).. »فلسطين«.. ريخي المعروفُرغم انها تؤكد انهم أعطوها إسمها التا(ارتباطهم التاريخي بارض فلسطين 
ُان هؤالء الذين سمتهم الدراسة بـ ّ واندمجوا (..) القادمين من اليونان، عاشوا بين الكنعانيين » ِالفلستيين«َ

ِصفاتهم الوراثية مع تزايد زواجهم مع الكنعانيين» غابت«بينهم، حتى  ُ ِ   .سكان البالد األصليين.. ِ

وكي يضفي هؤالء المزورون على د ُ ْ ّراساتهم نوعا من العلمية والعمق، فإنهم حددوا وصول ُ ً
  .قبل ما يزيد على ثالثة آالف سنة» البرونزي«الى أرض كنعان في العصر » ِالفلستيين«

هنا تحضر األوصاف التي يتم زجها في دراسة، يفترض انها تتنكب طرق البحث العلمي الدقيق،  ّ
ُوتتوسل أساليب ومقاربات تمنح المزيد من  ُالحذر لتجنب الوقوع في مطبات يسهل كشفها ودحضها، او ّ َ َ ّ ِ

ّتتسرع في استخالص نتائج ال تصمد امام حقائق التاريخ والجغرافيا والدراسات األنثروبولوجية، التي تكاد 
ِتكون استقرت منذ زمن بعيد في الدوائر العلمية واألكاديمية ذات الصدقية ّ.  

تيجة ان الفلسطينيين القدماء، الذين وصفتهم الدراسة المزعومة الى ن» ّتوصلوا«.. الباحثون هؤالء
ِالمجموعة الغامضة«ِبـ ) َكأننا في مزاد(ِ، ينحدرون من مجموعات بشرية في اليونان او سردينيا او حتى »َ

  .للحديث صلة  .شبه جزيرة إيبيريا التي تضم إسبانيا والبرتغال

  ٤٨ص/٨/٧٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  لنكبة الفلسطينية لن تمحىا

  

 ٧/٧/٢٠١٩ أسرة التحرير -  هآرتس

. ١٩٤٨انطوت اقامة دولة إسرائيل على خراب المجتمع الفلسطيني الذي كان قائما هنا حتى 
هذه . مئات آالف الفلسطينيين اصبحوا الجئين، دمرت قرى، صودرت اراضيهم واستوطن يهود مكانهم

  .وتشعل نار النزاع، هي محظور كبير في الوعي اإلسرائيلياألحداث، التي تسمى منذئذ بالنكبة 

ال يعلمون النكبة في المدارس، ومؤرخون قالئل يبحثون فيها، وذكرها في االعالم يبعث على 
. ”العرب رفضوا مشروع التقسيم وجلبوا خرابهم على أنفسهم“الفور ردود فعل من االسكات على نمط 

 ابعاد السكان، السلب – ٤٨جنود الجيش اإلسرائيلي في حرب الـ توصيفات على جرائم الحرب ارتكبها 
  . تكبت في الهوامش ونشرها يعد تشكيكا بعدالة المشروع القومي–والنهب، القتل واالغتصاب 

ولكن الدولة ال تكتفي بانغالق الروح السائدة في المجتمع اإلسرائيلي اليهودي بالنسبة ألحداث 
كشف نشاط وحدة ” هآرتس“تحقيق ملحق . فاء االدلة على النكبة، بل تبذل جهدا نشطا الخ١٩٤٨

 ١٩٤٨خاصة في وزارة الدفاع، يتواصل منذ نحو عقد، بهدف اخفاء وثائق وشهادات على جرائم حرب في 
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هذه الوحدة التي من .في االرشيفات العامة والخاصة، حتى في حاالت سبق للمعلومات عنها ان نشرت
لماضي مهزوزة وموضع خالف، تتجاهل اعتراض المؤرخين ومدراء االرشيفات، صالحياتها الرقابة على ا

وهدف االخفاء هو التشويش على الشهادات وتعزيز الرواية . المؤيدين لكشف احداث الماضي مثلما وقعت
هكذا سحب رجال هذه الوحدة . ”العرب هربوا طوعا وبتشجيع من زعمائهم"اإلسرائيلية الكاذبة وبموجبها 

