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  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  تجديد جوازات السفر األردنية للمقدسيين عبر المحكمة الشرعية في القدس: للمرة األولى •
  

  شؤون سياسية
  

  ٥  يةاألردن وتركيا عمال على زيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات اإلقليم: الصفدي •
  

  اعتداءات
  

  ٦  اعتقاالت بالضفة والعيسوية •

  ٨  تطالب بتكثيف االقتحامات) جماعات الهيكل( •

  ١٠  بالقدس سياسة ممنهجة لطمس الهوية الثقافية" يبوس"اقتحام االحتالل مركز : أبو سيف •
  

  اعتداءات/ تقارير 
  

  ١٠   المحتلةشهد أكبر عمليات الهدم الجماعية وأعلى عدد اعتقاالت في القدس" تموز" •
  

  تقارير
  

  ١٣  القتحام األقصى أول أيام عيد األضحى" جماعات الهيكل"المفتي العام يحذر من دعوة  •

  ١٤  صمود أهالي العيسوية سيفشل مخطط االحتالل بترحيلهم: المطران حنا •

  ١٥  تصفية قضية فلسطين"  وباطنها "الشفافية"ظاهرها ..  بالفساد"أونروا"اتهامات  •

  ١٦  ائيل تتعامل مع الفلسطينيين شرقي القدس من منظور أمنيإسر: ھآرتس •
  

  

  عنصرية
  

  

  ١٨  "الحرم اإلبراهيمي"جائزة رسمية لمؤيد مذبحة  •
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  شؤون مقدسية
  

  ١٩  المقدسيين للطلبة دراسية منح عن يعلن "القدس صندوق" •

  ٢٠  محكمة االحتالل ترد اليوم على استئناف أهالي وادي الحمص •
  

  آراء عربية
  

  ٢٠  !ا هو أبعد وأخطر من التطبيع م •

  ٢٢  وشعبنا يرفض التطبيع معهم... أرضنا ترفضهم  •

  ٢٣  "حتى في خيمة أنا سأعيش على أرضي "  •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٥  عجل األمن مقدس واإلسرائيليون يسجدون له •
  

  اخبار باالنجليزية
  

‘Jordan, Turkey conform on centrality of Palestinian cause’ ٢٧  

A transition from apartheid could heal, not destroy Israel ٢٨  
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  القدساالردن 

  القدس في الشرعية المحكمة عبر للمقدسيين األردنية السفر جوازات تجديد :األولى للمرة

 

 تجديـد ةخدمـ تقـديم القـدس فـي الـشرعية المحكمـة بـدأت األولـى للمـرة ):االلكترونيـة األيام( القدس
 عامــا، ١٦ الـــ ســن دون المقدســيين للقاصــرين األردنيــة الــسفر جــوازات ٕواصــدار للمقدســيين الــسفر جــوازات

  .األردن إلى للسفر الحاجة دون وفلسطينية أردنية نقل شركات عبر

 سـتبدأ، الجديـدة الخدمـة إن القـدس، فـي القـضاة قاضـي بأعمـال القائم البكري، واصف الشيخ وقال
 أو سـفر جـواز تجديـد لرسـوم دينـارا ٥٠ وبتكلفـة الجوز وادي في الشرعية المحكمة مقر من اء،الثالث اليوم

 يـتم أن علـى ٕواعادتهـا األردن إلـى المعاملـة نقـل رسوم دينارا ٥٠ إليها يضاف للقاصرين سفر جواز إصدار
  .القدس في الشرعية المحكمة مقر في والتسلم التسليم

 الـسامية الملكيـة للتوجيهـات تنفيذا جاءت المسبوقة غير الخطوة هذه "ان إلى البكري الشيخ وأشار
  ."القدس في الفلسطينيين معاناة من للتخفيف الحسين بن الثاني اهللا عبد الملك من

 لهم ودعما المقدسيين معاناة من للتخفيف جاءت السامية الملكية التوجيهات "البكري، الشيخ وقال
 ومساواة وتجديدها السفر جوازات إصدار رسوم بتخفيف أوال رباطهم،و هم أرضفي لهم وتثبيتا صمودهم في

 دينـارا ٥٠ إلـى دينـار ٢٠٠ مـن الـسفر جوازات رسوم تخفيض تم حيث باألردنيين الصدد بهذا الفلسطينيين
  ."المجال هذا في األردني معاملة يعامل المقدسي وأصبح

 وتجديـد إصـدار إجـراءات وتـسهيل ينالمقدسـي على التخفيف يتم ان أيضا هي التوجيهات "وأضاف،
 عنـاء المقدسـي علـى يخفـف بحيـث الـشريف القـدس فـي الـشرعية المحكمـة طريـق عـن لهـم السفر جوازات
 األردنـي الـوزراء مجلـس قررهـا خدمـة هنـاك وكانـت .سـفره جـواز تجديـد لغايـات عمـان إلـى واالنتقال السفر
 دون هـم لمـن مـرة ألول الـسفر جـوازات إصدار ضاوأي السفر جوازات تجديد خدمة هناك تكون بحيث الموقر

