
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
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  :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 
  

  ٤  الوصاية الهاشمية ثابتة ونابعة من شرعية دينية وتاريخية وقانونية: أبو البصل •

  ٤  اشتية يثمن الدور األردني الكبير الداعم للقضية الفلسطينية •

  ٥  ال مساومة على القدس: الطراونة •

  ٦   القدس تحذر من محاوالت االحتالل سحب صالحياتها عن األقصى”وقافأ“ •

  شؤون سياسية
  

  ٧  حرب لجرائم ترقى الفلسطينيين المدنيين ضد االحتالل انتهاكات :األورومتوسطي •
  

  اعتداءات/تقارير 
  

  ٧  مستوطنون يستولون على مبنى في القدس ومحالت بالخليل •
  

  اعتداءات
  

  ١٠  ُالمصلين من الرحمة باب مصلى ٕواخالء شبان ٣ تقالاع عقب األقصى في توتر •
  

  تقارير
  

 البعد على والتركيز المقدسيين صمود دعم جهود لتوحيد نسعى :”األيام”لـ الهدمي •
  ١٠  التنموي

 وقعت عمليات عن تعويضات بدفع السلطة يطالب الحتالل اشيكل بمليار ُقدرت •
  ١٢  األقصى انتفاضة خالل

  

  

  

  

  



 
٣

  فعاليات
  

  ١٣  مؤتمرون يثمنون تصدي الملك لمحاوالت الصهاينة المتواصلة لتهويد القدس.. قاءالزر •

  ١٤  )بيت المقدس(أبو عفيفة ومسك يحاضران في إربد عن  •

 ضد  بيروت في الثاني الشعبي اللقاء تنظم ”وعربية وفلسطينية لبنانية“ هيئات •
  ١٥  ”العار صفقة ضد األمة ميثاق“ ويطلقون القرن صفقة

  

   عربيةآراء
  

  

  ١٦  جرائم الحرب اإلسرائيلية لن تسقط بالتقادم •
  

  عبرية مترجمةاجنبية آراء 
  

  ١٨  ًموقف ترامب من الفلسطينيين قلب السياسات األميركية رأسا على عقب •
  

  اخبار باالنجليزية
  

‘Jordan will not accept any compromise or deal that neglects 
Palestinians’ rights’ 
Shtayyeh meets with Razzaz, says visit step towards ‘breaking ties 
with occupation’  ٢١  

Wadi al-Hummos residents facing displacement  ٢٢  

raeli settlers take over Palestinian-owned building in Jerusalem 
neighborhood  ٢٤  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  شمية ثابتة ونابعة من شرعية دينية وتاريخية وقانونيةالوصاية الها: أبو البصل
  

 قال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية عبد الناصر أبو البصل إن – بترا – عمان
الوصاية الهاشمية ثابتة ونابعة من شرعية دينية وتاريخية وقانونية، وهذا أمر ال خالف عليه، ويجب "

جاء ذلك خالل استقباله أمس محافظ ."ا تجاه المقدسات اإلسالمية والمسيحيةعلينا اليوم التأكيد على دوره
طوباس الفلسطينية اللواء الركن يونس العاصي، يرافقه أعضاء لجنة مسجد شهداء الجيش العربي في 

وقدم عاصي الشكر للوزارة دعمها الستكمال بناء مسجد شهداء الجيش العربي الذين قدموا .مدينة طوباس
 في سبيل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية واألراضي الفلسطينية، مقدرا الموقف األردني أرواحهم

الصامد بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والرعاية الهاشمية الدائمة 
لفلسطيني يثمنون ما يقوم واضاف ان القيادة الفلسطينية والشعب ا.للمقدسات من خالل الوصاية الهاشمية

به االردن قيادة وحكومة وشعبا، في الوقوف بوجه االحتالل ومحاولة تهويد المقدسات االسالمية، اضافة 
لجهود جاللة الملك في المحافل الدولية للدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية، والسعي لكسب 

من جهته؛ أشار أبو البصل إلى خطط .ية الفلسطينيةالتأييد الدولي تجاه القضية المركزية وهي القض
ًوبرامج الوزارة المستقبلية في الوعظ واإلرشاد والدفاع عن المقدسات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون 

 .والتشارك مع لجنة فلسطين في جميع النشاطات التي تقوم بها لنصرة القدس

  ٤ ص٩/٧/٢٠١٩الغد 

***  

  الكبير الداعم للقضية الفلسطينيةاشتية يثمن الدور األردني 
 

إن اجتماعات الوفد الوزاري الفلسطيني في :  قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية- رام اهللا   
  .األردن الشقيق كانت ناجحة وفاعلة وعملية وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون

 على الصعد كافة وفي مختلف وثمن اشتية الدور االردني الكبير في دعم الشعب والقضية الفلسطينية
ًوبين خالل جلسة الحكومة األسبوعية، امس بمدينة رام اهللا أن وفدا وزاريا مماثال سيتوجه إلى . المجاالت ً ً

وأوضح أن هذه الزيارات هدفها فتح آفاق التعاون وتعزيز العمق العربي في . العراق االثنين المقبل
  ).بترا.(ك من التبعية التي يفرضها االحتاللاالستراتيجية الفلسطينية الرامية لالنفكا

  ١ ص٩/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  



 
٥

  ال مساومة على القدس: الطراونة
  

 قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن األردن برهن عند كل منعطف، أنه راسخ – عمان
ومختلف أجهزتنا وقوي، ال تنال من عزيمة أبنائه طوارئ األحداث، فما قدمته قيادتنا الحكيمة وجيشنا 

ًوشعبنا العظيم، من منجز متراكم، على الصعد كافة، يشكل إرثا راسخا نستند إليه كلما اعترتنا خطوب أو 
  .ألمت بنا كروب

وأضاف، خالل محاضرة أمس بكلية األمير الحسين بن عبد اهللا الثاني للدراسات الدولية في 
ً، أن المملكة وفي موقف متناغم رسميا وشعبيا كان "األردن واقع و تطلعات"الجامعة األردنية تحت عنوان  ً

ًصوتها يصدح في األرجاء واحدا موحدا، بأن فلسطين ستبقى قضيتنا األولى ال تنازل عنها وال مساومة  ً
عليها، وستبقى القدس ما بقي النبض فينا تحت وصاية آل هاشم األطهار، يحمل أمانتها جاللة الملك 

  . األردنيون كافةعبد اهللا الثاني ومن خلفه

ًوتابع الطراونة أن المنطقة باتت مسرحا لحروب الوكالة بين القوى الدولية، ويزيد األمر تعقيدا 
انشغال األقطار العربية في صراعات داخلية، وتبدل األولويات لديها، حيث تتراجع فلسطين على أجندة 

  .كالقرار العربي، باستثناء موقف األردن الذي يمثله جاللة المل

واعتبر أن تحييد الواليات المتحدة األميركية لنفسها كوسيط نزيه في أي تسوية قادمة للقضية 
ٕالفلسطينية، حفز قوى دولية لملء الفراغ، واذا كان من المبكر التنبؤ بذلك، فال بد من مواجهة أي 

ام الفلسطيني مخططات بحشد صفوفنا وتوحيد المواقف، وعلى جبهة فلسطين تبرز أولوية إنهاء االنقس
  .وتوحيد جبهة األحزاب والفصائل من أجل مواجهة أي استحقاقات خطيرة مقبلة

وردا على تساؤالت طلبة الكلية التي تمحورت حول النهوض بواقع الشباب ورؤية المجلس النيابي 
سية بتهيئة للحياة السياسية والحزبية في المملكة، قال الطراونة إنه من المهم دفع الشباب للمشاركة السيا

  .الظروف المناسبة لهم، وأهمية الخروج بقانون انتخاب عصري يلبي طموحاتهم

وأوضح أنه من الضرورة وجود تيارات شبابية متقاربة فكريا حيال العديد من الموضوعات سيما 
مته المشاركة السياسية عبر األحزاب السياسية ما يعود بالنفع على تلك األحزاب وعلى المشهد السياسي بر

ًفي المملكة، مشيرا إلى أن األحزاب السياسية أخذت بالتراجع ما يتطلب رؤية واضحة وحقيقية تجاه دعمها 
 .ورفدها بما يلزم للنهوض بواقعها

  ٨ ص٩/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  



 
٦

   القدس تحذر من محاوالت االحتالل سحب صالحياتها عن األقصى"أوقاف"
 

ألوقاف والشؤون وزارة ا في ألوقاف القدس العامحذر المدير  -قدس برسالقدس المحتلة ــ 
، الشيخ عزام الخطيب، من محاوالت االحتالل اإلسرائيلي سحب صالحياتها والمقدسات اإلسالمية األردنية

 .المسجد األقصى عن

يحاول أن يحرج دائرة "، أن االحتالل "العربي الجديد" خاصة مع وأوضح الخطيب في مقابلة
األوقاف وسحب صالحياتها، من خالل تطبيق قانون اآلثار اإلسرائيلي على المسجد األقصى، ومنع أعمال 