 واظهرت ان معظمها ١٩٤٨ وثيقة مفصلة وثقت هجرة المدن والقرى الفلسطينية حتى حزيران الخاصة
وهذا حتى قبل أعمال الطرد الكبيرة من الرملة، اللد، مركز الجليل . هجرت بسبب أعمال عسكرية يهودية

  .والنقب الشمالي في األشهر التالية للحرب

ي التاريخ من وزارة الدفاع، ممن يؤمنون إن حقيقة أن الوثيقة سبق ونشرت، لم تردع مزور
نكبة “تعمل هذه الوحدة بروح شعار اليمين الفاشي . بسخافتهم بانه بغياب التوثيق، ستنسى النكبة ايضا

النكبة لن تختفي؛ فهي ما . إسرائيل ابنة السبعين قوية بما يكفي لتواجه العلل االخالقية لماضيها."خرطة
حراش الصبار للقرى المهجرة، في منازل مزينة باالقواس في يافا وفي تزال موجودة في المشهد، في ا

  .حيفا، في ذاكرة المجتمع األهلي الفلسطيني في إسرائيل، في المناطق وخلف الحدود

بدال من الرقابة وسحب الوثائق، يجدر بنا أن نتعلم ونعلم تاريخ اقامة إسرائيل وتاريخ المجتمع 
 اننا نقيم يافطات ذاكرة في مواقع القرى التي خربت والتصدي للمعاضل .الفلسطيني الذي اقتلع من هنا

مثل هذا االعتراف لن يحل النزاع، ولكنه سيقيم الحوار بين . ١٩٤٨االخالقية التي ترافق الدولة منذ 
 .اليهود والفلسطينيين في إسرائيل على أسس من الحقيقة بدال من األكاذيب، الخجل واالخفاء

  ٢١ص ٨/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  الشرطة تتشدد بتطبيق القانون في العيسوية

  

 ٧/٧/٢٠١٩ نير حسون  - معاريف

شرطة القدس تواصل في قرية العيسوية شرقي القدس بعد قتل محمد عبيد ابن العشرين سنة 
بإطالق نار عليه األسبوع الماضي النار ضمن مواجهات اندلعت بين الشباب ورجال الشرطة وضع حاجز 

  .مدخل القرية لبضع ساعات وتقوم بايقاف كل سيارة تخرج منها تقريباكل يوم على 

مراقبو حركة المرور يفحصون السيارة بدقة بحثا عن أي خلل، وتقريبا كل السائقين يحصلون في 
نهاية المطاف على مخالفات، وخالفا لعمليات مشابهة في السابق، العملية في العيسوية استمرت حتى 

  .نهاية األسبوع

 هل تم إجراء عمليات مشابهة في احياء اخرى غير "هآرتس"رطة لم يردوا على سؤال الش
سكان العيسوية قالوا إن . فلسطينية في المدينة، ولم يبلغوا عن عدد المخالفات التي سجلت لسكان الحي

  .الشرطة قالت لهم مرات كثيرة إن هدف العملية هو معاقبة السكان على المواجهات مع رجال الشرطة



 
١٦

في معظم األيام شملت العملية ايضا دخول قوات كبيرة إلى القرية من اجل فرض الغرامات أو 
عدد من حاالت فرض الغرامة في األيام االخيرة التي ابلغ عنها سكان العيسوية لهآرتس، . استعراض للقوة

ج مخالفات على وضع ملصقات تعتيم على زجا: تعرض صورة لتطبيق متشدد بشكل خاص للقانون
السيارات، لوحة أرقام مثنية، محرك دراجة نارية يحدث ضجة، دراجة تحمل صندوق من الكرتون وغير 

  .رجال الشرطة يوزعون غرامات بمبالغ مئات الشواقل واحيانا ينزلون السيارة عن الشارع. ذلك

ل السكان قالوا إنه في عدد من الحاالت رجال الشرطة يعرضون عليهم خفض مبلغ الغرامة مقاب
، ”هم يفحصون كل شخص يخرج وهذا يظهر مثل فحص سنوي“. معلومات عن راشقي الحجارة في القرية

