
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / آب/ ٢٩
  
  
  

  

 

  

  :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 

منظومة وموظفو األقصى وحراسه يجسدون قلب الوصاية : مجلس أوقاف القدس •

  ٤  الهاشمية

 يسلط الضوء على تأكيد الملك وقوفه مع الحقوق "الشؤون الفلسطينية"تقرير  •

  ٥  الفلسطينية

  شؤون سياسية

  ٦  ال إفصاح عن صفقة القرن قبل االنتخابات اإلسرائيلية: لبيت األبيضا •

  ٦   فيها"مكتبا دبلوماسيا"هندوراس تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتفتح  •

  ٧  ضغوط أمريكية وصهيونية على الدول الالتينية لفتح بعثات لها في القدس المحتلة •
  

  اعتداءات

 قرية في زراعية طريق وتجريف اعتقاالت وتنفيذ وبيتونيا، سلوان في اقتحامات •

  ٧  اهللا رام غرب

 والتنكيل العيسوية لبلدة واقتحاماته وحمالته حصاره يواصل االحتالل :القدس •

  ٩  بسكانها
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٠  جريمة إعدام الطفلين في القدس ترقى لجرائم الحرب : خبير قانوني لموقع مدينة القدس •
  

  شؤون مقدسية

  ١١  ً دونما١٤٤أطماع االحتالل تطال األقصى بكافة مساحته الـ : يالكسوان •

 عام منذ لألقصى القائم الوضع وعلى الحمراء الخطوط تعدت "إسرائيل" :بكيرات .د •

١٢  ١٩٦٧  
  

  

  



 
٣

  تقارير

  

  ١٣  ليفني تسيبي بزيارة تنديدا سدني في الفلسطيني شعبنا مع تضامنية وقفة •
  

  فعاليات
  

  

  ١٤  حية ترصد حياة المجتمع المقدسيمسر".. قهوة زعترة"  •
  

  آراء عربية

  

  ١٦  الخارجية األمريكية تمارس االضطهاد بحق الشعب الفلسطيني •

  ١٩  .. اهدأ •

  ٢٠   في البرامج االنتخابية بإسرائيل"االستيطان" •

   عبرية مترجمةآراء

  ٢١  رشق الحجارة بالعيسوية يعني أن االحتالل غير مرحب به •

  ٢٤  دة لليهودنصيحة للعرب وواح ١٢ •
  

  اخبار باالنجليزية

  

Media director in Jerusalem summoned for interrogation over 

construction since 2009 ٢٦  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  منظومة وموظفو األقصى وحراسه : مجلس أوقاف القدس

 يجسدون قلب الوصاية الهاشمية

الـمسجد األقصى الـمبارك ان منظومة موظفي أكد مجلس األوقاف وشؤون  - القدس المحتلة 
ّالـمسجد األقصى الـمبارك وحراسه، تجسد قلب الوصاية األردنية الهاشمية على الـمسجد األقصى 

  .الحرم القدسي الشريف/الـمبارك

وقال المجلس في بيان امس انه ينظر بعين الخطورة الى الهجمة الشرسة الـموجهة ضد المنظومة 
 توجت بطلب التحقيق واالستدعاء لكل من مدير عام األوقاف اإلسالمية وشؤون الـمسجد والحراس، والتي

األقصى الـمبارك الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي، وفضيلة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة 
ٕاإلسالمية العليا، وابعاد فضيلة الشيخ ناجح بكيرات مدير التعليم الشرعي عن الـمسجد األقصى 

ًالحرم القدسي الشريف، والذي يشكـل سابقة وتعديا على هذه الرموز اإلسالمية، لتقييدها وتحجيم /كالـمبار ّ
الحرم القدسي /دورها الفاعل والـمؤثر في حفظ الهوية والرواية اإلسالمية للمسجد األقصى الـمبارك

   .الشريف

 خرق في الوضع تي ضمن مساعي االحتالل الرامية إلحداثأوبين ان هذه الهجمة الشرسة ت
ًالحرم القدسي الشريف القائم على تعريفه اإلسالمي مسجدا /التاريخي القائم في الـمسجد األقصى الـمبارك

بكل ساحاته وأروقته وأبنيته فوق األرض وتحتها وفي فضائه والطرقات المؤدية له، والذي لن يكون أي 
  .شيء آخر مهما بلغت التضحيات

يدي موظفي وحراس الـمسجد األقصى الـمبارك ومديرها العام الشيخ واكد المجلس انه يشد على أ
ًدمتم عنوانا : محمد عزام الخطيب، وفضيلة الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، وقال 

ًومظلة وسورا شامخا تحطمت عليه مخططات االحتالل وسياسته الباطلة، فهنيئا لكم هذا الرباط الـمتجدد  ً
  .ون فيه عن أمتكم فاربطوا ورابطوا ثبت اهللا أقدامكمالذي تنوب

  ٣ص/٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 
٥

   يسلط الضوء على تأكيد الملك "الشؤون الفلسطينية"تقرير 

  وقوفه مع الحقوق الفلسطينية
  

تناول التقرير الشهري الذي تعده دائرة الشؤون الفلسطينية، لشهر تموز  -  كمال زكارنة- عمان  
ٕأكيد جاللة الملك عبد اهللا الثاني، على وقوف األردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء ، ت٢٠١٩

ٕالفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة واقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
 والتاريخي ، وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني١٩٦٧عام 

القائم في المدينة المقدسة، ومشيرا إلى أن األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي والديني في حماية 
  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات

 لوكالة األمم المتحدة واستعرض التقرير تأكيد األردن على أهمية االستمرار في توفير الدعم الالزم
ًإلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين لتمكينها من القيام بدورها وفق تكليفها أألممي، مؤكدا ضرورة تجديد 
تكليف الوكالة الذي ينتهي العام القادم ويجدد كل ثالث سنوات حين يطرح للتصويت في الجمعية العامة 

 األردن الرافض والمندد للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية خالل األشهر القادمة، اضافة الى تأكيد موقف
في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية على خلفية إقدام إسرائيل على هدم عشرات 
الوحدات السكنية العائدة لمواطنين فلسطينيين في واد الحمص في باهر بالقدس الشرقية، بما يشمل بناء 

ٕيع القائم منها، وسياسات مصادرة االراضي والهدم وطرد السكان، وانشاء الطرق المستوطنات وتوس
االلتفافية لخدمة المستوطنات، وغيرها من السياسات واإلجراءات الهادفة للتهجير القسري للسكان بما 

  .يتعارض بشكل صارخ مع االتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، والقوانين الدولية

، انتهاكاته ٢٠١٩اق ذاته، استعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائيلي خالل تموز وفي السي
ٍالمعهودة في األرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحد لجميع المواثيق 

  .والمعاهدات والقرارات الدولية

  ٣ص/٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٦

  شؤون سياسية

  

  إفصاح عن صفقة القرن قبل االنتخابات اإلسرائيليةال: البيت األبيض
 

أعلن مساعد الرئيس االميركي وممثله الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبالت امس  - نيويورك
االربعاء ان بالده لن تفصح عن خطة السالم االميركية الخاصة بالشرق االوسط قبل االنتخابات 

  .االسرائيلية

تغريدة له على تويتر، وهي المنصة التي يستخدمها البيت االبيض لالعالن عن مثل وقال غرينبالت في  
 «.قبل االنتخابات اإلسرائيلية) أو أجزاء منها(لقد قررنا أننا لن نطلق رؤية السالم »:هذه االمور 

  . يوما اضافية٤٥، لكن تشكيل الحكومة قد يستغرق ٢٠١٩ ايلول ١٧وتجري االنتخابات االسرائيلية في 

  ١ص/٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

   فيها"مكتبا دبلوماسيا"هندوراس تعترف بالقدس عاصمة إلسرائيل وتفتح 
 

أعلنت حكومة هندوراس ان الرئيس خوان أورالندو ايرنانديز سيقوم غدا الجمعة بزيارة -عواصم 
سة عاصمة في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقد” مكتب دبلوماسي"رسمية إلى إسرائيل الفتتاح 

  .إلسرائيل

، موضحا أن "إنه في نظري االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"وقال رئيس هندوراس 
  . لسفارة بالده الواقعة في تل أبيب"امتداد" هو "المكتب الدبلوماسي"

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن اسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح 
  ."تحليله في األجواء الدولية والوطنية"اليا يجري ح

، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى ٢٠١٨) مايو( أيار١٤وكانت الواليات المتحدة نقلت في 
  .القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس األميركي دونالد ترامب

ون القدس الشرقية التي احتلتها اسرائيل في وأثارت الخطوة غضب الفلسطينيين الذين يعتبر
  .، عاصمة لدولتهم المستقبلية١٩٦٧

وقررت معظم العواصم األجنبية االحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس حتى إيجاد حل 
  >>...لوضع المدينة من خالل المفاوضات

  ١٨ص/٢٩/٨/٢٠١٩الغد 

***  

 

 



 
٧

  ية لفتح بعثات لها في القدس المحتلةضغوط أمريكية وصهيونية على الدول الالتين
 

الرفيـق " فـدا"أكد عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، نائب األمينة العامة لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 
 الالتينيــة لحثهــا علــى عــدم االســتجابة أمريكــااتــصاالتها مــع دول  تواصــل رام اهللا، صــالح رأفــت ان ســلطة

القــرار األخيــر   بعثــات دبلوماســية فــي القــدس المحتلــة الســيما بعــداألمريكيــة واإلســرائيلية بفــتح للمطالــب
 .لهندوراس

هنــاك جهــود تبــذل مــع الــدول العربيــة واإلســالمية : "وقــال رأفــت فــي حــديث إذاعــي، اليــوم األربعــاء
  نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة معرباأوفتح بعثات دبلوماسية  للضغط على تلك الدول لعدم