  ."الشرعية المحكمة طريق عن عمرهم من عاما١٦ سن

 )األردنيـة والجـوازات المدنيـة األحـوال( دائـرة بـين اتفاقيـة توقيـع تـم "انـه إلـى الـصدد هـذا فـي وأشار
 أو الـسفر جـوازات يـدتجد طلب تقديم االتفاقية خالل من ويتم ،)واصل( وشركة )األردني البريد( شركة وبين

 الـشرعية المحكمـة طريـق عـن للقاصـرين، أي عمـرهم، مـن ١٦ الـ سن دون هم لمن السفر جوازات إصدار
 الرسـوم واسـتيفاء وتـدقيقها وتجهيزهـا المعاملـة تنظـيم الشرعية القدس محكمة وتتولى الشريف، القدس في

 األحـوال دائـرة إلـى األردنـي البريـد عبـر ملـةالمعا هـذه بنقـل )واصـل( شـركة تقوم ذلك وبعد عليها، القانونية
 بعد الجواز يعاد ثم الخصوص، بهذا والمتبعة المرعية األصول حسب لتجديدها عمان في والجوازات المدنية
 المقدسـي والمـواطن العالقـة صـاحب إلـى القـدس فـي الـشرعية المحكمـة بواسطة أيضا تسليمه ويتم تجديده



 
٥

 الــذي والــضغط الــصيف هــذا زحمــة فــي خاصــة عمــان إلــى الــسفر مــشاق وتكبــده انتقالــه إلــى الحاجــة دون
  ."الجسور على نشاهده

 المـواطنين باسـتقبال الـشرعية المحكمـة وسـتقوم اليـوم، سـتبدأ، الخدمة ان إلى البكري الشيخ ولفت
 ملكيـة بتوجيهـات دينـارا ٥٠ إلـى دينـارا ٧٠ مـن الخدمة هذه لرسوم المقترح تخفيض وتم الرسوم وتستوفي

 أخـرى دينـارا ٥٠و الـسفر جـواز تجديـد كرسـوم دينـارا ٥٠ يعنـي مـا وهو المقدسيين أوضاع مراعاة اجل نم
  .الناقلة للشركات

 الـشكر بجزيـل ونتقـدم للمقدسـيين المقدمـة الخـدمات فـي نوعيـة نقلـة سـتكون "البكري، الشيخ وقال
 الـسامية الملكيـة المكرمـة هـذه علـى الحسين بن الثاني اهللا عبد الملك إلى المقدسيين جميع باسم والعرفان

 بهـــذا الالزمـــة التعليمـــات ووضـــعت الملكيـــة الرغبـــة مـــع تجاوبـــت التـــي األردنيـــة الحكومـــة إلـــى وأيـــضا أوال
  ."الخصوص

  ٦/٨/٢٠١٩األيام 

*** 

  شؤون سياسية
  

  األردن وتركيا عمال على زيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات اإلقليمية: الصفدي

 

 ألقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم محاضرة في المؤتمر الحادي -أنقرة 
   .ارجية التركي مولود تشاووش اوغلوعشر للسفراء األتراك تلبية لدعوة من وزير الخ

  .وركز الصفدي في حديثه إلى المؤتمر على العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية

وأكد الصفدي على رحابة آفاق التعاون بين البلدين اللذين يسيران بثبات نحو تعزيز عالقاتهما 
  .ريس رجب طيب أردوغاناألخوية برعاية من جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه فخامة ال

وأكد الصفدي على أن البلدين الشقيقين عمال على تطوير شراكتهما وتعزيز تعاونهما في شتى 
المجاالت االقتصادية واالستثمارية والسياحية واالمنية، وفي زيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات 

 التي يشكل حلها وفق حل الدولتين وشدد الصفدي في كلمته على مركزية القضية الفلسطينية.اإلقليمية
ِالذي ينهي االحتالل ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في 

 على أساس قرارات ١٩٦٧الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 
  .الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

دي ال سالم شامال وال أمن وال استقرار من دون زوال االحتالل وحل الصراع وفق حل وقال الصف
الدولتين ذاك أن الصراع هو أساس التوتر في المنطقة وحله بما ينهي االحتالل ويضمن قيام الدولة 

  .الفلسطينية المستقلة هو شرط السالم الشامل



 
٦

ي على المقدسات االسالمية والمسيحية في ولفت الصفدي إلى جاللة الملك عبداهللا الثاني، الوص
القدس ، يكرس كل إمكانات المملكة من أجل حماية المقدسات وهويتها والحفاظ على الوضع التاريخي 

  ".فالقدس خط أحمر"والقانوني القائم 

ٕوثمن الصفدي مواقف تركيا الثابتة إزاء القضية الفلسطينية وازاء القدس، الفتا إلى القمم التي 
فتها تركيا من أجل القدس وحضرها جاللة الملك عبداهللا الثاني واكدت الموقف الواحد الرافض ألي استضا

  .اعتداء على القدس ومقدساتها

وكان وزير الخارجية التركي افتتح المحاضرة بالتأكيد على الدور الرئيس للوصايا الهاشمية ... >>
ددا على دعم بالده الوصايا الهاشمية ومواقف في حماية المقدسات في القدس والحفاظ على هويتها، مش