وفي إحدى الحاالت عندما تقدم . قال نشيط يساري، يغئال برونر، الذي شارك في وقفة تضامن في المكان
ظور عليك مح“. لتصوير مخالفة تقدم منه شرطي وقال له إن تصوير الغرامة يعتبر مخالفا للقانون

  ".التصوير، هذه وثيقة للشرطة وأنت تعيق شرطي عن القيام بعمله

، حتى في ١٩٦٧لم يكن شيء كهذا في أي يوم منذ “عمر عطية، أحد النشطاء في القرية قال 
االنتفاضة األولى لم يكن هناك أمر كهذا، حسب رأيي هم يريدون من جميع المستأجرين الذين يعيشون 

  ".بهذا يتسببون بالضرر للعيسويةفي القرية تركها، و

حسب قولهم الكثيرين . السكان أشاروا إلى أن روتين الحياة في القرية تضرر جدا منذ بدء العملية
ايضا ألنه . توقفوا عن السفر بسياراتهم الخاصة، ومصالح كثيرة اغلقت خوفا من الزيارات واالقتحامات

وتنازلت عن البنات والطفل . ول الى حفل الزفاف اليوميجب علي الوص". أصال ال يوجد أناس في الشوارع
إضافة إلى ذلك “قال عطية، ” الصغير ألنهم سيفحصون كرسي الطفل وسيقولون إنني لم أضعه كما يجب

  .”أنت تخرج مع طفل ابن سنة وال تعرف كم سيقومون بتأخيرك

ا له بأن العملية أحد سكان القرية والنشيط السياسي، محمد أبو الحمص، قال بأنهم أوضحو
طاقم (اذا تم رشق حجر فسأدخل مجموعة : ضابط قال لي“. استهدفت عقاب أهل القرية بشكل جماعي

  ".وقال إنهم سيستمرون في مضايقتنا. ٕ، واذا تم رشق حجرين فسأدخل مجموعتين)من المقاتلين

ي كل سنة ف.  آالف شيكل ألبو الحمص بسبب اعتقال عبثي٤في هذه االثناء، الشرطة ستدفع 
قبل ثالث . وفي كل سنة تقريبا يتم اعتقاله. هو ينظم مظاهرة احتجاج صغيرة وقانونية أمام ماراثون القدس

هذه السنة تم اعتقاله من .  آالف شيكل، بسبب اعتقال عبثي٥سنوات دفعت له الشرطة تعويض بمبلغ 
وفي يوم . ذريعة مشكالت أمنيةقبل شرطة المرور التي أخذت مفاتيح سيارته قبل يوم من الماراثون ب

الماراثون تم اعتقاله حتى قبل بداية السباق وتم احضاره إلى مركز الشرطة وهناك قيل له بأنه سيتم 
  .التحقيق معه قريبا

بعد انتظار لبضع ساعات تم التحقيق معه لفترة قصيرة واطلق سراحه في نفس وقت انتهاء سباق 
هذا وفقا . متهم تم توقيفه للتحقيق بعد استدعائه وهو لم يحضرإن ال"في الشرطة قالوا . الماراثون
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في هذا . "لصالحيات الشرطة بمنع االخالل بالنظام العام واالضرار بسالمة الجمهور وأمنه خالفا للقانون
األسبوع بعد أن قدم دعوى على اعتقال عبثي بواسطة ايتي ماك، وافقت الدولة على تعويضه في صفقة 

  . آالف شيكل٤مبلغ بدون محاكمة ب

شرطة إسرائيل تنفذ اإلجراءات لمنع مخالفات مرورية وخاصة "من الشرطة جاء رد على ذلك 
مخالفات تعرض الحياة للخطر في ارجاء المدينة، وخالل ذلك تركز نشاطها على بؤر مختلفة يوجد فيها 

 حياة السكان وتغيير ثقافة وذلك بهدف الحفاظ على. عدد كبير من المخالفات إلى جانب نشاطات إعالنية
كل محاولة لعرض تطبيق القانون الشرعي الذي يمنع حوادث . سياقة السيارات ومعايير الخضوع للقانون