 ".المحتلة ه في أن تتراجع هندوراس عن نيتها فتح بعثة دبلوماسية في القدسعن أمل

العام لألمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس األمـن إلـزام  وطالب رأفت في نهاية تصريحه السكرتير
رائيل ٕوالـزام إسـ القرارات الدوليـة، واالنتقـال مـن مجـرد أخـذ القـرارات إلـى وضـع آليـات لتنفيـذها إسرائيل بتنفيذ

بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع  بإنهاء احتاللها لألراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني
 االستجابة لضغوط اإلدارة األمريكية التي تنتهك كـل قـرارات الـشرعية الدوليـة  وعدم١٩٦٧من حزيران عام 

 ٕواعطائها الغطاء الالزم لحصار قطاع  االحتاللبمواقفها العدائية تجاه حقوق شعبنا وانحيازها الكامل لدولة

وتهويد القدس في محاولة لتغيير الوضع القائم فيهـا  الضفة الغربية االستعماري في االستيطان وتوسيع غزة
  .منذ عقود

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات

   وبيتونيا، سلوان في اقتحامات

  اهللا رام غرب قرية يف زراعية طريق وتجريف اعتقاالت وتنفيذ

 

ــاالت – محافظــات ــام( – وك ــة األي ــوات ّشــنت ):االلكتروني ــة أمــس، االحــتالل، ق ــيش دهــم حمل  وتفت
 حلـوة وادي معلومـات مركـز واقتحمـت ًمواطنـا، ١١ خاللهـا، اعتقلـت والقـدس الضفة في المواطنين، لمنازل

 طريقـا جرفـت فيما كاميرات، سجيالتت على واستولت بيتونيا وبلدة األقصى، المسجد جنوب سلوان بلدة في
 أمــس، االحــتالل، قــوات اقتحمــت القــدس ففــي.اهللا رام غــرب الطيــرة لقريــة التابعــة العــين منطقــة فــي زراعيــة
 صــيام جــواد مــديره وســلمت المبــارك، األقــصى المــسجد جنــوب ســلوان بلــدة فــي حلــوة وادي معلومــات مركــز

  .معه للتحقيق ًاستدعاء



 
٨

 فـي المقبـل الثالثـاء معـه للتحقيـق اسـتدعاء وسـلمته المركـز دهمـت تاللاالحـ قـوات إن صيام وقال
 البنـاء أن علمـا ،"األخـشاب مـن لغرفـة المـرخص غيـر البناء" بحجة المحتلة؛ القدس بمدينة االحتالل بلدية
 وذلـك اإلعـالم، حريـة علـى التـضييق سـياق فـي يـأتي المركـز اقتحـام أن إلـى وأشـار.٢٠٠٩ العـام منذ قائم

ــهمت بحجــة ــة ابعت ــة ألحــداث الحثيث ــدة عامــة، القــدس مدين ــسوية وبل  االحــتالل قــوات واقتحمــت.خاصــة العي
 محـيط فـي خاصـة شـوارع، عـدة فـي وانتـشرت اهللا، رام مدينـة غـرب بيتونيـا بلـدة أمـس، عسكرية، بتعزيزات

 الـذين االحـتالل، وجنـود الـشبان بـين دارت مواجهـات بأن محلية مصادر وأفادت".الخواجا" محروقات محطة
 االحـتالل، قـوات جرفـت متـصل صـعيد وعلى.المحروقات محطة في المراقبة كاميرات تسجيالت على استولوا
 عبـد القـروي المجلـس رئـيس وقـال.اهللا رام غـرب الطيرة لقرية التابعة العين منطقة في زراعية طريقا أمس،
 تنقـل لتـسهيل العـام، نحـو قبـل هـاتأهيل المجلـس أعـاد التـي الطريق جرفت االحتالل آليات إن محمد الجابر

 منطقـة المكـان أعلـن االحـتالل أن موضـحا مدرسـتهم، إلـى تـوجههم أثنـاء والطلبـة أراضيهم، إلى المواطنين
 الطلبـة تـساعد م٨٠٠ طولهـا يبلـغ التـي الطريـق تلـك أن محمـد وبـين.إليها المواطنين وصول ومنع مغلقة،

 يـضطرون كانوا الذي الوقت في قصيرة، فترة خالل "٤٤٣" شارع على تطل التي مدرستهم إلى الوصول في
 خـالل مـن يـسعى االحـتالل أن وأكـد.العنـصري الفـصل جـدار بمحاذاة كونه وخطيرة، ًجدا طويلة طريق لسلك

 مخطـط ضـمن المـواطنين، أراضـي علـى عنـوة الجاثمـة "حـارون بيـت" بمـستوطنة الطريـق ربط إلى إجراءاته
 مـــن ًمواطنـــا ١١ اعتقـــال، عـــن الـــدهم عمليـــات وأســـفرت.تنفيـــذه إلـــى االحـــتالل يـــسعى توســـعي اســـتيطاني
 وأفـادت.عايـدة ومخـيم تقـوع بلـدة مـن مـواطنين ٦ االحـتالل، قوات اعتقلت لحم بيت ففي ّالضفة، محافظات

 إضـافة تقـوع، بلـدة مـن ،)عامـا ٢٨( العمـور داود عـالء اعتقلـت االحـتالل قوات بأن ومحلية أمنية مصادر
 فـي نفـذتها وتفتـيش دهـم عمليـات خـالل اإلسـرائيلية المخـابرات لمقابلـة بالغـا سادسـا توسلم مواطنين ٥لـ

 ،)عامـا ٢٢( راضـي عماد محمد أمس، األسير، نادي عن صدر بيان بحسب هم، والمعتقلون عايدة، مخيم
 المـواطن سـلمت فيمـا عكـر، أبـو فـادي وليـث عليـان، أمجـد ومحمـد البداونـة، ومهـدي الكـردي، حمزة ويزن

 واعتقلـت".عـصيون غـوش" مجمـع فـي اإلسـرائيلية المخـابرات لمراجعـة بالغـا ) عامـا ٣٧( قـوار عمر زيرم
 عقـب اهللا رام غـرب بـدرس قرية من مرار حسن محمود وأمير حنون، محمد أسامة الشابين االحتالل، قوات
  .وتفتيشهما ذويهما منزلي دهم

 فـي وتفتيـشه منزلـه دهـم عقـب صـيعا نـضال يوسـف الـشاب االحـتالل، قوات اعتقلت سلفيت وفي
  .المدينة غرب حسان بني قراوة بلدة

 بعد طولكرم شرق عنبتا بلدة من )ًعاما ٢٠( حنون ابراهيم أمير الشاب االحتالل قوات اعتقلت كما
  .الخليل جنوب الظاهرية بلدة من مخارزة يوسف ياسين والمواطن ذويه، منزل دهم

  ٢٩/٨/٢٠١٩األيام 
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٩

   واقتحاماته وحمالته حصاره يواصل لاالحتال :القدس

  بسكانها والتنكيل العيسوية لبلدة
 

 القــدس وســط العيــسوية بلــدة فــي العــسكرية حملتهــا األربعــاء اليــوم صــباح االحــتالل قــوات واصــلت
 وشـوارعها أحيائهـا بـدهم وشـرعت جهـات عـدة مـن البلـدة واقتحمـت سـاعتين مـن أقـل بعـد وعادت المحتلة،
 االعتقاالت وشملت يوما، ثمانين من أكثر منذ بدأت كانت االحتالل حملة.عليهم التضييقو بالسكان للتنكيل
 حمــالت عــن فــضال والــسكان، والــسائقين التجــار ومالحقــة بالهــدم، إخطــارات وتــسليم ومنــشآت منــازل وهــدم

 البلـدة، فـي المتابعـة لجنـة وحـسب.عليهـا محكـم عـسكري حصار وفرض أبنائها، صفوف بين يومية اعتقال
 وتمركزهـا انتـشارها خـالل القدس، بمدينة العيسوية البلدة أهالي على أمس، ليلة االحتالل قوات اعتدت فقد

 كانــت مركبــة زجــاج بــشظايا بعينهــا أصــيبت ســيدة أن العيــسوية فــي المتابعــة لجنــة وأوضــحت.البلــدة وســط
 الهـالل" بـسيارة نقلـت ثـم يـةاألول اإلسـعافات لهـا وقـدمت المركبـة، باتجاه مطاطي عيار إطالق بعد تستقلها
 جنـود ان اللجنة وأضافت.أرضا ووقوعه دفعه بعد وأوجاع برضوض مسنا أصيب كما العالج، لتلقي" األحمر

 بــصورة المطاطيــة واألعيــرة الــصوتية القنابــل وأطلقــوا العيــسوية، بلــدة وســط كبيــرة بأعــداد تمركــزوا االحــتالل
 لهـم، الشتائم ووجهوا بالدفع "السن وكبار الشبان" من واجدينالمت على واعتدوا البلدة، شوارع في عشوائية

 ومداهمـة الماضـية، الليلـة منتـصف بعـد سكنية بناية اقتحمت االحتالل قوات وكانت.لهم واضح استفزاز في
 والـذعر الخـوف مـن بحالـة أصـيبت والتـي طفلـة باتجـاه الـسالح وأشـهروا فقـط، أطفـال وبداخلـه منازلها أحد

 علـــى اعتـــداءاتها حملـــة تواصـــل االحـــتالل ســـلطات أن عبيـــد يوســـف المتابعـــة لجنـــة وعـــض وقـــال.الـــشديد
ــث للــشهر العيــسوية، ــة" خاللهــا وارتقــى والحجــر، والــشجر البــشر فيهــا اســتهدفت التــوالي، علــى الثال  نهاي