  >>.. .المملكة وجهودها لحمايتها القدس ومقدساتها

متانة العالقات الثنائية وأشاد بالنمو الذي تشهده على  وزير الخارجية التركي أكدو... >>
 ودورها في ةوثمن أوغلو مواقف المملك. بتوجيهات جاللة الملك عبداهللا الثاني وفخامة الرئيس أردوغان

   .حرص تركيا تعزيز الشراكة معهاوالمنطقة والعالم 

وفي نهاية اللقاء اجاب الصفدي على االسئلة التي اثارها عدد من المشاركين في المؤتمر الذي 
ويعقد الصفدي وأوغلو غدا صباحا محادثات ستتناول سبل تطوير العالقات الثنائية  .ينعقد بشكل سنوي
  .والتطورات اإلقليمية

  ٦/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  اعتداءات

  اعتقاالت بالضفة والعيسوية

 مستوطنا باحات المسجد األقصى في القدس المحتلة، ٧٥ اقتحم أكثر من - فلسطين المحتلة 
ّوأمنت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، الحماية . »المركز الفلسطيني لإلعالم«أمس اإلثنين، وفق ما أورد 
  .١٩٦٧لتهم الشرطة من باب المغاربة الخاضع لسيطرة االحتالل منذ عام ُالكاملة للمقتحمين الذين أدخ

ً طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد األقصى، ٢٥ً مستوطنا و٥٠وذكر المركز أن أكثر من  ً
ُمشيرا إلى أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية في باحات األقصى، وغادروا من باب 

وفي سياق ذي صلة، أفادت معطيات إحصائية نشرها . فترة االقتحامات الصباحيةالسلسلة عقب انتهاء
، بأن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد »القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني«مركز 

 من ٤٠ً مستوطنا و٢٣٤٥وأوضحت أن .  مستوطن٢٥٠٠األقصى، خالل تموز الماضي، وصل إلى 
ً موظفا من حكومة االحتالل، بينهم المتطرف يهودا غيليك، شاركوا في ١١٥اإلضافة لـ، ب»طالب الهيكل«

اتحاد منظمات »ُوشهد تموز الماضي، دعوات من جماعات منضوية في إطار ما يعرف بـ.االقتحامات
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ًالمزعوم أنصارها والمستوطنين، للمشاركة الواسعة في اقتحام األقصى، تزامنا مع مناسبات » الهيكل
ودية تهويدية، واعتبر المركز أن التساهل الذي يبديه االحتالل خالل اقتحام المستوطنين لألقصى، تلم

  .يدفعهم الرتكاب استفزازات من أداء طقوس تلمودية ورقصات في الباحات

ُالى ذلك يوقع مرشحون لعدة أحزاب من اليمين اإلسرائيلي، وثيقة تتضمن االلتزام بالعمل من أجل 
   .ضفة الغربية الى إسرائيلمن ال% ٦٠ضم 

، إن الوثيقة )رسمية(، لهيئة البث اإلسرائيلية »تحالف اليمين الموحد«وقالت إياليت شاكيد، رئيسة 
إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتضمن الحقوق الفردية » :تتضمن عدة مبادئ وهي

ية، وفرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق في والمساواة لجميع مواطنيها، والمعارضة إلقامة دولة فلسطين
، اليميني، ولكنها تقود في »اليمين الجديد«وتتزعم شاكيد حزب . »)الضفة الغربية(يهودا والسامرة 

، الذي يضم إضافة الى »تحالف اليمين الموحد«االنتخابات التي تجري في السابع عشر من أيلول المقبل 
   .«تحاد أحزاب اليمينا»، و»البيت اليهودي«حزبها حزب 

 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة، فيما تم ١٣ووفقا لبيان جيش االحتالل فإن جنوده اعتقلوا 
 فلسطينيين بالقدس جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال ٤اعتقال 

  .مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل

ل، داهمت قوات االحتالل مخيم العروب، واعتقلت عددا من الشبان واستدعت ففي محافظة الخلي
  .آخرين عقب اقتحام منازلهم داخل المخيم

بينما في محافظة بيت . كما سلم جنود االحتالل عددا من المواطنين بالغات مقابلة لمخابراتها
  .ّلحم، اعتقلت قوات االحتالل فتيين عقب اقتحام منزليهما في بلدة تقوع

وفي محافظة طولكرم، داهمت االحتالل حارة المنشية في مخيم نور شمس واعتقلت مواطنا ونجله 
في محافظة القدس، اعتقلت شرطة االحتالل شابين من محيط . بعد تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته

  .مسجد األربعين الكبير في بلدة العيسوية

.  االعتداء على قوارب الصيادين في بحر غزةوفي قطاع غزة، جددت الزوارق الحربية لالحتالل 
وفتحت الزوارق الحربية رشاشات المياه العادمة صوب مركبين بمحاذاة الشيخ عجلين غرب غزة ما أدى 

وقال منسق لجان الصيادين، زكريا بكر، إن الفتى سقط بعد أن . إلصابة فتى باإلغماء وسقوطه في البحر
وتمكن الصيادون من نشل الفتى ونقله إلى . شكل مباشر باتجاه جسدهتم توجيه رشاشات المياه العادمة ب