  ".الطرق ويحافظ على حياة السكان بصورة مختلفة هو أمر مرفوض ويجانب الحقيقة

  ٢١ ص٨/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  صد الصالة في القدس  ق١٥ابن الـ  ":الموت"لم يعرف أن األمر يتعلق بـ

 "الجدار"على .. فاغتاله رصاص إسرائيلي

  

  )٥/٧/٢٠١٩هآرتس  (جدعون ليفي وأليكس ليبك: بقلم

منـذ . كل عالمه تحطم، قال إنه لم يعد هناك سـبب للحيـاة. مصافحته ونظرته تدالن على االشمئزاز
يتوقـف ويتنهـد تنهيـدة .  اإلجابـة، سأل وهو يعرف"الحياة؟ إلى هل ستعيدونه". العمل إلى مصيبته ال يذهب

ًتفطــر القلــب كلمــا تحــدث، ويعــرض صــورة أخــرى، تــذكارا آخــر عــن الولــد، يتــصفح ألبومــا آخــر مــن الــصور  ً
غضبه وكراهيته للمـسؤولين عـن قتـل ابنـه البكـر . ًويحاول بشكل ما أن يستمر قدما، حتى التنهيدة القادمة

ُاستدعي لمحادثة تحذير في الشاباك، الذي يعـرف كـل . ًا قريباأمام ناظريه لم يتوقفا، ويبدو أنهما لن يتوقف
 .شيء

، قفـز نحـوه ١٥لؤي غيث سمع جنود حرس الحدود وهم يطلقـون النـار علـى ابنـه عبـد اهللا ابـن الــ 
تلقـى . طوال الطريق كان يأمل أن يكون على قيـد الحيـاة. المستشفى إلى وحمل الولد المحتضر في سيارته

األطبـاء فـي غرفـة الطـوارئ فـي مستـشفى الحـسين فـي بيـت جـاال . وطه علـى األرضضربة برأسـه عنـد سـق
  .هذه هي الطريقة الدارجة لإلبالغ عن الوفاة. خرجوا وقالوا له أن يطلب العوض من اهللا

في محل لألخوة غيث في الشارع الرئيسي بالخليـل، يعـرض العـم خلـف األعمـال األخيـرة البـن أخيـه 
ًفنجانا وصحن: عبد اهللا ولم يشاهد . ًواآلن لم يعد موجودا". ، قال العم"له لمسة في كل شيء هنا". ا مزينينً

المحـل ملـيء بـصور لمدينـة الخليـل وأدوات منزليـة وقطـع مـن الخـزف مـع كتابـات كثيـرة . "البحر في حياتـه
اعتـاد . وحتـى الفنجـان كتبـت عليـه فرنسيـسكا ومارتـا وسـهم فـي القلـب بينهمـا. لكلمة سالم باللغات الثالث

  .هنا كان يجلس ويرسم على الطين. عبد اهللا العمل هنا في العطلة المدرسية
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على مسافة غير بعيدة من هناك، في صـالون البيـت فـي شـارع سـكني هـادئ وسـط الخليـل تزينـت 
الجدران كلها بصور عبد اهللا، إعالن أصدرته المدرسة التي درس فيها يعرض ثالث صور لعبـد اهللا؛ واحـدة 

ى قيد الحياة، وأخرى لعبد اهللا الشاب اليافع مع تسريحة شـعر أنيقـة وأمـه تميـل نحـوه، وثالثـة لعبـد وهو عل
يجلــسان علــى األريكــة، )  ســنة٤٥(واألب الثاكــل لــؤي )  ســنة٣٥(األم الثكلــى وائلــة . اهللا الميــت مــع عمتــه

تحــدث ووائلــة تــصمت لــؤي ي. وهــي األريكــة التــي كــان يجلــس عليهــا ابنهمــا فــي الليلــة األخيــرة مــن حياتــه
عبد اهللا كان كل شيء بالنـسبة لـي، لقـد كـان أملـي، . ال أحد يعرف وال أحد يعرف ألمي. بمالبسها السوداء