 والـشبان، والنـسوة واألطفـال الـسن كبـار طالـت اعتقـاالت إلـى إضـافة عبيـد، سـمير محمـد الـشهيد "حزيران
 المحــالت أبــواب وعلــى األحيــاء فــي يــومي وانتــشار الداخليــة، شــوارعها وفــي البلــدة مــداخل علــى جزوحــوا

 العـشرات أبعـدت االحـتالل سـلطات أن عبيد وأوضح.هدم إخطارات وتوزيع وهدم السكنية، والبنايات التجارية
ــاء مــن ــدة أبن ــرين الــشهرين خــالل البل ــرات عنهــا األخي ــة لفت ــين متفاوت ــام ٣ ب ــع تحــت ًمــا،يو ٢٠ – أي  ذرائ

  .مختلفة

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير 

   الطفلين إعدام جريمة :القدس مدينة لموقع قانوني خبير

  الحرب لجرائم ترقى القدس في

 )٢٠١٩-٨-٢٨ في بيروت (القدس مدينة موقع خاص

 النار إطالق أن الحنفي محمود الدكتور )شاهد( اإلنسان لحقوق الفلسطينية المؤسسة مدير اعتبر
 علـى ًواضـحا ًتعديا يعد المحتلة القدس في السلسلة باب عند الشيخ وحمودة رومي أبو نسيم الطفلين على

 األطفـال إعـدام جـرى األولى بالمرتبة ألنه الحرب لجرائم ترقى جريمة وهي الدولي، والقانون اإلنسان حقوق
 .لقوةل المفرط واالستخدام القضاء إطار خارج

 ًخطـرا يـشكال لـم الفلـسطينيين الطفلـين أن :"القـدس مدينة موقع مع خاصة مقابلة في الحنفي وقال
 يجـب ٕواصـرار، قـصد سابق عن كثيف بشكل النار بإطالق باغتوهما الذين االحتالل جنود حياة على ًحقيقيا

 الـسلطة كونهـا المدنيين اةحي على الحفاظ أهمها من التي الحرب بقواعد مقيدة االحتالل تصرفات تكون أن
  ".آمرة قواعد تشكل أن سيما ال الرابعة جنيف اتفاقية بقواعد وااللتزام الفعلية،

 يعنـي مـا الطفلين، مع المتناسبة القوة استخدام الجنود على يجب الحاالت هذه في أن الحنفي وأكد
 يتجـــاوز لـــم الطفلـــين ألن اًممكنـــ كــان وهـــذا بحوزتهمـــا، كانـــت التــي الحـــادة اآلالت وســـحب معهمـــا العــراك

 طريــق عــن حــركتهم إعاقــة باإلمكــان كــان ذلــك علــى القــدرة عــدم حــال وفــي ًعامــا، عــشر األربعــة أعمارهمــا
 .النفس عن الدفاع بحق المتعلق الدولي القانون يقول كما القدمين على النار إطالق

 وحمـودة رومـي أبـو نـسيم الطفلـين علـى والمباشـر الحـي الرصـاص أطلقـوا قـد االحتالل جنود وكان
 بجـروح اآلخـر ٕواصـابة نـسيم الطفـل استشهاد إلى أدى مما ،٢٠١٩-٨-١٥ في السلسلة باب عند الشيخ
  .بالغة

 الحيـاة لمـدى ولـيس مؤقـت اضـطراري حـق النفس عن الدفاع حق أن الحنفي ّوشدد:النفس عن الدفاع حق
 الـدفاع حـق كلمـة يـستخدم حروبـه كافـة يفـ اإلسـرائيلي االحتالل أن نرى :"وقال االحتالل سلطات تزعم كما
 التـدرج الثـاني الطـرف يعطـي تـدريجي نـسبي األصـل فـي النفس عن الدفاع أن الحنفي وأوضح".النفس عن
ًوانــسانيا ًحقوقيــا المقبــول غيــر مــن :"وقــال عليــه، الــسيطرة حتــى الخــصم حركــة إعاقــة فــي  مــع حــصل مــا ٕ

 ًفـضال القتـل، بهـدف الـرأس علـى مباشـر بـشكل النـار إطـالق هو جرى ما ألن المحتلة، القدس في الطفلين
 خـارج إعـدام هـو جـرى فالـذي ...استـشهاده بعـد نـسيم الطفـل جـسد اقتحمـت التـي الرصاصـات عشرات عن

  ".للقوة مفرط واستخدام القضاء نطاق

 التطبيقيـة اآلليـات فـي االشـكالية ولكـن القانون، في ليست المشكلة :"قال القانونية الخيارات وحول
 األطراف، لجميع ملزمة اتفاقية األصل في وهي الرابعة، جنيف اتفاقية من جزء "إسرائيل"و متعددة العتبارات
 لالتفاقية الراعية الدولة بصفتها سويسرا على حرب، جريمة تعتبر التي البشعة الجريمة هذه وأمام وبالتالي



 
١١

 المتعاقـدة لألطـراف الـسامية الـدول دعويـ أن غـوتيريش أنطونيـو المتحـدة لألمـم العـام األمـين من تطلب أن
ــة علــى ــات لبحــث عاجــل الجتمــاع جنيــف اتفاقي ــود تطبيــق آلي ــة بن  الفلــسطينية األراضــي فــي جنيــف اتفاقي

ـــة ـــي".المحتل ـــسه، المـــسار وف ـــي أوضـــح نف ـــى الحنف ـــات وجـــود إل ـــة، االلي ـــة اللجـــان وهـــي التعاقدي  الحقوقي
 منظمـات عـن صـادرة حقوقيـة وشـكاوى تقـارير علـى تعتمـد محددة، حقوقية مواضيع نقاش في المتخصصة

 أنــه الحنفــي وأكــد .اإلنــسان لحقــوق اإلســرائيلية االنتهاكــات فيهــا تنــاقش فلــسطين، ودولــة المــدني المجتمــع
 رغــم والبريطــاني، الفرنــسي القــضاء مثــل عــالمي اختــصاص ذات القــضاء خــالل مــن الجنــود مالحقــة يمكــن

 مـصلحة مـع يتعـارض ال بمـا لعملهـا الدول من عدد وتعديل ائيلي،اإلسر االحتالل مع اإلستراتيجية المصالح
 مع جنوده، ومحاصرة االحتالل ٕوازعاج ًتقدما فيه نحرز أن ونستطيع ًممكنا ذلك أن إال اإلسرائيلي، االحتالل

 أهميــة علــى القــانوني الخبيــر ّوشــدد.العنــصرية والجــرائم للظلــم الرافــضين العــالم فــي األحــرار مــن االســتفادة
 مدعومــة الجريمـة نـشر فــي العالميـة المنـابر مـن واالســتفادة اإلعالمـي الـضغط خــالل مـن العامـة الحقـةالم

 وهـذا لألطفـال، قتلـه وكيفيـة الجريمـة عـن االحتالل نشره الذي الفيديو فيه بما والفيديوهات والصور باألدلة
  .يوالدبلوماس واإلعالمي القانوني المستوى على االحتالل على بالتضييق كفيل

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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  شؤون مقدسية

 

  ً دونما١٤٤أطماع االحتالل تطال األقصى بكافة مساحته الـ : الكسواني
 

تطـال المـسجد " اإلسـرائيلي"الـشيخ عمـر الكـسواني، إن أطمـاع االحـتالل  المسجد األقـصى قال مدير
واقـع جديـد فيـه  ضـي بتفريغـه واسـتحداثً دونمـا، بهـدف تنفيـذ مخططـه القا١٤٤بكافة مساحته الـ  األقصى

وأضـاف، فـي تـصريح صـحفي، أن االحـتالل يـستهدف بـاب الرحمـة بـشكل ممـنهج، وذلـك مـن .بقوة الـسالح
لفتـرات متفاوتـة، واسـتفزازات  األقـصى ٕخـالل االعتـداء علـى الحـراس ومـوظفي األوقـاف وابعـاد بعـضهم عـن

ًشبية منه أكثر من مرة، ما يشكل انتهاكا سافرا لحرمة الخ شرطة االحتالل، وكذلك إخراج محتوياته والسواتر ً
 .ًواستفزازا لكل المسلمين األقصى،

أي جـزء مـن األقـصى، ولـن نـسمح بفـرض أي واقـع  وشدد الشيخ الكسواني على أنـه ال تنـازل عـن
ل ضـد نحن في دائرة األوقاف ال نعترف بإجراءات االحـتال: "عليه، وقال جديد فيه وسنواصل رباطنا وحفاظنا

  ".ونرفضها بشكل قاطع األقصى،

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
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١٢

   الحمراء الخطوط تعدت "إسرائيل" :بكيرات .د

  ١٩٦٧ عام منذ لألقصى القائم الوضع وعلى

 

 اســتهداف وجــود بكيــرات نــاجح الــدكتور القــدس فــي اإلســالمية األوقــاف دائــرة عــام مــدير نائــب أكــد
 الخطــوط تعــدت واعتــداءاتها بممارســاتها إســرائيل" وأن المبــارك، األقــصى المــسجد فــي الرحمــة لبــاب حقيقــي
 وقــال".األقـصى للمــسجد ١٩٦٧ عـام منـذ القــائم والقـانوني والتــاريخي الـديني الوضـع علــى وتعـدت الحمـراء
 بـدأت "األقـصى المـسجد داخـل "الرحمـة بـاب فـي اليهوديـة الدينية األطماع أن صحفي، تصريح في بكيرات،

 االنتهاكـات مـن الكثيـر المنطقـة شـهدت حيـث اآلن، حتـى مستمرة تزال وال ،١٩٦٧ عام القدس لاحتال منذ
ــيط منعــت االحــتالل ســلطات أن وأضــاف.الممنهجــة واالعتــداءات  حتــى وتنظيفــه إعمــاره ٕواعــادة المكــان تبل