  .مستشفى الشفاء لتلقي العالج

ٍإلى ذلك، قال نادي األسير الفلسطيني، أمس االثنين، إن قوات إسرائيلية قامت بعملية نقل وعزل 
  .ا األحدعدد من المعتقلين الفلسطينيين من سجن عوفر غربي رام اهللا، عقب عملية اقتحام نفذته

ًوأضاف النادي في بيان صحفي تلقت األناضول نسخة منه، االثنين، إن قوات قمع إسرائيلية أحدثت تدميرا  ّ



 
٨

وأوضح النادي، أن عملية االقتحام طالت . »عوفر« في معتقل ٢٠ و١٩ًكبيرا خالل عملية اقتحام لقسمي 
عضهم، ونقلت بعضهم للزنازين، قبل ، وقامت بتقييد ب)ً عاما١٨دون (قسم خاص بالمعتقلين القاصرين 

   .أعادتهم الحقا لغرفهم

، فيما ٢٠ معتقال إلى الزنازين من قسم ٢٠وأشار البيان إلى أن إدارة المعتقل قامت بنقل نحو 
   .ً، وعددا إلى معتقالت الجنوب)شمالي إسرائيل(نقلت خمسة معتقلين إلى معتقل جلبوع 

أمس االثنين، معلنين استمرارهم باالحتجاج حتى التوصل بدورهم أعاد المعتقلون وجبات الطعام 
إدارة السجون أبلغت األسرى أنها تقوم بعملية نقل قيادات بأمر من «واألحد قال نادي األسير إن . لحلول

 في ٥٧٠٠، ونحو »عوفر« فلسطيني في سجن ١٢٠٠ وتعتقل إسرائيل  .»)الشاباك(جهاز األمن العام 
  )وكاالت. (ات رسمية صادرة عن هيئة شؤون األسرى التابعة لمنظمة التحريركافة السجون، وفق إحصائي

  ١٨ص/٦/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تطالب بتكثيف االقتحامات) جماعات الهيكل(

 

قالت وزارة األوقاف الفلسطينية إن سلطات االحتالل  - وكاالت– كامل ابراهيم -القدس المحتلة    
داء وانتهاكا بحق المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة  اعت٧٥اإلسرائيلي ارتكبت أكثر من 

  .والحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل خالل شهر تموز المنصرم

واضافت الوزارة في تقرير نشرته امس أن قوات االحتالل اقتحمت أكثر من مرة مصلى باب الرحمة 
ادة السيطرة عليه، ومارست كعادتها سياسة اإلبعاد بالمسجد األقصى، وأخرجت محتوياته، في خطوة إلع

  .واالعتقال بحق عدد من المواطنين

وقال التقرير إن شهر تموز شهد قيام مستوطنين باداء صلوات تلمودية في باحة صحن مسجد 
  .ومحاوالت متكررة إلداء طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة قبة الصخرة في األقصى،

التقرير، انه لغاية إفراغ المسجد وترهيب أهله مارس االحتالل سياسة االبعاد واالعتقال، واضاف 
  .ولم يسلم األطفال من ذلك

  . وقتا٤٦وفي الخليل، وتحديدا في الحرم االبراهيمي، منع رفع األذان فيه 

من خالل منشوراتها على منصات ) الهيكل المزعوم(من جانب آخر كشفت جماعات ما يسمى 
ًتواصل االجتماعي انها قدمت طلبا لوزير االمن الداخلي اإلسرائيلي لتمديد فترات االقتحامات للمسجد ال

  .االقصى وزيادة الساعات بحجة ان الوقت ال يكفي للقيام بالجوالت والجلوس للتأمل والصالة

ن السماح للمستوطني«ومن ضمن الطلب الجديد القديم الذي قمتها جماعات الهيكل المزعوم 
والمتطرفين باقتحام المسجد األقصى من جميع األبواب وليس من باب المغاربة فقد، والخروج من أي 

  .«االبواب دون التقيد بباب السلسلة للخروج



 
٩

ودعت تلك المجموعات الدينية واالستيطانية المتطرفة الى تحجيم وطرد دائرة األوقاف اإلسالمية 
جبل (وتمكين وزارة األديان اإلسرائيلية من إدارة ما وصفوه بـ ورفع يدها عن المسجد األقصى المبارك، 

 .)الهيكل

كما اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية 
المحتلة، وأغلقت الموقع األثري أمام المواطنين الفلسطينيين، وفق ما اعلنه رئيس بلدية سبسطية محمد 

  .عازم

وقالت البلدية في بيان إن عددا من الدوريات االسرائيلية اقتحمت البلدة، لتأمين اقتحام طاقم من 
  .، وأغلقت الموقع األثري أمام المواطنين»اإلدراة المدنية» 

وأضاف البيان، ان قوات االحتالل تحاول جاهدة منع استكمال مشروع ساحة البيدر السياحي 
واهية، مشيرا إلى أن المجلسين االستشاري والتنفيذي لمحافظة نابلس والعمل بها، تحت حجج وذرائع 