ًأراد أن يصبح طبيبا وكان طفال شجاعا ويقوم بعرض فيلم قصير يظهر فيه عبـد اهللا وهـو يحـاول تخلـيص . ًً
ي المدينـة، بمناسـبة الـذكرى الـسنوية لتأسـيس امرأة من بين أيدي شرطي فلسطيني اعتقلهـا فـي مظـاهرة فـ

ًاألب كان معتقال اعتقاال إداريا بدون محاكمـة .  بنات وولدان، اآلن بقي ابن واحد٧للزوجين غيث . حماس ً ً
  .٢٠١٥ – ٢٠١٣ً شهرا في األعوام ٢٦مدة 

م قـط إسرائيل هاجت هذا األسبوع بسبب إطالق نار إجرامي لشرطي على مواطن إسرائيلي، ولـم تهـت
ًبإطالق ال يقل إجراما حدث قبـل بـضعة أسـابيع حـين أطلـق جنـدي مـن حـرس الحـدود رصاصـاته علـى فتـى 

  .القدس للصالة إلى فلسطيني من الخليل كان يقصد الوصول

  ثغرة في الجدار

خـالل . مايو، يوم الجمعة األخير من شهر رمضان، الذي صادف ليلـة القـدر/ أيار٣١كان هذا في 
) الجمعــة األخيــرة فــي شــهر رمــضان(أبــو عبــد اهللا وعــد بأنــه فــي يــوم الجمعيــة اليتيمــة شــهر رمــضان كــان 

في الليلة بين الخميس والجمعة كان عبـد اهللا سيـساعد فـي أعمـال بنـاء مـع . سيأخذه إلى المسجد األقصى
محـل  إلـى فـي المـساء ذهـب عبـد اهللا. ووالـده قـال لـه بـأن يطلـب مـن جـده إعفـاءه مـن ذلـك. جده المقـاول

ًكـان مـنفعال جـدا بمناسـبة .  شيكل كانت أجرته عن عملـه فـي المحـل١٠٠الخزف الذي تملكه العائلة وأخذ  ً
النوم قال له والده بأنه أصبح طويل القامة، ثم قاس طوله الذي أصبح  إلى وقبل الذهاب. القدس إلى سفره
عبـد اهللا لـم يكـن يرتـدي قـال لـؤي إن . واحـد بـسبب الحـذاء) سـم(قال عبـد اهللا إنـه يجـب خـصم .  سم١٧١

أيهــا اإلســرائيليون، أنــتم ال ". ًأصــبح الولــد شــابا: جــسده، ويقــول بينــه وبــين نفــسه إلــى ًقميــصا وكــان ينظــر
تتنفسون الهـواء الجيـد وال تعرفـون أي شـيء عـن .. الخارج إلى تعرفون شعورنا، تذهبون للتنزه وتسافرون

  .مرة يتنهد وأخرى يصمت. "ألمنا

ًة فجرا، اسـتيقظ األب ورأى عبـد اهللا مـستيقظا مثلمـا فـي ليـالي رمـضان يلعـب مـع في الساعة الثالث ً
لقد اتفقوا على الـسفر فـي الـصباح مـع ثـالث بنـات ومـع . ًأخيرا نام األب على األريكة في الصالون. أخواته

  .ًجانب الوالدين في الصالون صامتا إلى  الذي يجلس١٨ابن العم عبد الرحمن ابن الـ 

 ١٦(شـيماء : ًة السابعة والنصف صباحا ذهبوا في السيارة العائلية، لؤي والبنـات الـثالثبعد الساع
دخــول . وعبــد اهللا وعبــد الــرحمن) ١٤(وابنــة العمــر ســيرين )  ســنة١٢(ودانيــة )  ســنة١٤(وكرتيــل ) ســنة
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 حريـة العبـادة، تعرفـون، لـذلك كـان يجـب علـى عبـد اهللا.  أمـر ممنـوع٣٠القدس للشباب الـذين تحـت عمـر 
خاف لؤي شرطة السير ألنـه كـان يحمـل فـي . وعبد الرحمن أن يتسلال من فوق الجدار مثلما يفعل كثيرون