 رحمـة،ال بـاب من الشرقية الجهة في المقدسيين على التضييق إلى باإلضافة مهملة، شبة المنطقة أضحت
 بـأداء اليهود للمتطرفين السماح عن ناهيك الرحمة، باب مقبرة في الدفن من ومنعهم واعتقالهم ومالحقتهم
 األقصى، من يتجزأ ال ًجزءا يعتبر الذي الرحمة، باب إخراج إلى االحتالل سلطات وتسعى.بالمنطقة طقوسهم

ــرة ســيطرة مــن ــاف، دائ ــى االســتيالء أجــل مــن األوق ــة عل ــشرق المنطق ــق ًوصــوال للمــسجد يةال  هــدفها لتحقي
 تقـوم االحـتالل شـرطة أن إلـى بكيـرات الـدكتور ولفـت.المزعـوم "الهيكـل" إقامـة مشروع وهو أال االستراتيجي

 ًتحــضيرا األقــصى، بالمــسجد وأحقيتنــا اإلســالمية العربيــة الروايــة ٕوازالــة التلموديــة، التوراتيــة الراويــة بحمايــة
ــة العاصــمة" لمــشروع ــ".اليهودي ــرات هونب ــى بكي ــه تخطــط مــا خطــورة مــدى إل ــاب" فــي االحــتالل ســلطات ل  ب
 مخطـط وتنفيـذ كامـل، بـشكل األقـصى المسجد عن التخلي يعني الرحمة باب عن تخلينا" إن ًقائال ،"الرحمة

 فــي وجودنــا إنهــاء وبالتــالي المــسجد، مــن واســعة مــساحات انتــزاع إلــى ســيودي مــا وهــو ًمكانيــا، تقــسيمه
 ".المقدسة المدينة

 عنـه للـدفاع ومـستعدون األقصى، عن يتخلوا لن المقدسيين أن على بكيرات شدد نفسه، الوقت في
 .االحتالل مخططات إلحباط "الحربة رأس" يشكلون فهم يملكون، ما بكل

 الـ مدار على العلم معاقل من ًمعقال الرحمة باب بجعل المعنيين وكافة األوقاف دائرة بكيرات وطالب
 ولـن ًمفتوحـا سـيبقى الرحمـة بـاب مـصلى أن وأكـد الغزالي، اإلمام كرسي تدريس إعادة ميت وأن ساعة، ٢٤

  .ترميمه إعادة وسيتم ًمجددا، يغلق

  ٢٨/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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  تقارير

 ليفني تسيبي بزيارة تنديدا سدني في الفلسطيني شعبنا مع تضامنية وقفة

  

 العاصـمة فـي والفلـسطينية العربيـة الجاليتين ناءأب من المئات شارك – وفا ٢٠١٩-٨-٢٨ سدني
ــى إضــافة ســدني األســترالية ــوم أســتراليون، نــشطاء إل ــاء، الي ــي األربع ــضامنية وقفــة ف ــاء مــع ت  شــعبنا أبن
 السابقة اإلسرائيلية الخارجية وزيرة زيارة مع تزامنا العاصمة، وسط التجارية أكسفورد ساحة في الفلسطيني

 تــسيبي جــرائم إلــى الوقفــة فــي المتحــدثون وتطــرق.اليهوديــة بالجاليــة الخاصــة اموريــ لكليــة ليفنــي تــسيبي
 االســترالية الحكومــة تمنــع كيــف متــسائلين غــزة، علــى الحــرب شــنت التــي بــالوزارة كانــت أنهــا حيــث ليفنــي،

ــشطاء ــسطينيين الن ــارة مــن الفل ــرش اســتراليا، زي ــسجاد وتف ــر ال ــف.اإلســرائيليين الحــرب لمجرمــي األحم  وهت
 طفل كم أميركا إسرائيل ..محتلة فلسطين ألن شرعية مقاومتنا ..لغزة الحرية لفلسطين الحرية" هرونالمتظا
ــتهم ــوم؟ قتل ــين نحــن آالف نحــن الي ــا نحــن مالي ــسطين كلن ــسطين ســنحرر للبحــر النهــر مــن ..فل ــال".فل  وق

ــالياال التحــالف وأن اســتراليا، فــي بهــم مرحــب غيــر الحــرب مجرمــي إن بــروس األســترالي المتــضامن  مبري
ــم ،اإلنــسانية ضــد بجــرائم يقــوم اإلســرائيلي االســترالي  وجــه فــي الحــدود يقفــل كمــا والــضعفاء الفقــراء ويظل
 بالعـالم يـسود أن يمكـن ال الـسالم ٕوان العـالم، حـول المناضـلين يجمـع الثـوري النـضال أن وأضاف.الالجئين

 أساسـي جـزء الفلـسطيني النـضال رونيعتب أستراليا في األصليين فالسكان المظلومة، الشعوب إنصاف دون
 تنظــر المنظمــة أن يعقــوب االحــتالل ضــد يهــود منظمــة ممثــل أكــد جانبــه، مــن.االمبرياليــة ضــد النــضال مــن

 لــذا أوروبيـة، مـدن عــدة فـي محاضـرات عقــد مـن منعـت أن وســبق حـرب، جـرائم أنهــا ليفنـي تـسيبي لجـرائم
 لقــاء مــن الطلبــة سيــستفيد مــاذا جانكــشن، ونــدايب منطقــة فــي تقــع التــي موريــا كليــة إلدارة ســؤالنا يكــون

 إن وقال.واإلرهاب العنف على فيها تحرض تصريحات ولها ،اإلنسانية بالمبادئ تؤمن ال عنصرية شخصية
 المـدارس يقـصف الـذي اإلسـرائيلي الجـيش إرهـاب ال للطلبـة، يـدرس أن يـستحق العـادل الفلـسطيني النضال

 سياسـة عـن غنام، خالد االسترالية االشتراكية الحركة في فلسطيني الناشط تحدث جهته، من.والمستشفيات
 المقبلـة باالنتخابـات للفـوز سـبيل أي عـن يبحـث الـذي اإلرهابية، نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس

 وال الكراهيـة، لـسياسات يـروج حـرب مجـرم فهـو الـسالم، عـن يبحـث ال فهـو العنـف، مـن المزيـد طريـق عن
 مـن أكثـر مقتـل عـن المـسؤولة ليفنـي تـسيبي أمثـال مـن الحرب مجرمي محاسبة دون السالم ميع أن يمكن

  .غزة حرب في فلسطيني ١٤٠٠

  ٢٨/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  

  



 
١٤

  فعاليات

 مسرحية ترصد حياة المجتمع المقدسي".. قهوة زعترة" 

  .ناقد مسرحي* -جمال عياد -  الرأي–عمان  

ًطن محتال، إذا كانت عقول وقلوب مواطنيه غير محتلين، هذه المقولة ما أكدتها ال يعتبر الو
من تأليف وأداء حسام أبو عيشة، وقدمها مسرح البسمة المقدسي، ضمن » قهوة زعترة«الفرجة الحكواتية 

  .العروض المشاركة في مهرجان عشيات طقوس المسرحية الثاني عشر

ًها دراميا كامل الباشا، وقدمت أول من أمس على مسرح الفرجة الحكواتية التي أخرجها وصمم
 من خالل ما ١٩٦٧محمود أبو غريب، تناولت المجتمع الفلسطيني تحت االحتالل في القدس، بعد العام 

يدور من أحداث درامية في قهوة زعترة، التي شكلت شريحة مجهرية تعكس وتعبر عن المجتمع المقدسي، 
  .إلنسان، ومقاومة االستبداد الداخلي واالحتالل االستيطاني في آنفي تحليه بالروح الحضارية ل

فمنذ المشهد االستهاللي للمسرحية التي ساعد في اإلخراج فيها شادن سليم؛ يتم التعريف بقهوة 
ُ، من اللد إلى القدس، مع صاحبها الالجئ المهجر صالح زعترة، حيث ١٩٤٨زعترة، بانتقالها، بعد حرب 

  .ًعا يعكس الحالة الطبقية والثقافية والسياسية للمجتمع المقدسييشكل روادها تجم

ًوكيف كانت تشكل مقرا لحل اإلشكاالت االجتماعية التي تحدث بين الفترة واألخرى بين العائالت 
ًالمقدسية، والعائالت في المدن والقرى الفلسطينية األخرى، ومن جهة أخرى تجمعا لنشاطات القوى 

  .والشخصيات السياسية

أنطون ترزي، . أمين الخطيب، ود. ومن هؤالء الشخصيات التي طرحتها حوارات المسرحية د
  .والتاجر أبو علي النتشة،، وزكريا عامل تصريف المجاري، والمربي أحمد نسيب عبد اللطيف

وكان هذا المقهى، بحسب مشاهد ولوحات هذه الفرجة، يعد المقياس لدرجات التوتر بين المقاومة 
االحتالل، فعندما تدلهم األجواء بينهما، يشهد المقهى اللقآت التشاورية بين رجاالت البلد للرد وسلطات 

على إجرآت االحتالل العدوانية، كما وكانت أبواب المقهى المغلقة تشير إلى اضراب عام في القدس أو في 
  .الضفة

أغراض أخرى كانت جماليات الديكور تأسست من طاولة وكرسي وأرجيلة وحقيبة فيها اقمشة و
ٕتساند العرض كمرفقات واكسسوارات، تموضعت في بؤرة المسرح، وكانت تعبيراتهما اإليحائية تطرح معاني 
عدة؛ تأثثت عليها الدالالت الواقعية والرمزية والفانتازية للفضاء المسرحي الذي نهض بإنشائه أداء أبو 