سينعقدان يوم غد على أرض سبسطية وبالقرب من ساحة البيدر، لالطالع عن كثب على انتهاكات 
  .االحتالل

الى ذلك قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت فجر امس أربعة عشر 
  .يا من مناطق بالضفة الغربية المحتلةمواطنا فلسطين

وذكر نادي األسير في بيان ان قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام اهللا 
  .والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وجنين، واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون

نطاق في عدد من منازل بلدة من جهتها عمدت قوات االحتالل امس على احداث تخريب واسع ال
تقوع الى الشرق من بيت لحم واالعتداء على سكانها خالل عملية اقتحام للبلدة بمشاركة اعداد كبيرة من 

وقال عدد من اهالي البلدة ان الجنود اقتحموا منازل المواطنين في عدة احياء وفجروا .جنود االحتالل
 يستفيق سكانها واجبروا الرجال منهم على الخروج منها مداخلها الرئيسية ودخلوا هذه المنازل قبل ان

وبدأوا بعملية تحطيم للمحتويات وليس تفتيش داخل المنازل في اشارة واضحة ان الهدف هو احداث اكبر 
تخريب واالعتداء على المواطنين وصادر الجنود جهازي هاتف خليوي، وعرف من بين اصحاب هذه 

ي العمور وعلي العمور، وقاموا باعتقال شابين مؤمن راتب العمور المنازل كال من راتب العمور وزك
وجرى نقلهما الى جهة غير معلومة، بعد االعتداء »  سنة١٦«ومحمود علي العمور البالغة اعمارهما 

هذا وخالل تواجد الجنود في البلدة تعرضوا للرشق بالحجارة ورد هؤالء باطالق .عليهما بالضرب المبرح
  .ة والغازية بكثافة باتجاه المنازلالقنابل الصوتي

  ٩ص/٦/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  الثقافية الهوية لطمس ممنهجة سياسة بالقدس "يبوس" مركز االحتالل اقتحام :سيف أبو

 

 الثقــافي، يبــوس مركــز مقـر اإلســرائيلي االحــتالل قــوات اقتحـام الثقافــة وزارة أدانــت – وفـا – اهللا رام
 .غوشة صبحي المقدسي واألديب للمفكر تأبين حفل إقامة ومنع ،القدس في االثنين، اليوم مساء

 اقتحاماتـه فـي اإلسـرائيلي االحـتالل إمعـان إن لـه، بيـان فـي سـيف، أبـو عـاطف الثقافـة وزير وقال
 بإغالقهــا أهدافــه  وتحقيــق منهــا للنيــل يهــدف واالجتماعيــة الثقافيــة مؤســساتنا علــى المتكــررة واعتداءاتــه
 ممنهجــة سياســة وهــي والتهويــد، المحــو سياســة مواجهــة فــي الريــادي بــدورها تنكيــلوال عليهــا، والتــضييق

 .المقدسية سيما ال الثقافية الهوية لطمس

 فــي وتحديـدا فلـسطين، فـي ومؤسـساتها الثقافـة محاربــة علـى دأبـت االحـتالل سـلطات أن وأضـاف،
 وسـرقة ونهـب وسـجنهم كتـابال ومالحقـة والحـصار، والحظـر المنـع فـي ذلـك وتمثـل المحتلة، القدس مدينة

 .والعامة الخاصة والمكتبات الثقافي الموروث

 الفلـسطينية، والمـدن الميـادين فـي الثقافي عملنا في االستمرار عبر الفلسطيني الموقف ثبات "وأكد
 للتحقيـق، واالسـتدعاء المؤسـسات ٕواغـالق بالـضرب النـاس علـى واالعتـداء والتنكيـل االقتحام سياسات رغم

 ".المكان على واالستحواذ والتهجير  الحياة من الفلسطيني منع بهدف

 رادعـا، ودوليـا عربيـا وموقفـا وجامعـا، شـامال وطنيـا موقفـا يتطلـب الحـدث هذا أن سيف، أبو وتابع
 كـل صـد وضـرورة الثابـت، الفلـسطيني والواقـع الحلـم القـدس، حول االلتفاف بضرورة المثقفين إلى نداؤنا"و

  ".العربية جذورها عن وسلخها الفلسطينية الوطنية الهوية مالمح لتغيير الرامية االحتاللية الممارسات

  ٦/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  المحتلة القدس في اعتقاالت عدد وأعلى الجماعية الهدم عمليات أكبر شهد "تموز"

 

 أكبــر شــهد الماضــي، وزتمــ شـهر أن الــشهري، تقريــره فــي سـلوان،/حلــوة وادي معلومــات مركــز أكـد
 ســلطات فيــه ّصــعدت الــذي الوقــت فــي القــدس، بمدينــة بــاهر صــور قريــة فــي جماعيــة هــدم عمليــة وأوســع

ــة مــن- المختلفــة بمؤســساتها- االحــتالل ــدة فــي الجمــاعي العقــاب حمل ــة، وســط العيــسوية بل  فيمــا المدين
 .االحتالل شرطة وحماية بدعم ك،المبار األقصى المسجد في انتهاكاتها "المزعوم الهيكل" جماعات واصلت