  ."دائرة األوقاف واألعمال العمرانية في المسجد

ون الدائرة ويعتقلون الموظفين حتى في ما يتعلق بتغيير بالطة، هم يمنع"وقال الشيخ الخطيب إنه 
ً، الفتا خصوصا إلى ما حصل في الفترة األخيرة مع مدير مشروعات "والمسؤولين لمنعهم من هذا اإلعمار ً

ٕالذي كان يحاول أن يمنع الشرطة اإلسرائيلية من التدخل في شؤون عمل األوقاف واعمار "اإلعمار، 
  ."ًبيرا في دائرة األوقاف اإلسالميةًالمسجد األقصى، لكنه اعتقل رغم كونه مسؤوال ك

ّوأكد مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، أن ما جرى مع هذا المسؤول، يدل بوضوح على 
  ."وجود خطة مبرمجة ضد المسجد األقصى ودائرة األوقاف، فهم يعتبرون أن المسجد هو الهيكل"

على تغيير الواقع الديني والتاريخي تعمل جاهدة بصراحة "وشدد الخطيب على أن حكومة إسرائيل 
والقانوني في المسجد األقصى، والسيطرة الكاملة على كل مرافق المسجد، ومنع العمل فيه إال بموافقتها 

وأكد الخطيب موقف دائرة األوقاف الواضح بعدم الشراكة .”وبمشاركتها ومشاورتها، وهذا لن يحصل
هذا المسجد ": وقال. "ألقصى"ق لغير المسلمين في والتقسيم، وعدم سماحها بأن يكون هناك أي ح

إسالمي، نحن نقوم بعملنا نيابة عن األمة اإلسالمية جمعاء، نحن ننفذ وصاية الملك األردني على المسجد 
األقصى، نحن نتبع لدولة وحكومة قائمة على هذا المسجد بموافقة إسرائيل، وباتفاقيات موقعة مع حكومة 

وأكد الشيخ الخطيب أن ." من هذه االتفاقيات، وتعمل جاهدة على تغيير هذا الواقعإسرائيل، لكنها تتنصل
ً، داعيا شعوب األمتين "ستبقى أمينة على حمل المسؤولية في حماية األقصى والدفاع عنه"دائرة األوقاف 

  ."األخطارتحمل مسؤولياتهم تجاه األقصى الذي بات اليوم يواجه أشد "العربية واإلسالمية وقادتهما إلى 

ّوحذر الخطيب من التصعيد الخطير الذي تقترفه قوات االحتالل بحق المسجد األقصى وحراسه 
ًوسدنته وكبار موظفيه والمصلين والمرابطين فيه، باالعتداء عليهم كما حدث مؤخرا، وآخر هذه االعتداءات 

كانوا يحاولون منع شرطة االحتالل من  شبان فلسطينيين االعتداء الذي نفذه جنود االحتالل بحق أربعة
  .اقتحام مصلى الرحمة وتدنيسه بنعالها، وهي اعتداءات باتت مكررة

  ٦ص/٩/٧/٢٠١٩السبيل 

***  



 
٧

  شؤون سياسية

  حرب لجرائم ترقى الفلسطينيين المدنيين ضد االحتالل انتهاكات :األورومتوسطي
 

 انتهاكـات ّإن االثنين، يوم اإلنسان لحقوق ألورومتوسطيا المرصد قال – وكاالت – اليوم فلسطين
 وفــق وحــصار للــسكان وتهجيــر للمنــازل وتــدمير قتــل مــن الفلــسطينيين المــدنيين ضــد اإلســرائيلي االحــتالل
 اإلنـسان حقـوق مجلـس أمـام له كلمة في األورومتوسطي وذكر.حرب لجرائم ترقى الجماعي العقاب سياسة

 غـزة قطـاع علـى األخيـر اإلسـرائيلي الهجـوم ّأن GIWEH منظمة مع بالشراكة وأربعين الواحدة دروته في
 ١٢١ إصــابة إلـى إضــافة أطفـال، وثالثــة نـساء أربــع بيـنهم ًشخــصا ٣١ مقتـل إلــى أدى الماضـي مــايو فـي

 الحربـي الطيران بغارات تدميرها بعد سكنهم أماكن فقدوا آخرين ًشخصا ٢٥٠ ونحو متفاوتة، ٍبجراح ًشخصا
  .لياإلسرائي

 تحـت يقبعـون غـزة قطـاع سـكان أن كلمتهـا فـي ”خرمـا نـور“ المرصـد فـي ّالقانونية الباحثة ّوبينت
 مــسبوقة غيــر انتهاكــات ذلــك علــى عــالوة ”إســرائيل“ وتمــارس ،٢٠٠٧ عــام منــذ ّمــشدد إســرائيلي حــصار
 تحمـي يالتـ األمـن مجلـس قـرارات جميـع تنفيـذ فـي فـشلت ”إسـرائيل“ أن وأوضـحت.المحتلـة الغربية الضفة

 الـدولي اإلنـساني القـانون وفـق إنـه ”خرمـا“ وقالـت.بحقهم الجرائم من العديد ارتكابها بجانب الفلسطينيين،
 ذلـك فـي بمـا االحـتالل، تحـت القـابعين الفلـسطينيين ضـد اإلسـرائيلية األعمـال فإن اإلنسان، حقوق وقوانين

 أســفها عــن ّوعبــرت.خاصــة عنايــة لــبتتط حــرب جــرائم تكــون ألن ترقــى ضــدهم، ارتكبــت التــي الجــرائم آخــر
 اللـوائح جميـع وخرقهـا المحتلـة الفلـسطينية األراضـي فـي اإلنـسان حقوق انتهاكات في ”إسرائيل“ الستمرار
 الفلــسطينيين يجعــل الــذي األمــر جرائمهــا، علــى فعلــي بــشكل تحاســب أن دون والدوليــة اإلنــسانية والقــوانين
  .اإلنسانية حقوقهم أدنى النتهاك معرضين

  ٨/٧/٢٠١٩ اليوم لسطينف

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  مستوطنون يستولون على مبنى في القدس ومحالت بالخليل

 

 سـكنية شقق ٥ من ًضخما مبنى اإلسرائيلية الشرطة من قوات اقتحمت :وفا ،”األيام“ – محافظات
 .ىالمبن على اليد لوضع مستوطنون يستعد فيما المحتلة، الشرقية بالقدس الصوانة حي في

 اإلسـرائيليين المـستوطنين مـن عـدد يرافقهـا المبنى إلى اإلسرائيلية الشرطة من كبيرة قوات ووصلت
 بـدخول للمـستوطنين بدايـة اإلسـرائيلية الـشرطة وسـمحت.روسـية شـركة مـن اشتروه أنهم بزعم دخلوه الذين

 المبنـى، مالـك وقـال .الـشرطة سـيطرة تحـت ليبقـى مغادرتـه مـنهم طلبـت ثـم محتوياته، بعض ٕواخالء المبنى



 
٨

 أخفق عندما ٕوانه روسية، مجموعة من المال من ًكبيرا ًمبلغا اقترض إنه :االجتماعي التواصل شبكات عبر
 .بملكيته يقع الذي المبنى على اليد بوضع الروسية المجموعة قامت قرضه تسديد في

 عطيـــرت“ ةجمعيـــ إلــى المبنـــى ببيــع قامـــت الروســـية المجموعــة إن :قالـــت محليــة مـــصادر ولكــن
 وأقامـت قريبـة، ممتلكـات عـدة علـى الماضـية الـسنوات فـي اسـتولت التـي اإلسـرائيلية االستيطانية ”كوهانيم
 .موسكوفتش إيرفينغ األميركي اليهودي الثري من بدعم استيطانية وحدة ٢٤ من ًاستيطانيا ًمشروعا

 .اإلسرائيلية االستيطانية الجمعية على العقار ترسي في المبنى مالك دور يتضح ولم

 جهات إلى عقارات تسريب حوادث تكرار إثر المقدسيين المواطنين أوساط الغضب من أجواء وعمت
 .مختلفة بطرق إسرائيلية استيطانية

 .عليه اليد لوضع ًاستعدادا المبنى من مقربة على االستيطانية الجمعية عناصر من عدد ويتواجد

 االسـتيطاني للمـشروع للتصدي واالستمرار ًمعا لعملوا التوحد الخليل مؤسسات جميع عمرو وطالب
  .اإلسرائيلي االحتالل تفضح التي الجهود جميع ودعم

  مقدسيين طفلين يعتقل االحتالل

 مـن مـشددة بحراسـة المغاربـة بـاب جهـة مـن المبـارك األقصى المسجد ًمستوطنا ٥٠ اقتحم وأمس،
 .الخاصة االحتالل قوات