  .عيشة

مثل، سواء العاطفية الداخلية المتأججة بالشحن الذي لم يخل من الجماليات األخاذة لتقنيات الم
ًوالتوتر، الطارحة للفعل الدرامي أساسا، أو عن الفعل الحركي الخارجي، الذي أظهرته الطاقة الجسدية 

  .للممثل أبو عيشة، التي ظهرت بنفس نشاطها وحيويتها منذ بداية العرض وحتى نهايته
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ًفبرع تبعا لذلك أبو عيشة ممثال، في طرح ج ميع الشخوص الذكورية واإلنثوية، التي مثلت مختلف ً
شرائح المجتمع المقدسي، في اندفاعاتها على الخشبة، وفق لغة جسد عالية المستوى في تعبيريتها 

  .ٕوايحائيتها، أثناء اندفاعها إلى األمام في سياق أحداث المسرحية

ولة من حكاية إلى أخرى حسب، وال بد من التنويه إلى مقدرة أبو عيشه ليس في التنقل بيسر وسه
ٕوانما أيضا في خلع المزاج المزدري، والساخر، والغاضب، والكوميدي على األداء؛ وبخاصة في التعامل 

، في تضليله عندما كان يرسل رجاله لمراقبة )أبو داود(مع ضابط المخابرات ) صالح(الساخر لشخصية 
  .تحركاته

بحميمية، تجسيد االحتفال الديني باألمسيات ومن الفضآت الجذابة التي شدت المشاهدين 
الرمضانية في المقهى، التي كان بطلها شخصية الراوي، في انشغاله في تبيان مسألة غدر جساس 
بكليب، ووصايا كليب للزير سالم بأن اليصالح على دمه، ومن جهة أخرى تجسيد مؤدي التواشيح الدينية 

  .على أنغام آلة العود

ٕحول القهوة، إلى محل مالبس، بسبب قرار سلطات االحتالل اغالقها، وابعادها وتنتهي األحداث بت
ًلخليل زعترة إلى عمان، واعتقال نجليه حسن وحسام، حيث شكل إغالقها، ووفاة جمال عبد الناصر تسمما  ّ

  .في تلك الفترة، حاالت من الحزن على مزاج الرأي العام الفلسطيني والعربي١٩٧٣ونتائج حرب أكتوبر 

نجح أبو عيشه في جذب المتلقين ألدائه طيلة العرض، بفعل براعته الحكواتية، في أخذهم إلى 
أمكنة مختلفة، وفي أزمنة من الماضي والحاضر، وكأنهم أمام شريط، بحيث كانوا يعيشون اإليهام التام 

  .ًتارة، والتشخيص والحوار معهم تارة أخرى

  .«خالصة الكالم«و» قصة األمس»

 أول من أمس تقديم فعالياته في المركز الثقافي ١٢مهرجان طقوس في دورته وكان واصل 
للكويتي عبد العزيز » قصة األمس«فكان العرض األول على مسرح محمود أبو غريب بموندراما . الملكي
  .الحداد

، لجهة إظهار )١٩٦٠- ١٩١٦(تناولت مختلف المشاهد حياة الشاعر المصري أحمد فتحي 
الصدمة النفسية الكبيرة التي قلبت حياته من السعادة إلى التعاسة، بسبب تفريق القدر بينه وبين زوجته 

  .البريطانية جوزفين

فكان لصدقية شعره أن ُوكان الشعر خير معبر عما عاناه هذا هذا الزوج من فراق زوجته وابنته، 
أم كلثوم، التي طلبت من الموسيقار محمد عبد الوهاب أن ) كوكب الشرق(أعجبت به سيدة الغناء العربي 

ً لحنا، ٩٠ً، ثم تطلب الحقا من الملحن رياض السنباطي، التي قدم لها »قصة األمس«يلحن لها من شعره 
لتغدو قصيدتيه هاتان، من أغنياتها الالفتة، » أنا لن أعود أليك«أن يلحن لها من أشعار أحمد فتحي 

  .كونهما حافلتان بالوجدان والعواطف الجياشة التي تعبر عن الفراق القسري بين المحبين
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السينغرافيا توزع ديكورها، الذي قدمه ناصر حيدر، بين طاولتين؛ مستطيلة على يسار المسرح، 
يطة بينهما، تتضمن مجلدات وكتب، والمذياع الضخم والثانية دائرية على يمينه، بينما تموضعت مكتبة بس
بينما اإلضاءة صممها خالد النجداوي، والمؤثرات . الشائع شراؤه في الخمسينيات من القرن الماضي

  .الموسيقية والصوتية خالد الشمري

من إخراج المصري أسامة رؤوف، على مسرح » خالصة الكالم«إلى ذلك قدمت الفرجة الحكواتية 
راقص، ومغني، وعازف على آلة وترية، وراوي، وشاب يمثل : وبر، التي قدمها خمسة مؤدينهاني صن

  .الجيل الحالي، لم يذكر كتيب المهرجان أسمائهم

قدم الراقص عدة رقصات كالتي تقدم في وصالت الصوفيين بالدوران حول نفسه، أظهر توازنا 
لكلمات منتقاه من األشعار الدينية، التي تسبح طيلة تقديمه لها، وجاء صوت المغني رخيما،أثناء غنائه 

  .)ص(هللا جل جالله، وتصلي على نبي الرحمة محمد 

  ٢٦ص/٢٩/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 
 

  آراء عربية

 الخارجية األمريكية تمارس االضطهاد بحق الشعب الفلسطيني

 سري القدوة

ان سياسة الرئيس االمريكي رولند ترامب العنصرية والتي عبر عنها وزير خارجيته مايك بومبيو 
ودعوته وتأييده الستمرار العدوان الذي يقوم به جيش االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة، وعدد من الدول 

ٕواجراءاتها االستيطانية التعسفية، واعتداءاتها االستفزازية بحق المواطنين ) سوريا ولبنان والعراق(العربية 
في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتنفيذ مخططات االحتالل االستعمارية والتصفوية 

رامب ضد القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا، وفي تطور الحق لسياسة االدارة االمريكية برئاسة روالند ت
وعدوانها علي الشعب الفلسطيني اقدمت وزارة الخارجية األميركية على اتخاذ قرار بحذف فلسطين وأي 
إشارة لألراضي الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، ومحاولتها لنزع الصفة القانونية عنها كونها 

 ومن قائمة تعريف المناطق في محتلة، من قائمة الدول المتداولة في الموقع اإللكتروني الخاص بها،
الشرق األوسط والطلب من سفاراتها في العالم التقيد بتعليماتها على هذا االساس حيث يعتبر هذا االجراء 
دعم اساسي لالحتالل العسكري االسرائيلي تقدمه االدارة االميركية لرئيس الوزراء االسرائيلي الذي يخوض 

السرائيلي في السابع عشر من أيلول القادم وتعطي في الوقت نفسه انتخابات االعادة القادمة للكنسيت ا
ضوء أخضر لحكومة االحتالل للبدء بإجراءات وترتيبات ضم مناطق االستيطان في الضفة وفرض السيادة 
االسرائيلية عليها، ويأتي هذا النهج ضمن الخطة االمريكية لصفقة القرن والسياسة العدوانية والعنصرية 
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ٕوالتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة واقامة واالضطهاد 
الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ويعد هذا القرار امتداد لسلسة قرارات ادارة ترمب الحامية 

 يمثل إمعانا لالحتالل اإلسرائيلي والداعمة له بعد ان اعلن ترامب ان القدس عاصمة لدولة االحتالل حيث
وتحديا للشرعية الدولية واستمرار في سياستها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، ويعبر عن مفهوم 
الشراكة الحقيقة مع االحتالل وحكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو التي تمارس االرهاب والقتل واإلبادة 

 إلقامة المستوطنات والتغير الجغرافي بحق الشعب الفلسطيني وتمارس اسلوبها في سرقة االراضي ونهبها
لألراضي الفلسطينية المحتلة وفرض سياسة االمر الواقع من طرف واحد مما يعد اغتصاب لألراضي 

   الفلسطينية ويشكل ضربة قوية للقرارات الدولية بخصوص القضية الفلسطينية

دولة تحت االحتالل ان هذه القرارات االمريكية العقيمة لم ولن تغير من حقيقة أن فلسطين 
ومعترف بها من قبل األمم المتحدة، وان سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي هي سلطات محتلة وتعد 
اطول احتالل عرفه العالم في العصر الحديث وأن حقوق الشعب الفلسطيني محمية بمئات القرارات التي 

اد امركيا وعنصريتها ان تكون بديال عن أصدرتها الجمعية العامة ومجلس األمن الدولي وال يمكن الضطه
 دولة في العالم، وتترأس ١٤٠ٕ وان دولة فلسطين تعترف بها  حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة،

 منظمة ١٥٠ والصين، وهي أكبر تكتل يمثل ثلثي سكان العالم، وهي عضو في أكثر من ٧٧مجموعة الـــ
م دول العالم، هي حقائق ال يمكن ألي قرار أمريكي تغييرها أو دولية، ولديها اتفاقات ثنائية مع معظ

  .إنكارها

في ظل هذا العدوان االمريكي المنظم علي الشعب الفلسطيني فان ال بد من األمم المتحدة والدول 
الحرة في العالم التي تؤمن بالقانون الدولي ووجوب نفاذه كونه المرجعية المتوافق عليها بين الدول، 

مواقف حازمة تجاه سياسة إدارة ترمب ومحاوالتها تدمير قواعد القانون الدولي واستهتارها بقرارات واتخاذ 
الشرعية الدولية والقانون الدولي والمؤسسات الدولية، وأيضا ال بد من ان يعيد الناخب االمريكي مواقفه 