 األقــصى للمـسجد اقتحامـاتهم واصـلوا المـستوطنين أن حلـوة وادي معلومـات مركـز تقريـر فـي وجـاء
 تـسيطر الذي المغاربة باب عبر ،-والسبت الجمعة يومي باستثناء – اليومية االقتحامات فترة خالل المبارك
 مــن ٢٢٣٣ الماضــي تمــوز خــالل األقــصى واقــتحم المدينــة، احــتالل منــذ مفاتيحــه علــى االحــتالل ســلطات
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 علــى تــضييقات مــع الخاصــة، وقواتهــا االحــتالل شــرطة مــن مــشددة بحراســة اليهــود، والطلبــة المــستوطنين
 .للتفتيش ٕواخضاعهم هوياتهم باحتجاز األقصى إلى المسلمين دخول

 وعــدم الرحمـة ببــا مـصلى إغـالق بإعــادة المطالبـة االحــتالل سـلطات أصـوات تعــالي مـع وبـالتزامن
 بعــض بتفريــغ الماضــي تمــوز شــهر فــي مــرات عــدة قامــت االحــتالل شــرطة أن المركــز أكــد كمــصلى، فتحــه

 الفتا ،"األحذية وخزانة النساء عن الرجال صفوف تفصل التي الخشبية الفواصل" خاصة المصلى، محتويات
 .عاما ١٦ مدار على إغالقه بعد الماضي شباط شهر في افتتاحه أعيد الرحمة باب مصلى أن

 المعلومــات مركــز ورصــد األقــصى، المــسجد عــن اإلبعــاد قــرارات إصــدار االحــتالل ســلطات وواصــلت
 القـدس مدينـة عـن شـابين أبعـدت كمـا إنـاث، ٢و فتيـة، ٢ بيـنهم ومـن األقصى، عن إبعاد قرار ١٤ إصدار
 ١٥ قـضائه بعد عنه اإلفراج فور وابعد اعتقل الذي الجالد وسيم المحرر األسير بينهم من متفاوتة، لفترات
 .االحتالل سجون في عاما

 والتهجيـر، الجماعيـة الهـدم عمليـة أكبـر إحـدى القـدس مدينـة وشهدت :تقريره في المركز، وأضاف
 بحجــة "أبنيـة معظمهــا" سـكنية منــشأة ١١ وتـدمير بهـدم بــاهر، صـور بقريــة الحمـص وادي حــي فـي وذلـك

 .األهالي أراضي على المقام "األمني الشارع /األمني الجدار من قربها"

 فــي الحمــص وادي حــي فــي نفــذت الجماعيــة الهــدم عمليــة أن حلــوة وادي معلومــات مركــز وأوضــح
 المختلفـة وقواتهـا بفرقهـا االحـتالل لقـوات االقتحام عملية وبدأت الماضي، تموز شهر من والعشرين الثاني
 حيــث بــالقوة، الــسكنية المنــازل القــوات وأخلــت الليــل، منتــصف بعــد والنــصف الثانيــة الــساعة حــوالي عنــد

 األجانــب، والمتــضامنين والنــسوة الرجــال علــى بالــضرب واعتــدت المنــازل داخــل الــصوتية القنابــل اســتخدمت
ــا القريــة أعلنــت ذلــك وخــالل  أو بالمركبــات ســواء إليهــا الــدخول ومنعــت مغلقــة، عــسكرية منطقــة بأكمله

 الصباح ساعات في خاصة إليها الدخول من منعوا سكانها تىوح األقدام، على سيرا وحتى العامة الحافالت
 .األولى

 للـسلطة خاضعة "أ" ُمصنفة منطقة في تقع هدمت التي السكنية المنشآت معظم أن المركز وأوضح
ــسطينية ــات حــسب الفل ــة، االتفاقي ــى وحاصــلة الموقع ــراخيص عل ــم وزارة مــن ت ــي، الحك  جــيش أن إال المحل

 "األمنـي الـشارع" مـن قربهـا بحجة العليا، "ٍاإلسرائيلية المحكمة" عليه وصادقت هابهدم قراره أصدر االحتالل
 البناء ومنع بحظر االحتالل أنظمة وتقضي والمجسات، الشائكة باألسالك محاط شارع عن عبارة هو والذي
 .يالح في والتجارية السكنية المنشآت من العشرات يهدد الذي األمر منه، مترا ٣٠٠-٢٥٠ مسافة على

 زرعـت حيـث بـالمتفجرات، تـدميرها تـم اإلنـشاء، قيـد وهـي الـسكنية البنايـات إحدى أن المركز ولفت
 .ساعة ١٧ لمدة المتفجرات صناديق فيها

 بيـت ١ سـلوان، فـي ٥ :الماضـي تمـوز شـهر تجاريـة منـشآت ٧ االحـتالل بلديـة آليـات هدمت كما
 .باهر صور ١ حنينا،
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 العيـسوية، بلـدة فـي وتركـزت القـدس، مدينـة فـي عتقاالتلال عدد أعلى الماضي تموز شهر وسجل
 جيــل دون أطفــال ٨" منهــا القــدس، مدينــة فــي اعتقــال حالــة ٢٦٦ حلــوة وادي معلومــات مركــز رصــد حيــث