لقد سافر في شـارع التفـافي عبـر قريـة سـعير نحـو حـاجز المزموريـة . سيارته مسافرين أكثر من المسموح
اهللا كـان يطلـق عبـد . وقـد أخـذوا معهـم سـجادات الـصالة وقبعـات حمايـة مـن الـشمس. في شمال بيـت لحـم

  .النكات طوال الوقت مع أخواته

. ًفي الساعة الثامنة صباحا وصلوا الجدار على بعد بضع مئـات مـن األمتـار عـن حـاجز المزموريـة
. الجدار هنا غير مرتفع، أسالك شائكة وجدران من األسالك وجداران من األسالك بينهما طريق غير معبـدة

علـى الجـدار الثـاني كـان القفـز . رون كـانوا يعبـرون مـن هنـا للـصالةفي أحد الجدران ثمة ثغرة، وشباب كثي
 ١٩(ًفي الساعة الخامسة صباحا من اليوم نفسه أصيب هنا بنار جنود حرس الحدود مؤمن طبيش . ًسهال
  .لؤي لم يكن يعرف أي شيء عن ذلك. من مخيم الفوار، ومئات الشباب اآلخرين الذين أرادوا التسلل) سنة

 اهللا وعبد الرحمن قرب الثغرة في الجـدار وأوقـف الـسيارة علـى بعـد بـضع عـشرات مـن لقد أنزل عبد
الـشابان تقـدما مـن الجـدار، عبـد الـرحمن يقـول بأنـه لـم . األمتار، وهو يستعد للمرور مع بناته في الحـاجز

همـا ال و. يشاهد جنود حرس الحدود الذين اختبأوا في كمين وراء األشجار والبيـوت التـي تقـع خلـف الجـدار
يعرفـان بعـد أن األمـر يتعلـق بمنطقـة مـوت، مثلمـا هـي الحـال بـين كوريـا الـشمالية والجنوبيـة، ومثلمـا هــي 

  .الحال بين برلين الغربية والشرقية قبل سقوط الجدار

سـارع فـي الهـرب مـرة أخـرى عبـر . ًفجأة شـاهد عبـد الـرحمن جنـديا مـن حـرس الحـدود يتقـدم نحـوه
ولـم . جندي حرس الحدود ركـض نحـوه.  بقي في مكانه وهو عالق بين الجدارينعبد اهللا. الثغرة في الجدار

 أمتار عن الفتى، أطلـق ٨ – ٥ولكن على بعد . يخطر ببال أحد أنه سيطلق النار الحي على الفتى األعزل
نجح عبـد اهللا فـي عبـور . إحداهما أصابت الصدر في الجهة اليسرى. جندي حرس الحدود رصاصتين نحوه

  .مرة أخرى، وبعد ذلك سقط على األرض وارتطم وجهه باألرض وفقد الوعيالثغرة 

. شاهد عبد اهللا وهـو يعبـر الجـدار ويـسقط وينـزف. سمع لؤي صوت إطالق النار وقفز نحو الجدار
ًلؤي يظهر صورا لوجه ابنه المصاب نتيجة . عبد اهللا لم يتحرك. جنديان من حرس الحدود كانا وراء الجدار

  .ي أن يكون فاقد الوعي ليس أكثرأمل ف. سقوطه

وطلـب مـن البنـات المـصدومات الخـروج مـن الـسيارة . الـسيارة إلـى رفعه لؤي ثم نقله وعبـد الـرحمن
الطريق التي بدا وكأنهـا ال تنتهـي اسـتمرت عـشر . ًوبدأ السفر مسرعا نحو مستشفى الحسين في بيت جاال

   .دقائق

 بينهم عن القلب الذي أصيب وعرف أن وضع ابنه في المستشفى سمع األطباء وهم يتحدثون فيما
بعـد نـصف سـاعة . وقـاال لـه أن يـدعو اهللا. اتصل بزوجته وأخيـه وقـال لهمـا إن الوضـع خطيـر. ًخطير جدا