عالم ويمارس عنصريته حتى إلفشال ترامب وسقوطه في االنتخابات االمريكي القادمة كونه اصبح يدمر ال
علي المجتمع االمريكي بحد ذاته وان هذه الممارسات اصبحت تشكل خطر وتهدد مستقبل االنسانية 
والتوافق الدولي بين الدول نتيجة انتهاكات الرئيس االمريكي لقواعد العمل الدبلوماسي الدولي وعدم 

ترك دولي وخاصة مع دول امريكا أالتينية احترامه وتعامله لمختلف القضايا المصيرية في اكثر من مع
   والصين

وان المؤسسات الدولية والحقوقية واالتحادات الصحافية والثقافية الدولية ال بد من ان تتخذ مواقف 
ٕواضحة وادانتها لخطورة ما يقوم به الرئيس االمريكي وادارته ورفضها المطلق شطب وازالة اسم فلسطين  ٕ ٕ

اصة االتحاد البريدي العالمي ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من ضمن اللوائح الدولية وخ
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ورفض هذه الخطوة كونها تؤدي إلى مزيد من الفوضى وسفك الدماء، واالضطالع بمسؤولياتهما ) يونسكو(
   في حماية القانون الدولي والقرارات الدولية من التعسف واالستهتار األمريكي

 لفضح  ود السياسية والدبلوماسية الفلسطينية ووحدة الموقف العربيإن مواصلة وبذل الجه
إجراءات االحتالل والسياسة االمريكية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي دبلوماسيا 
وقانونيا، واالستمرار في التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية له اهمية كبيرة في 

ضح سياسة االحتالل وما وصلت اليه السياسة االمريكية العدوانية على الشعب الفلسطيني، ولألسف ان ف
اإلسرائيليين غير مؤهلين للسالم ويمارسون العنصرية من خالل الدعم االميركي المطلق من قبل ادارة 

حيث لم تشهد مسيرة الرئيس تارمب ويواصلون القمع والتنكيل ضد العرب وضد مسيرة السالم بالمنطقة، 
السالم أي تقدم يذكر بعد التوقيع علي اتفاقيات السالم بل شهدت تدمير واسع وقتل لروح ومبادرة السالم 
العربية، وتم افراغ عملية السالم واتفاقيات اوسلو من محتواها، وان الشعب الفلسطيني والمنطقة العربية 

سالم وراعي وضامن دولي لعملية السالم، وان بشكل عام باتت تعاني من عدم وجود شريك حقيقي لل
   حتالل وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني؟ ثمن استمرار ا المنطقة باتت تدفع

انه في ظل استمرار السياسة االمريكية العدوانية على الشعب الفلسطيني ال بد من العمل من قبل 
 اسم فلسطين والعمل على وقف التعامل القيادة الفلسطينية التخاذ موقف واضح ردا على هذه القرار شطب

 بما يتعلق بالتنسيق  مع ادارة الرئيس االمريكي رونالد ترامب ووقف كل اشكال العالقة مع ادارته وخاصة
والتعاون األمني القائم مع وكالة المخابرات المركزية االميركية، التي اصبحت عاجزة عن اتخاذ أي موقف 

ملها في كيفية دعم االحتالل االسرائيلي ومساعدة حكومة االحتالل في تجاه الحقوق الفلسطينية ويصب ع
ضم القدس وتشجيع االستيطان مما يعيق تقدم عملية السالم بالمنطقة ويرفض سياسة االمر الواقع من 
قبل االحتالل االسرائيلي، فان اتخاذ موقف واضح من قبل القيادة الفلسطينية يأتي كرد طبيعي على 

  .ارة االميركية في مسلسل مواقفها العدائية من المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينيةاستمرار االد

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  ١١ص/٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 .. اهدأ

 كمال زكارنة

يبدو ان االرهابي نتنياهو قرأ تاريخ غزو المغول والتتار للبالد العربية، والخراب والدمار الذي 
تسببوا به في جميع مناحي الحياة ،وانه سمع ما تردد في تلك الحقبة ،عندما كان يطلب الغازي من العربي 

حضر سيفه ويقتله ،وها هو يطلب من حسن نصراهللا الهدوء بعد ان قام باغتيال خبراء االنتظار حتى ي
وقادة عسكريين من حزب اهللا اللبناني في االراضي السورية والعراقية ولبنان ،ويواصل مالحقة افراد الحزب 

ّعصي على لسان حال نتنياهو يقول ان ال مكان .في كل مكان ويهددهم بالقتل واالختطاف في كل مناسبة
آلة القتل االسرائيلية ،وانها قادرة على الوصول حيث تشاء والى اي مكان تعتقد ان تهديدا ما قد يصل منه 
الى الكيان الغاصب لفلسطين ، وان االوضاع العربية الحالية ال تختلف عن تلك التي سادت ايام غزو 

كن االيام القادمة سوف تثبت اي خد سيتألم اكثر المغول والتتار ،لذا قالها بالفم المآلن ،اهدأ يا نصراهللا ،ل
يحاول نتنياهو تقليد افعال المغول وهو يأمر المستوطنين وجيش .واي دم سينزف اسرع واكثر غزارة

االحتالل في فلسطين المحتلة ،بتدمير وتخريب كل شيء على االرض الفلسطينية ،وهم باشعال الحرائق 
جمة المصلين بالسالح وقتل العشرات منهم واصابة المئات ،فقد احرقوا في المنازل والمعابد والحقول ،ومها

المسجد االقصى المبارك في القدس ،وارتكبوا مجزرة في المسجد االبراهيمي في الخليل ،كما احرقوا بيوتا 
في قرى فلسطينية وقتلوا اصحابها واحرقوا موطنين فلسطينيين وهم احياء ،واالن وفي هذه الفترة بالذات 

شنون حربا شعواء على اشجار الزيتون الفلسطينية في االراضي المحتلة باحراق حقول الزيتون ،وخاصة ي
المعمرة منها ،بحماية مباشرة من جيش وشرطة االحتالل وفي ذات الوقت منع االطفائيات الفلسطينية من 

حتالل في العالم ولم ال يوجد ا الوصول الى مواقع الحرائق حتى تأتي النيران على كل شيء في محيطها
يشهد التاريخ احتالال قام بهذه االعمال الجبانة ،ففي هذا الوقت من كل عام حين يحين موعد قطاف 
الزيتون يقوم المستوطنون بحماية جنود االحتالل بحرق واقتالع آالف اشجار الزيتون لحرمان المزارعين 

شجرة ..ان وهوية االرض الفلسطينية الفلسطينيين من مصدر دخلهم الوحيد ،من جهة ،وتدمير عنو
امثلة نسوقها على بشاعة االجرام واالرهاب الصهيوني ضد االنسان العربي ،واالرض العربية وما .الزيتون

الكيان المحتل يتصرف . عليها من اشجار وما في باطنها من احجار ،كل ذلك بحجة الدفاع عن النفس
رسم الحدود ويبني الجدران العازلة ،ويغتال ويعتقل وينبش على انه الوحيد في الميدان، يخطط وينفذ وي

القبور بحثا عن جثث قتاله المفقودين ،ويصول ويجول ولم يتلق منذ سنوات ردا موجعا كما يجب ان 
الغطاء االمريكي الحصين الذي يحمي الكيان الصهيوني ،ال يحجب اال الرؤية العربية ،فيما تفرض .يحصل

االمريكية حضورها ووجودها ،عندما يتعلق االمر بدولة اخرى قادرة على التهديد المصالح االستراتيجية 
  . والحاق االذى والضرر بتلك المصالح واالبن المدلل الكيان الصهيوني المحتل

  ١١ص/٢٩/٨/٢٠١٩الدستور 
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  في البرامج االنتخابية بإسرائيل"االستيطان"

 اسعد عبد الرحمن. د

مع اقتراب موعد الحسم في االنتخابات التشريعية اإلسرائيلية المزمع عقدها في السابع عشر من 
) ج(وضم أراضي » االستيطان«/  االستعمارأيلول المقبل، ارتفعت األصوات اليمينية التي تطالب بتكثيف

في .المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة» المستوطنات«/ وتطبيق السيادة الكاملة على المستعمرات
ًيستعد، شخصيا، القتحام ) بنيامين نتنياهو(السياق، جاء في عدد من الصحف العبرية أن رئيس الوزراء 

مين األول الذي ال يتنازل عن المخططات الصهيونية في مدينة الحرم اإلبراهيمي إلظهار نفسه رجل الي
فيها، حيث أعلن عن زيارة ينوي القيام بها للعديد من » االستيطان«/ الخليل، وأنه الداعم األول لالستعمار

وقادتهم للتأكيد لهم بأن حكومة » المستوطنين«/ المناطق في محافظة الخليل لاللتقاء بالمستعمرين
نرى «: قد أعلن صراحة) نتنياهو(وقبل ذلك، كان .  هي التي تدعم االستعمار في الخليلبرئاسته فقط

  .«الماضي ونحب المستقبل، ولن يتم اقتالع أي مستوطنة وأي مستوطن، لقد انتهى هذا األمر

 أبيض المعارض، وبعد فشله في الحصول على مقاعد تكفي لتشكيل ائتالف في –حزب أزرق 
لجذب واستقطاب » االستيطانية«اضية، أصدر بيانا استرضائيا للمستعمرين حول الكتل انتخابات نيسان الم

/ ولقد وعد يومئذ بتعميق االحتالل في الضفة الغربية وتوسيع االستعمار. المزيد من الناخبين اليمينيين
: ردنفقد قال مؤخرا خالل جولة له في غور األ) يني غانتس( أبيض - أزرق «أما رئيس . »االستيطان«
ومن خالل تقدير . ال يوجد وضع يمكننا فيه أن نسمح ألنفسنا بأال تكون األغوار تحت سيطرتنا الكاملة«