 إجراءاتهـا االحـتالل قـوات فيه شددت الذي الوقت في بالمسجد زيةاستفزا جوالت المستوطنون ونفذ
 .المبارك المسجد إلى دخولهم خالل الشبان بطاقات واحتجزت للمسجد الرئيسية البوابات على

 شـملت عـزون، بلـدة شـرق وخـرائط ملصقات أمس، ظهر االحتالل، جيش وزع قلقيلية، شرق وفي
 .عسكرية ألغراض بالمصادرة ةالمستهدف األراضي تبين وخرائط، قرارات

 المـــستهدفة المنطقـــة“: البلـــدة فـــي اإلســـرائيلية االنتهاكـــات موثـــق بـــسيطة، حـــسن الناشـــط وقـــال
 والهـــدف ٣٢و ١٥ وقطـــع ١٢و ١٠ حـــوض مـــن )شـــمرون معاليـــه( مـــستوطنة مفتـــرق قـــرب بالمـــصادرة

 االحـتالل ٕوان دعـائي، منهـا الهـدف المصادرة، مكان في الملصقات ووضع .المحاصرة البلدة على التضييق
 خــالل مــن بــدائي بــشكل الطريقــة بهــذه إخبــارهم يــتم حيــث األراضــي، أصــحاب تجــاه قانونيــة بخطــوات يقــوم

 .”للتلف عرضة تكون والتي والهاتف، الكهرباء أعمدة على ورقية ملصقات

 حـيطم وفي السكنية، األحياء داخل مشددة أمنية بإجراءات عزون، بلدة يستهدف االحتالل أن وأكد
 .الزراعية األراضي

 .عسكرية ألغراض الريسان، جبل بمصادرة ًقرارا أمس، االحتالل، جيش أصدر اهللا، رام غرب وفي

 وحـاول اهللا، رام غـرب بزيـع وديـر نعمـة وكفـر حـارث، بنـي وخربثـا كركـر رأس قرى بين الجبل ويقع
 .ومسيرات هاتمواج ّفجر الذي األمر ّاستيطاني، طريق وشق عليه االستيالء مستوطنون
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 الحمـص وادي حـي سـكان على ضغطها أمس، االحتالل، ومؤسسات قوات واصلت ثانية، جهة من
 )ســكنية شــقة ١٠٠ بواقــع بنايــة ١٦( مبانيهــا لهــدم المحتلــة، القــدس شــرقي جنــوب بــاهر صــور بلــدة فــي

 .المنطقة في العنصري والتوسع الضم جدار مقاطع من قربها بحجة

 للمرة ًتمرينا وأجرت بالهدم، ّالمهددة المباني وداهمت أمس، اقتحمت، االحتالل تقوا إن :عيان شهود وقال
 االحتالل، قوات واصلت كما الحي، في المباني عشرات ستطال التي الواسعة الهدم لعملية ًتمهيدا الثانية
 بوعلألس البلدة على تفرضه مشدد عسكري حصار وسط المحتلة، القدس وسط العيسوية بلدة في حملتها
  .التوالي على الرابع

 أمـس، فجـر شـنت، االحـتالل أمـن أجهـزة“ إن :ريالة أبو رائد البلدة، في المتابعة لجنة عضو وقال
 علـى للـضغط ،)ًعاما ٢٠( محمود وائل براءة الشابة بينهم مواطنين، مجموعة طالت جديدة اعتقاالت حملة

 .”اقتحامه لحظة نزلالم في تواجده عدم بسبب نفسه تسليم أجل من براء شقيقها

 وليـد محمـود، براءة حاليقة، مجد :شملت األمس اعتقاالت فإن حلوة، وادي معلومات مركز وحسب
 .عصب أبو صالح عبيد، أيمن يزن مصطفى، محمد علي عليان، زكريا محمد محيسن، رمزي محمد عبيد،

 الرئيــسية والطرقــات الــشوارع فــي الواســع واالنتــشار للــسائقين، مخالفــات تحريــر االحــتالل وواصــل
 .فيها ومحمولة راجلة دوريات وتسيير والفرعية

 الخارجـة الـسيارات جميـع وتوقـف الرئيسي، البلدة مدخل عند ًحاجزا تنصب االحتالل قوات زالت وما
 .دقيق بشكل وتفحصها منها،

 نالدي عز ومحمود ،(أعوام ٦( شويكي مازن محمد الطفلين االحتالل، قوات اعتقلت أمس، ومساء
ــــــدة الوســــــطى الحــــــارة مــــــن )ًعامــــــا ١١( شــــــويكي  .المبــــــارك األقــــــصى المــــــسجد جنــــــوب ســــــلوان، ببل

 الـدين، صالح شارع في شرطة مركز إلى شويكي الطفلين اقتادت االحتالل قوات بأن محلية مصادر وأفادت
 .المحتلة القدس مدينة وسط

 بيـت ببلـدة القـط، خربـة فـي اإلنـشاء، قيـد ًمنـزال أمـس، االحـتالل، قـوات هـدمت الخليل، شمال وفي
 .أمر

 داهمـت ثقيلة آليات ترافقها االحتالل قوات بأن عوض، محمود أمر بيت في اإلعالمي الناشط وأفاد
 ًمتـرا ١٥٠ مـساحته طابق من ًمكونا اإلنشاء قيد ًمنزال وهدمت القط، خربة في المواطنين وممتلكات أراضي
   .صبارنة الفتاح عبد ليلخ محمد للمواطن ملكيته وتعود ًتقريبا، ًمربعا

  ٩/٧/٢٠١٩االيام 

*** 
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  اعتداءات

 ُالمصلين من الرحمة باب مصلى ٕواخالء شبان ٣ اعتقال عقب األقصى في توتر
  

 المــسجد داخــل الرحمــة بــاب منطقــة مــن شــبان ثالثــة األحــد، اليــوم مــساء االحــتالل، قــوات اعتقلــت
 صـالة ألداء اسـتعدادا تواجـدها علـى النساء ضبع حافظت حين في منه، المصلين وطردت المبارك األقصى
  .الشديد التوتر من حالة األثناء هذه في األقصى المسجد يسود حين في فيه، العشاء

  .النتشة ابراهيم ركن، أحمد الشاويش، أحمد المقدسيين الشبان االعتقاالت وشملت

 ٨/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  تقارير

  التنموي البعد على والتركيز المقدسيين صمود دعم جهود يدلتوح نسعى :”األيام”لـ الهدمي
  

 

 علـى التركيـز“ إلـى الهـدمي، فـادي القدس، شؤون وزير دعا :أرناؤوط الرؤوف عبد من - القدس
 ”أن ًمؤكـدا ،”المحتلـة القـدس بمدينـة الفلـسطينيين صـمود تعزيز منظومة سياق في بالقدس التنموي البعد

 وتجسيد الصمود تعزيز إطار في عليه البناء يجب ما وهو االقتصادي، لمفهومبا تنافسية قيمة ذات القدس
 الـدول جامعـة فـي الرؤيـة هـذه األخيـرة األسـابيع فـي طـرح أنـه إلـى وأشـار.”فلـسطين لدولة عاصمة القدس

 هـذه بـين مـن أن إلـى ًالفتـا فلـسطين، لـدى المعتمـدين الدبلوماسـيين مـن العديـد مع لقاءات في ثم العربية،
 وقـال.سـكانها صمود لتعزيز القدس بمدينة القطاعات مختلف في االستثمار على األعمال رجال حث فكاراأل

 التمويـل فـي الموجـودة الـشرذمة توحيـد وعلينـا قطـاعي بعـد التنمـوي البعـد“ :”األيـام”لــ حديث في الهدمي،
 المرأة، وتثبيت المقدسي بالشبا ودعم واالقتصاد والسياحة والتعليم والصحة اإلسكان بقطاعات القدس نحو
 المجــاالت مختلــف وفــي ًوســياحيا ًواقتــصاديا ًتنمويــا القــدس لتطــوير الــرؤى فــي تكامليــة هنــاك تكــون حتــى

 .”الحيوية

 مبـدأ ضـمن معها نتعامل أن ًأيضا يجب والتي اإلسرائيلية الهجمة نغفل أال يجب بالتأكيد“ :وأضاف
 تنمـوي ببعـد ذلك يقترن أن يجب ولكن للمقدسيين، والطارئ العاجل اآلني الوضع ومحاكاة الصمود، تجسيد

 فــي التنميـة بمجــال العمـل فــي سـنوات خبــرة الهـدمي ويملــك.”األمـوال لــه ترصـد حقيقــي قطـاعي إسـتراتيجي
 األجنبيــة والممثليــات القنــصليات مــن ًتجاوبــا هنــاك“ أن إلــى الهــدمي ولفــت.الدوليــة المؤســسات مــن العديــد