، قـال "آمـل أن يعوضـك اهللا". وعنـدها أبلغـه بمـا ال يريـد أن يـسمعه. خرج الطبيب وسـأل عـن االسـم الكامـل
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.. حينهـا فقـط، قـال. تـشفى األهلـي فـي الخليـل حيـث أعـد هنـاك للـدفنالمس إلـى سـار خلـف الجثـة. الطبيـب
  .وفهم ما حدث

فـي يـوم الجمعـة األخيـر مـن شـهر رمـضان عملـت قـوات ": قيل من الشرطة هـذا األسـبوع للـصحيفة
األراضـي  إلـى كبيرة من الـشرطة لتـأمين حـدث الـصالة ومنـع عمليـات اإلرهـاب والتـسلل لغيـر المـسموح لهـم

القــوات التــي انتــشرت فــي منطقــة المنطــار تعاملــت مــع إخــالالت للنظــام شــملت رشــق الحجــارة . اإلســرائيلية
 وخالل النشاطات تم مالحظة عدد من المشبوهين الذين تسلقوا الجدار األمنـي للـدخول. ًوتخريبا في الجدار

الق النـار علـى وحسب أوامر فـتح النـار فـي حالـة كهـذه، قامـت القـوة بـإط. ًدولة إسرائيل خالفا للقانونإلى 
  ."الجزء السفلي من الجسم ألحد المشبوهين، وبعد ذلك هرب اآلخرون وهم يركضون من المكان

  عبد اهللا كان كل حياتي

بحــث أجرتــه بتــسيلم عــن الحادثــة نــشر فــي األســبوع الماضــي جــاء فيــه أن عبــد اهللا أطلقــت عليــه 
العـام العـسكري إن اسـتخدامها يمكـن ً، موضحا أنه، قبل نحـو عـشر سـنوات، قـال المـدعي "توتو"رصاصات 

 .فقط في حاالت مسموح فيها استخدام الرصاص الحي، أي عندما يكون هناك خطر على حياة رجال األمـن
ًأي درجة كان إطالق النار على عبد اهللا حدثا إجراميا؟ سألوا في بتسيلمإلى  لم يكن له أي مبـرر، . ًتماما". ً

 في وضح النهار وبين – في وضع يعرض حياة أي شخص للخطر هو لم يعرض حياة أحد للخطر ولم يكن
. جدار األسالك الشائكة وبين جدار األسالك المرتفع، أمام جنود حرس حدود مستعدين ومحميين ومسلحين

إن استخدام سالح في هـذه الظـروف أمـر لـيس . هذه ليست ظروف تعرض الحياة للخطر أو حتى أي خطر
ــي ــانوني أو أخالق ــرر ق ــه أي مب ــسلوك اإلجرامــي، . ل ــة مــسبقا لهــذا ال ــة المعروف ــين النتــائج القاتل ًالفجــوة ب

أي درجـة  إلـى والالمباالة العامة والدعم المطلق الذي يحظى به هذا السلوك من كل الجهـات الرسـمية يـدلل
  .هي قليلة قيمة حياة الفلسطينيين

ظننـت أن . ثـر مـن سـابقهفي كل يوم أغـتم أك". في صالون البيت يستمر األب الثاكل بوصف حزنه
أنـتم ال تـشعرون بنـا، . ًأنـتم تعيـشون بعيـدا. لم يعـد لحيـاتي أي طعـم بعـد اآلن. األلم سوف يقل، لكن يزداد

  ."أنتم تعتقدون أن ألمنا ضئيل، لكن عبد اهللا كان كل حياتي

 ٧٠سـأعيش حتـى عمـر . لم تعـد قيمـة ألي شـيء بعـد اآلن"، قال، "ليحرق اهللا من قام بقتل ابني"
هذه هي . أنتم ال تعرفون الرحمة. حكومتكم مجرمة. لسنا أحياء بعد هذا.  مع هذا األلم أنا وزوجتي٨٠أو 

أن تشاهد ابنك وهو : الهدية التي تلقيتها من دولة إسرائيل، باستثناء المعاناة العادية للحياة تحت االحتالل
  ."الحياة إلى لن يعود مرة أخرى. يقتل أمامك

  ٦/٧/٢٠١٩القدس العربي 

***  
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