كبير للمستوطنين، علينا أن نطور خططا اقتصادية من أجل تطوير الزراعة والبنية التحتية، فغور األردن 
  .«ر الواقي الشرقي إلسرائيلًيعد جزءا ال يتجزأ من دولة إسرائيل في أي اتفاق، وهي تعتبر السو

، التي تأمل بتقلد ملف وزارة )ايليت شاكيد(بزعامة » اتحاد أحزاب اليمين«بدوره، رفع 
، »االستيطان«/ في الحكومة القادمة، رفع سقف دعايته االنتخابية بالتركيز على االستعمار» االستيطان«

» االستيطان«/ طته لحل مشكلة االستعمارقد أعلن عن خ) شاكيد(الجديد برئاسة » يمينا«حيث كان حزب 
توطين أكثر من نصف مليون مستعمر في الضفة «وتنص الخطة على . المتمثلة بغالء الشقق السكنية

جديدة في الضفة الغربية، بدعم مالي من » استيطانية« ألف بؤرة سكنية ١١٣الغربية عبر بناء ما يقارب 
إلى ) نفتالي بينيت(وحليفها ) شاكيد(نفس االطار، دعت وفي . »الحكومة من خالل صرف ميزانية خاصة
يجب أن نستفيد من عنصر «وقالت . في الضفة» المستوطنات«/ تطبيق السيادة الكاملة على المستعمرات

  .«وجود رئيس متعاطف معنا داخل البيت األبيض وأن نطبق السيادة على كافة الضفة الغربية

  

  



 
٢١

نتخابات اإلسرائيلية وبرامجها االنتخابية يلحظ الموقف المتطرف المتابع للقوائم المتنافسة في اال
ذاته تجاه القضايا األخرى مثل حل الدولة الفلسطينية المستقلة، وعودة الالجئين، وغيرهما، حيث حلت 

/ ، ال تراجع عن زيادة االستعمار١٩٦٧ال عودة لحدود : مكانها طروحات واضحة ال لبس فيها
  !!!نسحاب من القدس أو حتى من هضبة الجوالن، وال لال»االستيطان«

  ٤٠ص/٢٩/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

 رشق الحجارة بالعيسوية يعني أن االحتالل غير مرحب به

 نير حسون : بقلم - هآرتس

رجال الشرطة وصلوا الساعة السادسة مساء، وجاءوا بقوة معززة، قافلة من الشرطة الزرقاء، 
في البداية تجمعوا على مدخل القرية وبعد ذلك بدأوا بالتجول في . صة وحرس الحدودوحدة الشرطة الخا

إحدى المجموعات صعدت إلى المقبرة التي تقع قرب المسجد ووضعت . الشوارع بدون أذى ظاهر للعيان
 هذا االقتحام الشرطي الذي حدث اإلثنين الماضي لم يفاجئ. مجموعة أخرى سارت في األزقة. هناك كمينا

فقد اعتادوا ذلك منذ شهرين ونصف، في مرحلة ما تم رشق حجر على . سكان العيسوية شرقي القدس
بعد ذلك جاء تقرير عن القاء عبوة . رجال الشرطة بحثوا عمن رشق الحجر ولكن عبثا. سيارة شرطة

شابان . اانبوبية في منطقة اخرى في القرية، وهذه العبوة لم تنفجر وتم اعتقال شخصين بتهمة القائه
كما انهما . انقضا على جيب عسكري مدرع بالطوب الكبير، الذي رغم قوة االلقاء لم تتحطم نوافذه المحمية

بعد ذلك . رجال الشرطة ردوا على ذلك باطالق القنابل الصوتية التي فرقت الجمهور. نجحا في الهرب
  .اجراء اعتقاالت وتفتيش في البيوتغادروا القرية فقط من اجل العودة اليها بعد منتصف الليل من اجل 

هذا يحدث في كل مساء منذ بداية الصيف، في حينه بدأت الشرطة عملية تطبيق للقانون في 
ورغم ذلك، من المعطيات التي جمعتها . القرية التي يشارك فيها عشرات رجال الشرطة في كل يوم

 شخصا، لكن معظمهم تم ٣٤٠شرطة حتى اآلن اعتقلت ال. الصحيفة فان األمر لم يشكل نجاحا كبيرا
يظهر أنه فقط ضد خمسة ” هآرتس“تقرير . اطالق سراحهم بعد فترة قصيرة دون تقديم لوائح اتهام ضدهم

أشخاص منهم تم تقديم لوائح اتهام، وآخرون يتوقع تقديمهم للمحاكمة، وجميعهم بتهمة رشق الحجارة 
  .والزجاجات الحارقة

وماذا حول التفتيش في البيوت؟ في أي منها . اقض هذه البياناترفضت الشرطة اعطاء بيانات تن
لم يتم العثور على سالح؟ في حالة واحدة، في بحث في سيارة، تم العثور على زجاجة تحتوي على مواد 

الشرطة لم . وفي حادثة اخرى تم أخذ بضعة هواتف محمولة، وفي حادثة ثالثة تم العثور على كتب. حارقة
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صابين في صفوف قواتها طوال فترة العملية باستثناء حالة واحدة اصيب فيها شرطيان تبلغ ايضا عن م
  .بسبب قنبلة صوت أطلقها زميلهما

السكان ينسبون ذلك إلى التعذيب . ال أحد يستطيع االشارة إلى السبب الذي من اجله بدأت العملية
في الشرطة ينفون . الماضي) فبراير(في جهاز الشرطة وتولي قائد المنطقة الجديد وظيفته في شهر شباط 

الحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون في أي وقت وأي “االدعاءات ويقولون إنهم يعملون من اجل 
بدون صلة بحادثة معينة، لكن عددا من السكان اقتبسوا اقوال أحد الضباط الكبار الذي قال إن ” مكان

أي، بدون . ” كأس قهوة في السيارة بدون سكب ذرة منهالسفر مع“العملية ستستمر إلى أن نتمكن من 
ولكن حسب اقوالهم فان الطريقة لتهدئة النفوس هي وقف . رشق أي حجر على سيارات الشرطة في القرية

دخول القوات واستبدال جنود حرس الحدود برجال الشرطة الزرقاء الذين يتعاملون مع احتياجات السكان 
  .بدال من اظهار الحضور

وهو يشمل حواجز تقيمها الشرطة بين الحين واآلخر . هذه االثناء هذا الحضور واضح جدافي 
كل . على مخارج القرية، فحوصات متشددة تقوم بها للسيارات، تأخير المارين وتوزيع غرامات ومخالفات
ة، إلى ما ذكر أعاله مع عمليات االعتقال الليلية تشوش بشكل كبير على روتين حياة السكان في القري
وآباء . جانب حقيقة أن المصالح التجارية تتحدث عن انخفاض يقدر بنسبة عشرات بالمائة في المداخيل

الخوف كبير . خائفون من السماح الوالدهم في التجول وحتى الكثيرون يمتنعون عن الخروج من البيت
في األسبوع القادم واغالق الى درجة أنه مؤخرا قررت لجنة اآلباء في القرية عدم فتح السنة الدراسية 

أنا ال يمكنني تحمل المسؤولية عن فقدان أحد االطفال “: جميع المدارس حتى انتهاء عمليات الشرطة
  .، قال عمر عطيه، رئيس لجنة اآلباء في القرية”لعينه أو قدمه بسبب التعليم

.  العنف واالحتجاجوخالل سنوات اسمها ارتبط أكثر من مرة مع. العيسوية تعتبر قرية سياسية جدا
يوجد فيها حضور قوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والكثير من السكان قضوا فترات سجن 

وهي من بين القرى األكثر مواجهة في القدس بين المتظاهرين ورجال الشرطة في زمن التوتر، . مختلفة
  .٢٠١٦ و٢٠١٥حرم في  وبعد المواجهات في ال٢٠١٤مثال بعد قتل الفتى محمد ابو خضير في 

من فحص . ولكن حسب اقوال سكان القرية فان الفترة التي سبقت عملية الشرطة كانت هادئة جدا
، افيف تترسكي، يتبين أنه بالضبط في هذه االشهر لم تكن هناك تقارير ”رابطة الشعوب“اجراه الباحث في 

 إسرائيليين أو عن رجال شرطة اصيبوا عن أحداث استثنائية في قرية العيسوية وحتى لم يتم االبالغ عن
الذي ” الصوت اليهودي“الى أي درجة كان الهدوء؟ حتى في موقع اليمين . في القرية أو في محيطها

يرافق األحداث اإلرهابية يوميا، لم يتم ذكر رشق حجارة أو القاء زجاجات حارقة على شارع معاليه ادوميم 
ايضا في مجموعات واتس آب للمستوطنين الذين يبلغون عن . أو شارع الجامعة في السنوات األخيرة

  .أعمال رشق حجارة لم يتم ذكر اسم قرية العيسوية



 
٢٣

دخول رجال الشرطة الى : ما الذي تغير إذا؟ اذا قمنا بسؤال السكان فان الجواب هو جواب قاطع
. ، ايضا العنف مستقروعندما تحولت هذه الزيارات الى زيارات ثابتة. القرية هو العامل الوحيد للعنف

صحيح أنه يظهر أن شباب القرية يحرصون على عدم مرور أي سيارة للشرطة بدون أن يتم رشق 
الشباب يعرفون أن احتمالية اصابة رجال الشرطة هي ضئيلة، . الحجارة عليها ولو حجر واحد على االقل

ذا ال يفعل شيء، ولكن الحجر وهم يعرفون أن ه. حيث أن رجال الشرطة انفسهم وسياراتهم محصنة جيدا
، قال ”غير مقبول علي وجودكم هنا، أنتم محتلون وهكذا يتم استقبال المحتلين“هو من اجل أن يقولوا 