 .”الطرح هذا عم العربية الدول وجامعة

 نحـو القطـاعي اإلسـتراتيجي التوجـه هـذا في المبادرة زمام وأخذ الجهود لتوحيد توجه هناك“ :وتابع
 .”األرض على نتائج إلى وترجمتها تقييمها عملية في دور لنا يكون وسوف القدس،
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 يعرفـون ال القـدس وأهـل القـدس“ :وقـال القدس لمدينة التنافسية القيمة على التأكيد الهدمي وجدد
 فبدراسـة تنافسية، قيمة ذات القدس فإن الشعارات، عن البعيد البحت االقتصادي بالمفهوم وحتى المستحيل

 كـان لـو ًسـياحيا ًمـثال فالقـدس طلـب، وهنـاك حيويـة قطاعـات هنـاك فـإن االقتـصادية الدراسـات وكل الجدوى
 تفعيـل وعلـى الـشباب تـشغيل علـى أثـر لـه سـيكون فإنـه غرفـة، ١٥٠ بـ واحد فندق إقامة على تركيز هناك

 بـالرؤى نتحلـى وأن الصندوق خارج نفكر ألن بحاجة فنحن سياحية، أفواج استقطاب وعلى المهنية المراكز
 إلــى يجرنــي أن يريــد اإلســرائيلي“ أن إلــى الــصدد هــذا فــي ولفــت.”للعمــل واإلرادة العزيمــة لــدينا تكــون وأن

 مـا مـع نتعامـل أن يجـب قـدس وكوزارة كمقدسيين ولكن واحد، مربع في إلبقائي والفعل الفعل ردات مستنقع
 وقـائع نـضع وأن مبادرين نكون وأن االحتالل تصرفات رهائن نبقى أال ويجب يومي بشكل االحتالل به يقوم
 لتحقيقـي الجهـود توحيـد فـي ننطلـق أن ونريد المشاكل تشخيص مرحلة من انتهينا“ :وأردف.”األرض على

 الخطـط وضـع مرحلة ليست نعيشها التي المرحلة فبصراحة الصمود، وتعزيز ثبيتت على قادر حقيقي شيء
 والمحاسـبة التنفيـذ لمرحلـة نقلـع أن نريـد ٕوانمـا معروفـة، فهـي المـشاكل تشخيص مرحلة وال موجودة، فهي
 والـوزراء الـوزراء ورئـيس الرئاسـة مـستوى علـى ًمبـذوال ًفلـسطينيا ًجهـدا هنـاك“ أن إلـى ونوه.”النتائج على

 كافــة علــى الخارجيــة وزارة مــن تبــذل جهــود هنــاك“ :وقــال.”وطنــي مكــسب كــل علــى للحفــاظ متنــاغم بــشكل
 وحـذر.”فلـسطين في العامل الدبلوماسي السلك مع تواصل على القدس شؤون وزارة في ونحن المستويات،

 القـدس أهـل دصمو ولكن جديد، واقع وخلق القدس معالم لتغيير الزمن تصارع أن تحاول إسرائيل “ أن من
 لـيس وهـذا تتغيـر، ال ومـوروث وحـضارة وديـن كـشعب فالقـدس الممارسـات، هـذه وجـه في أسطوري صمود

 القـدس“ أن الهـدمي وأكـد.”القدس بها مرت التي األساسية المفاصل كل في عليه برهن ٕوانما شعارات كالم
 قمـم هنـاك“ :وأضـاف.”قوالبـاأل ولـيس باألفعـال وهـذا الـوزراء مجلـس ولدى القيادة لدى قصوى أولوية هي

 يفعـل وأن األصـعدة، كافـة علـى يتـابع أن يجـب وهـذا القدس، لدعم الدوالرات مليارات أقرت ٕواسالمية عربية
 فــي ًتـسارعا هنــاك أن إلـى وأشــار.”القطـاعي اإلســتراتيجي التوجـه ضــمن تعمـل إضــافية ذخيـرة هنــاك لتكـون
ــرة ــسطيني الوجــود ومحاصــرة اإلســرائيلي القــضم وتي ــه ،الفل ــال ولكن ــصل خــسرت القــدس أن صــحيح“: ق  في

 طفـل كـل فـي مغروسـة الفلـسطينيين العظمـاء وكـل الحـسيني فيـصل ونهـج مدرسـة ولكن بالجسد، الحسيني
 تـصاعد مـن الهـدمي وحـذر.”واقـع وهـذا المؤسـسات إغالق وال والضغط باالعتقال يذهب ال وهذا فلسطيني،

 اليمــين مــن الفلــسطينيين اســتخدام يــتم“ :وقــال اإلســرائيلية، االنتخابــات قبيــل اإلســرائيلية الهجمــة فــي أكبــر
  .”اإلسرائيليين للمتطرفين الخصبة الساحة هي القدس وساحة التطرف، لحشد انتخابي كوقود اإلسرائيلي

  ٩/٧/٢٠١٩األيام 

*** 
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 شيكل بمليار ُقدرت

 األقصى انتفاضة خالل وقعت عمليات عن تعويضات بدفع السلطة يطالب االحتالل
  

 االثنـين، اليـوم القـدس، فـي اإلسـرائيلي االحـتالل محكمـة قـضت – خاصـة ترجمـة – اليـوم فلسطين
قـدر فيمـا م،٢٠٠٠ عـام منـذ فـي وقعـت فدائيـة عملية ١٧ عن الفلسطينية السلطة بمسؤولية  التعويـضات ُ

 .شيكل بمليار ُيقدر تقديمه سيتم الذي

 وحركتـي التحريـر منظمـة مـن تنفيذها تم لياتالعم أن العبرية، ”احرنوت يديعوت“ صحيفة وزعمت
 يقـدموا أن العمليـات تلـك مـن المتـضررين يـستطيع القـرار عقـب“ أنه ًمضيفة اإلسالمي، والجهاد ”حماس“

   .”لهم تعويضات بدفع الفلسطينية السلطة لمطالبة مالية شكاوى

 منظمــة أن دروري موشــيه القاضــي أصــدره الــذي المحكمــة قــرار فــي جــاء فقــد الــصحيفة وبحــسب
 ومنظمة متشعبة إرهابية تحتية بنية أعدتا“ عرفات ياسر برئاسة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، التحرير

   .”إسرائيل ضد بهجمات للقيام

 بمنفـذيها، وأشادوا الهجمات معظم لتنفيذ العمليات منفذي أرسلتا المنظمتين“ أن على الحكم ونص
 الـسجناء، أسـر ودعـم العمليـات، منفـذي تـأبين احتفاالت ٕواقامة ألسلحة،ا لشراء المالي الدعم تقديم تم كما

   .”أخرى فصائل نفذتها التي الهجمات وكذلك

ــرار فــي وجــاء ــع بحــسب المحكمــة ق ــال“ موق ــري، ”وال ــسلطة أن العب ــون ٥.٥ ســتدفع ال  شــيكل ملي
  .ًالحقا تحديده سيتم األضرار مبلغ وأن للمحكمة، كأتعاب إسرائيلي

 عن يدور الحديث إن ليتنر، نيتسانا المتطرفة ”دين شورات“ منظمة رئيس قالت اقالسي ذات وفي
ــاريخي انتــصار“ ــة ،”ت ــك عــن المــسؤولين وجــدت المحكمــة“ أن ًمدعي ــات، تل ــذي األمــر العملي ــت ال  أن يثب

  .”إسرائيل ضد لها مخطط حرب بمثابة كانت االنتفاضة

 عـام اهللا رام فـي إسـرائيلي بجنـدي تنكيـل عمليـة بوجودهـا المحكمـة زعمـت التـي العمليات بين ومن
 ،٢٠٠١ عـام القـدس شـارع فـي تفجيـر وعمليـة ،٢٠٠١ عـام داروم كفـر في حافلة تفجير وعملية ٢٠٠٠
  .٢٠٠٢ عام مجدو مفترق على مفخخة سيارة وهجوم

  ٨/٧/٢٠١٩ اليوم فلسطين

***  
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  فعاليات

  المتواصلة لتهويد القدسمؤتمرون يثمنون تصدي الملك لمحاوالت الصهاينة .. الزرقاء
 

الفكر الهاشمي والوصاية على “ثمن المتحدثون خالل مؤتمر - عمر ضمرة - بترا–الزرقاء    
 الذي نظمته جمعية النهضة الشبابية بقاعة غرفة تجارة ”المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

الثاني لتصديه للمحاوالت الصهيونية الزرقاء اليوم االثنين، موقف األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
  .المتواصلة لتهويد القدس وطمس هويتها العربية واالسالمية

وتحدث مدير المسجد األقصى الشيخ عمر الكسواني عن دور المرابطين في المحافظة على 
في المسجد األقصى، الفتا الى انه تم إطالق العديد من الحمالت التي تدعو األسر الفلسطينية للصالة 

المسجد األقصى، ألن التواجد الدائم يبدد المخططات الصهيونية ومحاوالت الصهاينة لتقسيمه زمانيا 
  .ومكانيا