 .ًقاصرا ٦٠و إناث، ٨و ،)ًعاما١٢ من أقل( المسؤولية

 ٢٧ سـلوان، مـن ٤٢ العيـسوية، مـن معـتقال ١٥٣ :كالتالي فكان لالعتقاالت الجغرافي التوزيع أما
 جبل المكبر، من ٥ شعفاط، ومخيم شعفاط من ١٤ الطور، من ١٤ األقصى، والمسجد القديمة القدس من
  .وادي الجوز من ١ جراح، الشيخ من ٣ حنينا، بيت من ٣ باهر، صور من ٤

 بالرصـاص أصـيب والـذي مخـيم شـعفاط، مـن ًعامـا، ١٥ طـه بـالل علـي الطفل المعتقلين بين ومن
 مــدخل عنــد المقــام العــسكري الحــاجز مــن بــالقرب محتجــز وهــو عالجــه وتــأخر الــسفلية، طرافــهأ فــي الحــي

 لـه وجهـت رأسـه، علـى وخاصـة اإلسعاف، سيارة وداخل االحتجاز خالل المبرح للضرب تعرض كما المخيم،
 .والتهديد النابية والكلمات الشتائم

 عالجهمـا ومنعـت بالغـاز، ورشـهما ضـربهما بعـد العيـسوية، مـن شـابين االحتالل قوات اعتقلت كما
 .المصابين حمالة على وهو الشبان أحدهم واعتقلت للمستشفى، تحويله حاولت التي الميدانية الطواقم من

 الـسيدة أصـيبت وقـد سـلوان، بلـدة مـن وطفليهـا وزوجهـا سـيدة الماضي الشهر المعتقلين بين ومن
 .والدفع ضرببال عليها االعتداء جراء مختلفة ورضوض بالكتف بكسور

 االحـتالل قـوات ّسـلمت حيـث الماضـي، تمـوز شـهر فـي واالعتقال االستدعاء من األطفال يسلم ولم
 اسـتدعاء سـنوات، ٦ عبيـد فـراس وقـيس سـنوات، ٤ عليـان ربيع محمد الطفلين عائلتي متتالين يومين في

 يـسجل كـان االسـتدعاء غبـال أن المركـز وأوضـح القـوات، علـى الحجـارة برمي الطفلين قيام بحجة لوالديهما
 وأضـاف معه، طفله إحضار األمر ولي يطالب وشفهيا "الحجارة طفله رمي بحجة" السبب ويذكر الوالد باسم

 الـشعبي الـضغط بعـد التحقيـق لمركز إدخاله ورفضت عليان الطفل استدعاء ألغت االحتالل قوات أن المركز
 .سلوان بلدة من سنوات ٧ كيشوي مازن محمد الطفل القوات اعتقلت كما واإلعالمي،

 بلـدة فـي سـكنهم مكـان عن والفتية الشبان من العشرات أبعدت االحتالل سلطات أن المركز وأوضح
ــدات ســكان مــن آخــرين بمنــع قــرارات ًأصــدرت كمــا العيــسوية، ــاء بل ــدة دخــول مــن القــدس وأحي  لفتــرات البل

 .متفاوتة

 فـي المـشاركة خلفيـة على الماضي تموز هرش في اعتقلوا المواطنين من العديد أن المركز وأضاف
 ٨ االحـتالل قوات اعتقلت كما الفلسطينية، واألعالم الرايات ورفع حمل أو عبيد، سمير محمد الشهيد جنازة

 .العامة الثانوية نتائج بإعالن المحتفلين مقدسيين

 تـصاعدت، يـسويةالع بلـدة فـي االحـتالل ينفـذها التي "الجماعي العقاب" حملة أن إلى التقرير ولفت
 وادي معلومـات مركـز وأوضـح ،)حزيـران نهايـة ارتقـى الـذي( عبيـد سمير محمد الشهيد جثمان تسليم عقب
 حيـث العيـسوية، بلـدة سـكان علـى اعتـداءاتها مـن صـعدت المختلفـة بمؤسساتها االحتالل سلطات أن حلوة



 
١٣

 الخاصـة والقـوات للـشرطة لحـواجزا ونـصب البلـدة، وشـوارع ألحيـاء الـساعة مدار وعلى اليومية االقتحامات
 أو المركبة رخصة وسحب مخالفات وتحرير وتفتيشها المركبات وفحص الشوارع، وداخل البلدة مداخل على

 أو اسـتدعاءات تـسليم أو اعتقـاالت لتنفيـذ إمـا أبوابهـا وتفجيـر وتفتيـشها السكنية المنازل واقتحام الحافلة،
 اليومية االقتحامات من التجارية المحالت تسلم ولم ،"المنزلي بسالح" وهي اإلفراج بشروط االلتزام" لفحص

 طـواقم واصـلت كما الزبائن، ومضايقة أبوابها على التمركز إلى إضافة المختلفة، الضرائب وفرض والتفتيش
 الطبيـة المراكـز محـيط فـي واالنتـشار والتمركـز البلـدة، فـي البناء ٕوايقاف الهدم أوامر إصدار االحتالل بلدية
 .فيها