كل شاب يرشق الحجارة يعتبر مقاتال، حتى البالغون يقولون إنه سنحت لهم “. أحد السكان في العيسوية
  .”وجد هنا رجال شرطة لديهم فلن يحدث أي شيءولكن إذا لم يكن ي. الفرصة فهم سيرشقون الحجارة

في حين أنه لم يكن هناك في اوساط الشرطة أي مصابين فان عشرات السكان أصيبوا في 
هكذا مثال في المواجهة مساء أول من أمس أطلق رجال . المواجهات، بسبب اطالق الرصاص المطاطي

. ارة كانت فيها إحدى ساكنات القرية واوالدهاشرطة الوحدات السرية رصاصة مغلفة بالمطاط على نافذة سي
، وكانت ايضا نتائج أكثر )وألسنة اللهب ارتفعت مرة اخرى(المرأة اصيبت بالشظايا وتم نقلها لتلقي العالج 

الماضي أطلق رجال الشرطة النار على محمد عبيد الذي كان يحمل ) يونيو(وفي نهاية حزيران . صعوبة
  .اجل اطالقها وقتل، وقد أدى موته وجنازته إلى ازدياد العنف في القريةعلبة لاللعاب النارية من 

 –رجال شرطة أو مواطنين إسرائيليين لم يصابوا في اعقاب ذلك، لكن أحد المباني دفع الثمن 
خالل السنوات األخيرة وقع هذا المبنى الذي . المركز الجماهيري في القرية الذي يقع في مركز القرية

  .ثة طوابق المرة تلو االخرى ضحية لغضب السكانيتكون من ثال

ليس بعيدا عن المركز الجماهيري احتفل قبل ثالث سنوات سكان العيسوية بانتهاء بناء مسجد 
. االربعين، الذي يعتبر فخر القرية، من مأذنته البيضاء األكثر ارتفاعا في القدس يمكن مشاهدة كل القرية

وهناك ايضا يتجمع كل . في كل مساء يفتح أحد ما بسطة لشي الكبابفي االسفل يوجد فسحة صغيرة فيها 
عندما يأتي . مساء شباب القرية وعدد من نشطاء اليسار اإلسرائيلي بانتظار رجال الشرطة الذين سيأتون

، ”فري جيروزاليم“رجال الشرطة ويبدأون بالتجول في األزقة ينضم اليهم رجال اليسار من منظمة 
  .ون نشاطاتهم واالعتقاالت التي يجرونهايتابعونهم ويوثق

  ١٦ص/٢٩/٨/٢٠١٩الغد 
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 نصيحة للعرب وواحدة لليهود  ١٢

 كيرن هابر : بقلم - هآرتس 

 يسار جاء وقيادة حزبه –تصريح رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة عن استعداده لحكومة وسط 
. إلسرائيلية التي ال تغطيه أي ورقة تينولكن باالساس كشف العري العنصري للسياسة ا. غير مستعدة

ليس النه باالمكان . هذا ليس هو المناسب لتكون عربي في اسرائيل.  أنه عربي–هناك لعودة مشكلة 
  .االستنتاج من ذلك أنه كان يمكن أن يكون هناك وقت جيد لتكون عربيا في إسرائيل

عودة، وبعد ذلك حاول قليال أن أزرق أبيض قفز مثل الملدوع من قبل أفعى عند سماع اقتراح 
الرضوض على يمينه كانت اثباتا آخر من بين دالئل كثيرة لشعور السيد اإلسرائيلي تجاه . يصلح االنطباع

ألن األمر . الجمهور العربي الذي يشكل نحو خمس سكان الدولة مطلوب منه أن يخدم ويصمت. العرب
وماذا بالنسبة للعرب؟ عليهم أن . عندما تكون لليهودالديمقراطية هذه صبابا . هكذا لدينا في إسرائيل

  .يشكروا اهللا الذي جلب لهم اليهود

هكذا، وكخدمة للجمهور بشكل عام والعرب بشكل عام اليكم عدد من قواعد السلوك التي من المهم 
  :استيعابها

هي لم تعد مع ذلك، . إذا كنت عربيا فمن األفضل أن تصمت ألن لغتك العربية ال تستسيغها االذن - ١
، لذلك، يجب عليك الحفاظ عليها للمناسبات الخاصة، لنفترض في ”مميزة“لغة رسمية، فقط 

 .بيتك

أن تكون طبيبا، . إذا كنت عربيا يجب عليك األخذ في الحسبان أن من الجيد أن تندمج  - ٢
يتيك سيكون صيدالنيا، محاميا، بناء، جنائنيا، عامال في محطة وقود، بائعا، رجل نظافة وحتى الها

 .أنت هنا موجود بلطف منه وليس بفضل الحق. ولكن بربك، عليك أن تتذكر من هو السيد هنا. جيدا

ولكن اذا كان . إذا كنت عربيا فيجب عليك تقدير الديمقراطية ألنكم تستطيعون انتخاب قادتكم  - ٣
نحن . تقبل ذلك كانتقاد بناءعليك أن تقدر االستقامة وأن . قادتك غير مقبولين علينا، فال تنكر الجميل

  .نعرف ما هو الجيد بالنسبة لك

إذا كنت عربيا واعتقدت أن معنى أن تكون عضو كنيست هو أنك تعترف بدولة إسرائيل كدولة - ٤
قومية للشعب اليهودي، وأنك اقسمت لها يمين الوالء، إذا عليك إعادة التفكير بأن هذا ال يسري على 

  .العرب

؟، فخسارة أنك ال تستغل الوقت ألمور ”لماذا“وجدت نفسك تقف لحظة وتسأل إذا كنت عربيا و - ٥
لو أنك ولدت في أي دولة عربية لكان األمر أكثر . اجل تحبها. أكثر انتاجية، مثل أن تحب الدولة

 .في وقت فراغك تعمل قليال من اجل تقديرها بدال من إثارة المشاكل. سوءا بالنسبة لك
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لمهم أن تحرص على عدم التماهي مع اخوتك الفلسطينيين خارج دولة إذا كنت عربيا من ا - ٦
  .اسرائيل، فقط لليهود يسمح بالتفاعل خارج إسرائيل

. إذا كنت عربيا وليس لديك أي أمر للتماهي معه، ال علم وال رمز وال نشيد وطني، فهذا جيد  - ٧
أليس ذلك .  بهذا طوال الوقتايضا نحن ال نتدبر أمورنا مع مجرد وجودك وها أنت ترانا ال نلوح

  .صحيحا؟

بصعوبة يوجد لدينا . هذه دولة يهودية. إذا كنت عربيا فليس هناك سبب ألن نعترف بألمك القومي - ٨
، لذلك، من فضلك، عليك أن تكون )وقد كان لدينا كارثة لم تمر على أي أحد آخر(مكان أللمنا 

  .متناسبا

ولكن، يا ابن .  فيها من الدخول إلى المتنزهات أو البركإذا كنت عربيا، هناك حاالت سيمنعونك - ٩
ببساطة، لليهود من االفضل أن من يضربهم بالكرسي على . عمنا العزيز، ليتك تتقبل ذلك بصورة جيدة

هذه لحظة اخرى من اللحظات اليهودية . رأسهم في المتنزه المائي والمكتظ، أن يكون يهوديا ايضا
  .الطاهرة لدينا

يجب عليك الذهاب وشرب . ت عربيا تريد السكن في مستوطنة يهودية، تكون قد بالغتاذا كن -١٠
مع ذلك، كم من العرب يمكن . مسموح لنا المطالبة باماكن نظيفة منك. الماء ونسيان هذا األمر

احتواءهم في فضائنا؟ هذا يؤذي العين وال يسمح لنا باالستحمام في البركة أو في مغارة العرق أو 
  .ذاشيء كه

ويبدو أنك لم . إذا كنت عربيا وقانون القومية يتسبب باالهانة لك، فهذا بسبب أنك عربي -١١
إذا كان . اقرأ مرة اخرى وافحص بنفسك إذا كنت ما تزال تشعر باالهانة. تستوعب كل ما كتب هنا

ة خاصة الجواب نعم فقم بالبحث عن جواب لسؤال لماذا يصعب عليك أن تتعاطف مع أن تكون لنا دول
  .ألم نعاني بما فيه الكفاية؟. بنا

ما الذي يبقيك هنا؟ أال ترى أننا . إذا كنت عربيا فربما يستحق األمر أن تجمع اغراضك وتمضي -١٢
  .ال نريد منك البقاء؟ أليس ذلك صحيحا؟

 فوزير. إذا كنت يهوديا وقرأت كل ما كتب حتى اآلن فاذهب على الفور لصنع المزيد من االوالد -١٣
  .التعليم يعتمد عليهم في النزهات في يهودا والسامرة

  .الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط. الدولة القومية للشعب اليهودي! عاشت إسرائيل

  ١٦ص/٢٩/٨/٢٠١٩الغد 
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  اخبار باالنجليزية

  

Media director in Jerusalem summoned for interrogation over 

construction since 2009 
  

JERUSALEM, Wednesday, August 28, 2019 (WAFA) - Israeli forces summoned today the 

director of Wadi Hilweh Information Center in the East Jerusalem neighborhood of 

Silwan, Jawad Siam, for interrogation over the construction of a wooden room built since 

2009. 

Siam told WAFA that Israeli forces raided his center and handed him a summons to the 

Israeli municipality of West Jerusalem. 

He said the summons has to do with the "unlicensed construction of a room made of wood" 

inside the center, noting that it was built in 2009. 

Siam pointed out that the raid and summons were only an attempt to silence his 

information center and prevent it from publishing facts about the situation in Silwan and 

occupied Jerusalem in general. 

WAFA August 28, 2019   

*** 
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