وشدد على ان واجب الدول العربية مساندة الموقف األردني الذي يتصدى لتهويد القدس ومحاوالت 
لوصاية الهاشمية على تغيير معالمها وطمس هويتها العربية واالسالمية، مؤكدا ضرورة استمرار ا

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

من جهته لفت رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في القدس المطران عطا اهللا حنا الى ان 
هناك انتكاسة وكارثة حقيقية تحدث في باب الخليل ليس لألوقاف المسيحية فحسب، وانما لكل 

  .باب الخليل يعد امتهانا لتراثنا وعراقتنا وحضارتناالفلسطينيين، اذ ان سرقة أوقاف 

ًوبين ان هناك تآمرا على حضورنا اإلسالمي والمسيحي بفلسطين، مؤكدا ان جاللة الملك عبداهللا 
الثاني يدافع عن مقدساتنا المسيحية التي تسرق في وضح النهار، ونقف معا للدفاع عن ثقافتنا 

يوني سلبها عبر سماسرته وعمالئه وأدواته الذين أوجدهم لخدمة المسيحية التي يحاول االحتالل الصه
  .مشروعه االستعماري، مثلما نقف معا للدفاع عن المسجد األقصى ومحاوالت تقسيمه زمانيا ومكانيا

بدوره قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس الدكتور عبداهللا كنعان ان األردن يبذل طاقاته 
 وأمانة الوصاية الهاشمية المتصلة بميراث تاريخي طويل منذ حادثة اإلسراء المستمدة من الشرعية

والمعراج ومنذ العهد العمرية للمقدسات المسيحية، مشيرا إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة الملكية حيث 
تم  ألف نسخة إلكترونية عن أخبار ووقائع القدس عدا عن النسخ المطبوعة التي ي١٢٠يتم يوميا إصدار 

  .توزيعها شهريا على الجامعات والباحثين

وبين ان مكتبة اللجنة تضم خمسة آالف عنوان عن القضية الفلسطينية، الفتا الى ان اللجنة 
 ٤٦تعمل بالتشارك مع الجهات األخرى لتحتل القضية الفلسطينية أولى اهتمامات الشباب الذي يشكل 

  .بالمائة من المجتمع األردني
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مر حسين العاصي ان المؤتمر يهدف الى تأكيد هوية القدس العربية وأهمية وقال منسق المؤت
  .استمرار الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

فيما بين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ان المؤتمر يجسد أهمية الدور األردني في 
  ين المحتلةالحفاظ على المقدسات ودعم صمود أهلنا في فلسط

وجرى خالل المؤتمر الذي حضره مندوب محافظ الزرقاء الدكتور رضا الغياث وجمع من ممثلي 
المجتمع المحلي والشبابي، نقاش وحوار، حيث أكد المتحدثون ضرورة الوصاية الهاشمية على المقدسات، 

م تغيير معالم القدس ودعمهم وتثمينهم لمواقف وجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني الرافض على الدوا
  .ومحاوالت طمس هويتها العربية واالسالمية

  ١٠ص/٩/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  )بيت المقدس(أبو عفيفة ومسك يحاضران في إربد عن 
 

لم تغفل المحاضرة التي نظمها فرع رابطة الكتاب األردنيين بإربد، بعنوان  - أحمد الخطيب- إربد  
ّ، مساء أول من أمس، مفردة واحدة من مفردات التغول »هلهاالقدس بين األسرلة والتهويد وصمود أ«

 .الصهيوني تجاه بيت المقدس في مقابل الصمود األسطوري للمقدسيين

طالل أبو عفيفة، وعضو . المحاضرة نفسها التي شارك في محاورها المحامي والناشط المتعدد د
 ٦٧ّ تقصي مفاصل قضية القدس قبل عام ًالهيئة اإلسالمية العليا في القدس محمد مسك، ذهبت بعيدا في

وما بعده، واإلحالل المتواصل الذي يقوم به المحتل لطمس معالم القدس، حيث أشرت المداخالت على 
 .جملة من الحقائق التي ربما تكون غائبة عن أذهان الكثيرين

ستهل الباحث عبد المجيد جرادات في كلمة ترحيبية له ألقاها في م» كتاب إربد«رئيس فرع 
ّماجد توهان الزبيدي الذي قدم جملة من المداخالت التاريخية . المحاضرة التي أدار مفرداتها الكاتب د

القدس بين الفكر «المتعلقة بالقدس وهويتها، عرض جرادات لجملة من الحقائق التي تبناها مؤتمر 
أشار لها، إرادة تثبيت الشعب الذي نظمه ملتقى إربد الثقافي العام الماضي، ومن الحقائق التي » والفعل

 .الفلسطيني، ومعادلة الوعي بحقيقة القضية

أبو عفيفة المحاضرة التي أقيمت في غرفة تجارة إربد، بورقة تناول فيها القدس قبل . استهل د
، الفتا النظر إلى أنها كانت تعيش بأمان، فيما ظهرت جملة من المعطيات التي أحدثها االحتالل بعد ٦٧
هدم باب المغاربة، وتهويد التعليم، وبناء المستوطنات، وتغيير أسماء الشوارع، ومنع بناء : ثل، من م٦٧

السكن للفلسطينيين، اعتقال المقدسيين، مشيرا بهذا السياق إلى أن نصف سكان القدس إما معتقلون، أو 
 .خرجوا بكفالة، أو ممنوع عليهم دخول األقصى
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من جهته لفت عضو الهيئة اإلسالمية العليا في القدس محمد مسك، في مستهل حديثه إلى أن 
ً، هي المقصودة ببيت المقدس، مشيرا إلى »فلسطين، القدس، واألقصى«الكلمات الثالث المتداولة 

مدينة الذي عقد في ) بال(محاوالت االحتالل السيطرة التاريخية والدينية على مدينة القدس منذ مؤتمر 
، مبينا أن الحفريات التي يقوم بها االحتالل تحت األقصى تعرضه لالنهيار، ١٨٩٧بازل بسويسرا عام 

 .«طريق الحجاج«وآخرها نفق 

وأوضح أن المقدسيين في محاوالت تصديهم لالحتالل، ابتكروا أدوات للمقاومة، من مثل، إعطاء 
 .لمحتل آباءهممفاتيح األبواب لألطفال، ثم خلعها بعد أن استجوب ا

وفي نهاية ورقته التي ألقاها أكد مسك أهمية الحفاظ على الوصاية الهاشمية على المقدسات، 
وأهمية الوحدة الوطنية للدفاع عن فلسطين والقدس والكرامة، إلى ذلك قدم جملة من التوصيات، منها، 

  .الوعي بأهمية القدس الشرعيةالعمل على تحرير القدس كاملة، وتشكيل لجنة علماء آثار للتوثيق، ونشر 

  ٢٢ص/٩/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

   بيروت في الثاني الشعبي اللقاء تنظم ”وعربية وفلسطينية لبنانية“ هيئات
  ”العار صفقة ضد األمة ميثاق“ ويطلقون القرن صفقة ضد

 

 ربيـة،الع لألحـزاب العـام والمـؤتمر اإلسالمي، /القومي والمؤتمر العربي، القومي المؤتمر من بدعوة
 العربـي الـشعبي الملتقى انعقد التقدمية، العربية والجبهة العربي، اليساري واللقاء الدولية، القدس ومؤسسة
 شخــصية ٣٠٠ بحــضور بيــروت اللبنانيــة العاصــمة فــي ”العــار صــفقة مواجهــة فــي متحــدون“ الموســع
 .ةوعربي وفلسطينية لبنانية ٕواعالمية وحقوقية وثقافية ونقابية وحزبية سياسية

 يونيــو /حزيـران مــن الثـاني فــي انعقـد الـذي الــشعبي – الـسياسي للقــاء ًاسـتكماال اللقــاء هـذا ويـأتي
 ”العـار صـفقة ضـد األمـة ميثـاق“ المجتمعـون وأصـدر المنامـة، فـي الفاشـلة كوشـنير ورشـة عـشية الفائت
 .كافة والقادمة حاليةوال السابقة وخطواتها بتجلياتها القرن بصفقة يسمى لما الكامل الرفض على أكد الذي

 المقاومـة دعـم مقـدمتها وفـي كافـة بأشـكالها المقاومـة دعـم هـو مـشروعنا إن“ :الميثـاق في وجاء
 الـدعم أشـكال كـل تقـديم العـالم أحـرار ومـن كافـة وتنظيماتهـا وقواهـا األمـة أبنـاء مـن يتطلـب مما المسلحة،
 .”األقصى في والمرابطة العودة مسيرات وخاصة للمقاومة

 نظــام أو جهــة أيــة انخــراط أن ”العــار صــفقة ضــد األمــة ميثــاق “ ميثــاقهم فــي المجتمعــون رواعتبــ
 جريمــة فــي )وشــراكة( ومقدســاتها ولثوابتهــا لألمــة خيانــة المــشؤومة الــصفقة مــسار فــي إســالمي أو عربــي

 .فلسطين قضية على اإلجهاز محاولة

 ما ضد كافة، فلسطين وأبناء لوفصائ سلطة الفلسطيني، للشعب الجامع الموقف المجتمعون ّوثمن
 فـي ًيـدا الفلسطينيون ليضع نادرة تاريخية فرصة اإلجماع هذا أن المجتمعون واعتبر القرن، بصفقة يسمى
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 ومخرجاتهـا أوسـلو اتفاقيات انتهاء عن لإلعالن حان قد الوقت أن مؤكدين الداهم، الخطر لهذا للتصدي يد
 .القدس وعاصمتها فلسطين يرتحر طريق على موحد فلسطيني برنامج ولتبني

 فــي عقــدت التــي العــار ورشــة ضــد عربيــة شــعبية قمــة تنظــيم علــى العمــل إلــى المجتمعــون ودعــا
 الحثيـث العمـل ضـرورة علـى مؤكـدين العـار، صفقة من الحقيقي واإلسالمي العربي الموقف إلعالن المنامة
 .الورشة هذه إفشال في البحرين شعب ودور المشؤومة، الورشة هذه بمقاطعة للدفع

ــع أشــكال كافــة مقاومــة أن علــى المجتمعــون وأكــد ــار الــصهاينة، مــع التطبي ــع باعتب  ًمــدخال التطبي
 .وعمالئه ترمب صفقة إلنجاح ًأساسيا

 وهـو وحـدتنا هـو نهجنـا ولـيكن التحريـر طريـق علـى المقاومـة هـو برنامجنـا فليكن ”:الميثاق وختم
 علـى والعمل الحقيقي عدونا الصهيوني الكيان واعتبار اسيةاألس قضيتنا فلسطين باعتبار البوصلة تصويب
  .”التطبيع أشكال لكافة التصدي

  ٨/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  آراء عربية

 جرائم الحرب اإلسرائيلية لن تسقط بالتقادم

 سري القدوة

ان المجازر االرهابية التي نفذتها العصابات المحتلة بحق االنسان واألرض الفلسطينية هي حكاية  
جرح ووطن، امتدت عبر االجيال لتشكل هذا التاريخ الفلسطيني والمأساة التي كبرت معنا، جرحا عميقا ال 

ه ودمرت حقوقه وشرد عبر بقاع االرض ، لتعترف يعرف المحن، تسببت في مأساة شعب سرقت اراضي
اليوم وتكشف وسائل االعالم االسرائيلية عن تلك المجازر البشعة التي ارتكبتها العصابات االسرائيلية بحق 

 .ابناء الشعب الفلسطيني

لقد ارتكبت قوات االحتالل العسكري والمجموعات المسلحة التابعة لها الجرائم البشعة واستخدمت  
ساليب المحرمة دوليا لبث الخوف والرعب في قلوب السكان االمنين ودفعهم للهروب من الموت وترك اال

ٕالمكان وتهجيرهم بقوة البطش واعمال القمع والتنكيل المستخدمة، حيث اعترفت وسائل اعالم االحتالل 
سرائيلية تقريرا  اإل”هآرتس“االسرائيلي االسبوع الماضي عن بعض ممارسات هذه الجرائم ونشرت صحيفة 

 عاما في قرية ٧١مطول كشفت خالله عن تفاصيل احدى المجازر التي نفذتها العصابات الصهيونية قبل 
 . رجال٥٢، وراح ضحيتها ”حيرام“الصفصاف الفلسطينية في الجليل األعلى خالل عملية أطلق عليها 

ثائق مرعبة عن  في ملحقها األسبوعي، ويتضمن و”هآرتس“جاء ذلك ضمن تحقيق نشرته  
 وبعده، وتحجبها سلطات ١٩٤٨مجازر وجرائم ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين عام 

االحتالل في قسم معلومات سرية للغاية، وفي تفاصيل المجزرة بحسب الوثائق، فإن العصابات الصهيونية 



 
١٧

 منهم ال يزالون ١٠، وكان  رجال مع بعضهم البعض، ووضعتهم في حفرة وأطلقت النار عليهم٥٢قيدت 
 جثة، كما كان هناك ٦١ جثث، ثم ٦ينازعون الموت، فيما توسلت النساء وطلبن الرحمة، ووجدت حينها 

 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد ١٤ لفتاة عمرها  ثالث حاالت اغتصاب، إحداهن
  .الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم

أن عشرات المجازر ارتكبت، كما جرى اغتصاب الفتيات الصغار، إلى جانب » سهآرت«وأوضح تحقيق 
عمليات السلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، نفذتها العصابات الصهيونية بأوامر من ديفيد بن 

 .غوريون

ان ارتكاب هذه الجرائم واعتراف حكومة االحتالل وبعض وسائل االعالم االسرائيلية بهذه  
رسات المنافية للقوانين واألعراف الدولية، تدفعنا الي ضرورة المطالبة بتحقيق دولي للكشف عن المما

األرشيف االسرائيلي وطبيعة المعلومات التي تحتويه ومدي االعمال البشعة واإلرهابية التي ارتكبتها هذه 
م يكن متاحا ألحد الفرق والعصابات بحق السكان اصحاب االرض، حيث ان هذا االرشيف االسرائيلي ل

 العسكري الذي لم يخرج عنه  االطالع علي محتوياته وليس متاحا تماما للجمهور، وأيضا يوجد االرشيف
إال ما ندر من الوثائق، أما تلك التي تتصل بمسألة االغتياالت أو مخططات ارتكاب مجازر على غرار ما 

دا وفي ضوء ما نشر من معلومات العمل  فإنها تخفى وتدفن، فبات اليوم ومن المهم ج١٩٤٨حدث عام 
علي تشكيل فريق تحقيق دولي، والسعي لمحاكمة االحتالل االسرائيلي علي هذه الجرائم وفضح االحتالل 

   ونشرها علي المستوي الدولي

ٕان استمرار محاوالت إسرائيل طمس جميع دالئل النكبة عبر سرقة واخفاء الوثائق المتعلقة بالتاريخ 
ٕواستمرار حجب الوثائق التاريخية واخفاء الحقائق والتكتم عن أسرار النكبة، ال يمكن ان الفلسطيني، 

يستمر طويال، فتلك الجرائم المروعة هي شاهدة حية على الواقع الذي عايشه الشعب الفلسطيني، حيث 
 علي ٕسجل التاريخ انهم قاموا بتهجير شعب بالكامل وسرقة اراضيه واقامة المستوطنات الغير شرعية

 . وممتدة لحتى اليوم١٩٤٨االرض الفلسطينية في معركة مفتوحة منذ عام 

أن الشعب الفلسطيني يمتلك الحق في الدفاع عن نفسه، والمضي قدما بإحالة ملفات جرائم  
االحتالل اإلسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية والعمل على فضح سياسات االحتالل اإلسرائيلي على 

دولي، وفضح السياسة األمريكية التي باتت منحازة لالحتالل اإلسرائيلي وعنجهيه، وأنه حان المستوي ال
 .الوقت إلنهاء أطول احتالل بالتاريخ المعاصر

إننا نشهد صورة استيطانية وجرائم متواصلة استمرت عبر التاريخ، ومع تصاعد المواقف األمريكية  
اب على مصراعيه لتصعيد سياسة االستيطان، واالستمرار في المعادية للشعب الفلسطيني حيث يتم فتح الب

اعتقال المزيد من أبناء الشعب الفلسطيني، ومصادرة األراضي، واالستفادة من حالة االنقسام الفلسطيني 
 .الواقعة في الضفة وغزة، وممارسة التنكيل بالشعب الفلسطيني بكل صورة وفرض االحتالل بالقوة
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 ينتهي، بأي حال من األحوال في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي واحتالل أن الصراع ال يمكن أن 
واغتصاب ومصادرة األراضي الفلسطينية، وأنه لن يتم إفراغ القضية الفلسطينية من محتواها الوطني، مهما 
تكالبت كل قوى البطش والعدوان وتفرعت وتشابكت المؤامرات، فال يمكن ان ينتصر الباطل علي الحق، 

ائما كان الحق هو المنتصر، والشعب الفلسطيني يملك الحقوق، التي ال تسقط بالتقادم، فهذا الحق هو ود
 . حق قانوني وشرعي وتاريخي ، وال يمكن ان يسقط مهما استمر الزمن

ٕاننا ندعو ونطالب بضرورة تشكيل اوسع هيئة اعالمية وقضائية ودبلوماسية واعالمية فلسطينية  
محاكمة اسرائيل علي جرائم الحرب التي ترتكبتها بحق الشعب الفلسطيني، ومواجهة جرائم وعربية ودولية، ل

االحتالل، ولقد حان الوقت لمالحقة حكومة االحتالل قضائيا، وكشف القناع عن وجه االحتالل الغاصب 
فال ألرضنا، انه الوقت المناسب للدق على جدران المحاكم الدولية، لمحاكمة المجرمين وقتلة االط

 . ومغتصبي النساء، وكل من ارتكب المجازر بحق ابناء الشعب الفلسطيني

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  ١٦ ص٩/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  عبرية مترجمةوجنبية أآراء 

  ًموقف ترامب من الفلسطينيين قلب السياسات األميركية رأسا على عقب
  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ٦/٧/٢٠١٩) ذا أراب ويكلي (–* غريغوري أفتانديليان

على الرغم من أن منتقدي السياسة األميركية قد أكدوا منذ فترة طويلة أن واشنطن كانت منحازة 
 -  على األقل حتى وقت قريب للغاية -معظم الوقت لصالح إسرائيل، فإن هذا ال يعني أن الواليات المتحدة 

  .تخلت عن الفلسطينيينقد 

خطة  - اقتراح حل الدولتين األول ١٩٤٧يجب أن نتذكر أن الواليات المتحدة دعمت في العام 
التقسيم التي اقترحتها األمم المتحدة لفلسطين، والتي تصورت إقامة دولة يهودية وأخرى عربية، مع وضع 

  .القدس تحت اإلدارة الدولية

ً، عندما استولت دولة إسرائيل الناشئة حديثا على ١٩٤٨حرب ثم تم تعليق فكرة الدولتين بعد 
مساحة أكبر من التي اقترحتها لها خطة التقسيم، وأصبحت الضفة الغربية والقدس الشرقية خاضعة 

، سوف تصبح تلك ١٩٦٧وبعد حرب العام . للسيطرة األردنية بينما خضع قطاع غزة للسيطرة المصرية
  .اإلسرائيليةالمناطق بدورها تحت السيطرة 
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 الجئ فلسطيني، لكنهم تلقوا الدعم من ٧٥٠.٠٠٠ في صنع حوالي ١٩٤٨تسببت حرب العام 
ً، والتي تلقت منحا )األونروا(وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى 

  .١٩٤٩ًمالية كبيرة من الواليات المتحدة، بدءا من العام 

صانعي السياسة األميركيين في ذلك الوقت، نال الفلسطينيون الجزء األكبر من من وجهة نظر 
، ولذلك كانت واشنطن حريصة على إظهار أنها ستدعمهم من خالل ١٩٤٨المعاناة واأللم في نزاع العام 

ًومع تخمر الحرب الباردة في ذلك الوقت، أراد المسؤولون األميركيون أيضا كسب التأييد من . األونروا
  .الدول العربية، وكان الدعم االقتصادي لالجئين الفلسطينيين إحدى الطرق لتحقيق ذلك

ًمنذ أواخر الستينيات وخالل معظم الثمانينيات، اتخذت الواليات المتحدة موقفا قويا ضد منظمة 
بسبب ما ًالتحرير الفلسطينية والمجموعات الفلسطينية األكثر تطرفا مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، 

  .اعتبرته استخدامها لإلرهاب وعالقاتها مع موسكو

ومع ذلك، سرعان ما أدركت واشنطن أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل معظم المجتمع 
وبعد أن أعلن زعيم منظمة . الفلسطيني، وأن انتهاج سياسة تتجاهل هذه الحقيقة ستكون له نتائج عكسية

 أنه يعترف بإسرائيل ١٩٨٨ًنا، برعاية الواليات المتحدة، في العام التحرير الفلسطينية ياسر عرفات عل
  .وينبذ اإلرهاب، دخلت الواليات المتحدة في حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية

بعد أعوام عدة، توصلت حكومة حزب العمل اإلسرائيلية برئاسة يتسحق رابين إلى الرأي نفسه، 
ًرغم من أن الواليات المتحدة لم تكن جزءا من المفاوضات التي وعلى ال. وهو ما أنتج اتفاقيات أوسلو

أنتجت االتفاقيات، إال أن الرئيس األميركي بيل كلينتون أيدها بشدة واستضاف حفل التوقيع الذي شهد 
  .المصافحة بين رابين وعرفات في البيت األبيض

ًيقا للفلسطينيين أيضاًكانت عواطف كلينتون المؤيدة إلسرائيل معروفة جيدا، لكنه أصبح صد وقد . ً
َاستقبل عرفات مرات عدة في البيت األبيض، وسافر إلى غزة ودعم تقديم مساعدات اقتصادية أميركية 

  .كبيرة للضفة الغربية وغزة

ًوأصبح كلينتون غاضبا من عرفات لعدم قبوله العرض -على الرغم من أن اتفاقيات أوسلو فشلت 
 كان كلينتون يدرك أن القضايا السياسية، وليس االقتصادية، -فيد الثانياإلسرائيلي األخير في كامب دي

  .هي التي تقع في صميم الموضوع

بالنسبة لخليفته؛ جورج دبليو بوش، وعلى الرغم من أنه رفض التعامل مع عرفات، فإنه دعا 
 التي بذلها كما فشلت جهود عملية السالم. صراحة إلى حل الدولتين وأيد خليفة عرفات، محمود عباس

ًالرئيس باراك أوباما أيضا، لكنه كان أول رئيس أميركي يتحدث صراحة عن الفلسطينيين الذين يعانون من 
إن أميركا لن تدير ظهرها لتطلعات الفلسطينيين المشروعة إلى الكرامة “، وقال ”اإلهانات اليومية“

  .”ٕوالفرصة واقامة دولة خاصة بهم
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ً دونالد ترامب فريد من نوعه ألنه قام بقلب هذه السياسة رأسا على ال شك في أن الرئيس األميركي
 -إنه لم يكتف باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األميركية إلى تلك المدينة فحسب . عقب

 لكنه قطع المساعدات األميركية عن - وهي األمور التي قاومها جميع الرؤساء األميركيين السابقين
، وقلل بشكل كبير من المساعدات األميركية للفلسطينيين، وقام بإغالق مكتب منظمة التحرير األونروا

  .الفلسطينية في واشنطن

 -  مليون دوالر فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية ٣٥وفي آخر ميزانية له، اقترح ترامب تقديم 
كل شيء يريده رئيس الوزراء وعالوة على ذلك، يبدو أنه يدعم . للتدريب على إنفاذ القانون فحسب

  .اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

ومع . هذا التغيير في السياسة األميركية دفع القيادة الفلسطينية إلى تعليق المحادثات مع واشنطن
أنه لم يتم كشف النقاب عن خطة عملية ترامب للسالم، التي صاغها إلى حد كبير صهره جاريد كوشنر، 

ورأى الفلسطينيون أن المؤتمر األخير الذي عقدته اإلدارة . م قيام دولة فلسطينيةفإنه يشاع أنها ال تدع
األميركية في البحرين، والذي هدف إلى استدراج تعهدات بتقديم الدعم االقتصادي لهم، هو وسيلة 

  .لاللتفاف على قضية السيادة الفلسطينية وتأجيلها في نهاية المطاف

مر، وأرسلت دول عربية عدة مسؤولين من المستوى األدنى وهكذا، قاطع الفلسطينيون المؤت
ً، فإنه كان فشال إلى حد ”نجاح“وعلى الرغم من جهود إدارة ترامب لتسويق المؤتمر على أنه . لحضوره

 الفلسطينيين من ”شراء“من الصعب تخيل أن أي رئيس أميركي آخر قد يتبع سياسة تهدف إلى .كبير
  .يام دولة فلسطينيةدون عملية سياسية تؤدي إلى ق

ومع ذلك، من غير المرجح أن يغير ترامب مساره ويخرج بخطة سالم تلبي الحد األدنى من 
ًوال بد أنه أجرى بال شك حسابا سياسيا توصل من خالله إلى أن من . التطلعات السياسية الفلسطينية ً

ًاألفضل أن يبقى محال لرضا بنيامين نتنياهو بدال من الضغط عليه لتقد سوف ترضي هذه .يم تنازالتً
ًالسياسة قاعدته السياسية، لكنها لن تفعل شيئا لتحقيق السالم أو استعادة مصداقية الواليات المتحدة لدى 

 .الفلسطينيين، وهو ما كان قد سعى إليه العديد من أسالفه من أجل تحقيق اتفاق سالم حقيقي

سطن، وهو محلل سابق في قسم الشرق األوسط محاضر في كلية باردي للدراسات العالمية بجامعة بو *
  .في وزارة الخارجية األميركية

  :ُنشر هذا المقال تحت عنوان *

Trump’s position on Palestinians upending past US policies 

  ٢٠ ص٩/٧/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اخبار با�نجليزية
 

‘Jordan will not accept any compromise or deal that neglects 
Palestinians’ rights’ 

Shtayyeh meets with Razzaz, says visit step towards ‘breaking ties 
with occupation’ 

 
By JT - Jul 08,2019 - AMMAN — Prime Minister Omar Razzaz stressed on Sunday that 
Jordan, under the leadership of His Majesty King Abdullah, supports Palestinians in 
facing the unilateral procedures of the Israeli occupation, noting that these practices violate 
all international laws. 
The premier's remarks came during a one-on-one meeting with Palestinian Prime Minister 
Mohammad Shtayyeh, followed by expanded talks attended by several ministers from 
both  
countries. 
Razzaz reiterated the Kingdom’s stance and commitment not to accept any compromise, 
project, deal or solution that neglects the Palestinians’ legitimate rights to end the 
occupation and establish their independent state on the pre-1967 lines with East Jerusalem 
as its capital, the Jordan News Agency, Petra, reported. 
“We cannot think of or accept an economic solution as an alternative or in isolation from a 
political solution to the issue,” Razzaz stressed. 
He also emphasised that Jordan will never concede Jerusalem or the Hashemite 
Custodianship over the Islamic and Christian holy sites, expressing appreciation for 
Palestine and many countries for supporting the Kingdom’s historical role in this regard.  
On the sidelines of the meeting, during which bilateral ties and the smeans to enhance them 
at all levels were discussed, Jordan and Palestine signed two memoranda of understanding 
on the mutual accreditation of conformity certificates and quality marks, and industrial 
ownership, and a third was signed between the Jordan Food and Drug Administration and 
the Palestinian Standards Institution. 
In the presence of Razzaz and Shtayyeh, the minutes of the Jordanian-Palestinian 
ministerial meeting were also signed (see separate story). 
The premier expressed confidence that such meetings would lead to implementing practical 
steps in all issues that were discussed previously by the technical committee in the energy, 
transport, commercial exchange and services, mainly health sectors. 
For his part, Shtayyeh praised the Jordanian stance, under His Majesty’s leadership, that 
supports Palestinians in receiving their legitimate rights, at the top of which is the 
establishment of an independent Palestinian state. 
Shtayyeh stressed that Jordan is not merely a gateway for Palestinians, but it represents a 
bridge to Arabs and the world. 
The Palestinian premier noted that this visit to the Kingdom is one step in Palestine’s 
strategy to “gradually break ties with the occupation and enhance the depth of Arab ties”. 
He also expressed his gratitude for the Kingdom’s role in facilitating some 2.6 million trips 
across the King Hussein Bridge and 1.2 million trips for Palestinians through Queen Alia 
International Airport, as well as facilities presented to Hajj and umra performers. 
In remarks to the press following the bilateral discussions, Razzaz said that Jordan and 
Palestine see eye-to-eye regarding the road to peace, which can only be realised through 



 
٢٢

granting the Palestinian people their right to an independent Palestinian state with East 
Jerusalem as its capital and guaranteeing the refugees’ right to return.  
At the economic level, he noted that there are economic challenges imposed by the 
occupation authorities, which hinder more commercial exchange between Jordan and 
Palestine.  
The premier said that both countries put forward an executive plan to carry out the signed 
memos within weeks and months rather than within years.  
For his part, Shtayyeh referred to the latest meeting between King Abdullah and 
Palestinian President Mahmoud Abbas, during which His Majesty urged to put all 
Jordanian expertise and national products in the service of the Palestinian market. 

Jordan Times Jul 08,2019 
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Wadi al-Hummos residents facing displacement 
 

By Anan Shehadeh 
BETHLEHEM, Monday, July 08, 2019 (WAFA) – In 2005, precisely when the Israeli 
authorities began building the apartheid wall in Jerusalem and Bethlehem areas, the 
suffering of the residents of the Wadi al-Hummos, an area part of Sur Bahir, a Palestinian 
neighborhood southeast of the occupied city of Jerusalem, began to surface and gradually 
worsen. 
The neighborhood, which is about 6000 dunums in area, was divided into two parts when 
building the wall was completed, with half of it being inside the wall, that is on the 
Jerusalem side, and the other half outside it that remained part of the West Bank, which is 
an area that reaches its borders from Sur Baher to Beit Sahour and other nearby villages 
in the Bethlehem district. 
Last month, Israel decided to demolish 100 residential apartments on the West Bank side 
of the wall claiming they were built too close to the wall. It gave the resident until July 18 to 
evacuate the area. 
The head of the services committee in Wadi al-Hummos, Hamada Hamada, said that the 
land where the buildings are located is under the jurisdiction of the Palestinian Authority 
(PA) as defined in the Oslo Accords which classified the West Bank into areas A (under PA 
rule), B (joint PA, Israeli rule) and C (full Israeli control). 
Hamada told WAFA that 6000 people live in Wadi al-Hummos and with the urgent need 
for urban expansion, residents of Sur Baher started to expand and built homes on their 
own land. However, with the construction of the wall and dividing Sur Baher land and 
people, problems began to surface with Israel issuing halt construction orders and threats 
of demolition. 
Hamada said the Israeli municipality of West Jerusalem would not provide them with 
services and at the same time refused to acknowledge that this land was under PA control. 
Whenever they asked for services, the municipality would tell him to go and get it from the 
PA. 
“All the buildings have legal permits by the local government in Bethlehem,” he said, 
pointing to the poor conditions of life because of the absence of infrastructure from sewage 
network, water and even roads and the chaos of the construction process. 
Hamada noted that many people are threated to have their Israeli IDs revoked and thus 
prevented from receiving medical services in Israeli hospital, stressing that many of the 
citizens are facing serious difficulties in registering their children in their personal IDs, and 
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that there are a number of young men, boys and children, including those over the age of 
22, who are still without civil documents. 
“My daughter is three years now and she is still without legal documents. She has only a 
birth certificate without a number,” he said. 
“There is a clear policy of emptying the area in order for it to be an extension of the 
surrounding settlements. I personally pay NIS $600 for national health insurance, as it is 
required in Israeli law, but I do not receive any services in return.” 
Hamada pointed out that the people of Sur Bahir are Palestinian refugees who have UN 
cards and therefore it is necessary to protect them and not to displace them again, stressing 
that the demolition decision orders the owners of buildings and facilities to demolish them 
by themselves. If not, Israel will demolish them at their expense, which sometimes can cost 
up to $30,000.He added that the danger lies in the fact that if the 100 apartments are 
demolished, the same thing will happen to the buildings in other areas and thus the 
displacement of more than 6000 citizens from their homes and land, meaning it could be 
the largest migration since 1967.The governor of Bethlehem Kamel Hamid called for an 
action plan to thwart all the Israeli measures in the region.”We all have to work together to 
reduce settlement ambitions in the region, especially Bethlehem, in general, “ he said. “It 
requires focusing on the legal side as well as providing all forms of aid and assistance to the 
population from water, electricity and infrastructure through a joint committee to ease the 
damage they are expected to face.”He pointed out that there should be a clear 
understanding on a program of peaceful resistance in terms of setting up tents for 
protesting and expanding popular participation, as happened in Khan al-Ahmar, stressing 
that Bethlehem has recently been subjected to a raging settlement attack and repeated 
incursions.The director of the office of the Wall and Settlements Resistance in Bethlehem, 
Hassan Breijieh, told WAFA that Wadi al-Hummos area attracted residents of Jerusalem 
who wanted to escape the difficulty of life under Israeli law there.He pointed out that the 
demolition decision was issued by the Israeli Supreme Court at the recommendation of the 
Israeli army, noting that no clashes or any other military confrontations ever happened in 
the area. In fact, it was the Israeli forces who committed a crime against a young man from 
Hebron when they shot him while trying to reach Al Aqsa Mosque to perform Friday 
prayers in the Islamic holy month of Ramadan.Breijieh said the area has been quiet but 
there are attempts by the Israeli forces to create a state of tension there in order to cause 
confusion and implement plans of demolition of houses and justify the construction of the 
wall for “security reasons,” pointing out that the wall is illegal and causes harm according 
to international tribunals on the matter. 
He said that a tent will be set up in the area outside the wall and will be used for solidarity 
purpose, adding that the area was chosen because it can easily be reached by individuals 
and delegations.The director general of local government in Jerusalem, Musa al-Sha'er, 
said that a service committee in Wadi Al-Hummos was established in 2018 in order to 
provide services and be the authorized party to deal with the official authorities. 
He pointed out that the granting of building permits in the region is still ongoing and it is 
the job of the PA, and that there are projects to be implemented in the coming period that 
include rehabilitation of the streets and the establishment of drinking water pipes. The 
local government gives $15,000 monthly to the Services Committee as operating expenses 
and to strengthen stability. 
He explained that the area belongs administratively to Jerusalem, but at times the Local 
Government in Bethlehem was given the right for granting building permits. 
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raeli settlers take over Palestinian-owned building in Jerusalem 
neighborhood 

  
JERUSALEM, Monday, July 08, 2019 (WAFA) – Israeli settlers took over today a 
Palestinian-owned building in Suwwana area on the Mount of Olives in occupied East 
Jerusalem, according to local sources. 
They told WAFA that Israeli police escorted the settlers in their takeover of the building 
that houses four apartments and owned by Ihab Mahdar. 
Settlers were seen removing furniture from the building and throwing it in the street. 
No further details were available on the takeover. 
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