 األعـــالم بإزالـــة قامـــت الماضـــي، تمـــوز شـــهر مـــدار وعلـــى االحـــتالل ســـلطات أن المركـــز وأضـــاف
 العيـسوية" مدرسـة اقتحمـت كمـا البلـدة، شـوارع فـي المعلقة عبيد الشهيد وصر الفصائل ورايات الفلسطينية

 بتحطيم قامت كما سطحها، على علقت التي عبيد وصور الرايات وصادرت أبوابها، أقفال خلع بعد "الثانوية
 صـور صـادرت كمـا استـشهاده، مكـان وضـع الـذي ،"عبيـد سـمير محمـد للشهيد التذكاري النصب" وتكسير
 .البلدة في منزله ساحة من والرايات الفلسطينية واألعالم الشهيد

ــدة اقتحــام خــالل االحــتالل ســلطات واســتخدمت ــسوية، بل ــرة الحــي الرصــاص العي ــة واألعي  المطاطي
 عـدة نوافـذ اخترقـت المطاطيـة واألعيـرة الحـي الرصـاص أن المركـز وأوضـح الفلفـل، وغـاز وتيةالص والقنابل
 .واألثاث الداخلية الجدران على آثارها وظهرت سكنية منازل

 الهــالل مــن المــسعفين أحــد أصــيب فقــد العيــسوية، فــي الطبيــة الطــواقم تــسلم لــم التقريــر، وحــسب
 عملهـم عرقلـة إلـى إضـافة البلـدة، فـي المـصابين أحـد نقل لتهمحاو خالل البطن، في مطاطي بعيار األحمر

 .البلدة داخل الميدانية وتنقالتهم

  ٥/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  تقارير

  األضحى عيد أيام أول األقصى القتحام "الهيكل جماعات" دعوة من يحذر العام المفتي

 

ــديار القــدس مفتــي اعتبــر ــة أن حــسين محمــد الــشيخ الفلــسطينية وال  جماعــات تــشنها التــي الحمل
 خــراب يــسمى مــا بمناســبة االقتحامــات مــن للمزيــد أنــصارها ودعــوة لألقــصى باقتحاماتهــا المزعــوم الهيكــل
 فـي هدم عمليات من المحتلة القدس في المتواصلة االحتالل انتهاكات مع والتساوق بالتزامن تأتي الهيكل،

 .لألراضي ومصادرة الحمص وادي حي

 التي المزعوم الهيكل جماعات مساعي من االثنين، اليوم صحفي، تصريح في ينحس الشيخ وحذر
 فـي هـي لتتـدخل المـسجد، عـن اإلسـالمية األوقـاف يد لرفع ًوصوال األقصى في جديد واقع فرض على تعمل



 
١٤

 المـسؤولية أن ذاتـه الـسياق فـي مؤكـدا .عليـه الـسيطرة لبسط به يتعلق ما وكل واإلعمارية اإلدارية شؤونه
 .ًأيضا األردنية الحكومة تتبناه الذي األمر ،اإلسالمية األوقاف مسؤولية هي األقصى شؤون إدارة عن

 هي ورعايته حمايته عن المسؤولية فإن وبالتالي ،إسالمي األقصى المسجد إن حسين الشيخ وقال
 أن عــالمال أنحـاء كــل فـي المـسلمين ًداعيــا وشـعوب، وحكومــات دول المـسلمين كـل علــى جماعيـة مـسؤولية

  .األقصى عن للدفاع يهبوا

 ٥/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  صمود أهالي العيسوية سيفشل مخطط االحتالل بترحيلهم: المطران حنا

 

رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس المطـران عطـا اهللا  قال – اآلن  فلسطين–القدس المحتلة 
فـشل مخطـط االحـتالل اإلسـرائيلي بتـرحيلهم عـن بلـدهم حنا إن صمود أهالي العيساوية بالقدس المحتلـة سي

 .وقتل الروح الوطنية لدى أبنائهم

وأعرب حنا خـالل زيارتـه لبلـدة العيـساوية اليـوم االثنـين، عـن تعاطفـه وتـضامنه مـع أهـالي البلـدة، 
فـي النيـل إننا على يقين بأن إجراءات االحتالل بحق هذه البلدة المجاورة للقدس الـشريف لـن تـنجح : "ًقائال

  ".من معنويات أبناء شعبنا

ًكلما ازداد القمع والظلـم واالسـتبداد ازداد الفلـسطينيون تـشبثا وتمـسكا بحقـوقهم وانتمـائهم "وأضاف  ً
  ".لهذه األرض المقدسة

وأكــد أن ســلطات االحــتالل تــسعى إلفــراغ مدينــة القــدس مــن أبنائهــا، وهــي تــستخدم كافــة الوســائل 
  .ها وأجندتها في المدينةالقمعية بهدف تمرير سياسات

لكــن شــبابها يقفــون لالحــتالل بــصدورهم العاريــة، ويؤكــدون أن سياســة االحــتالل لــن تمــر، "وتــابع 
  .فالقدس ستبقى ألبنائها المتمسكين بها والمدافعين عنها والمحافظين على هويتها العربية الفلسطينية

  ٥/٨/٢٠١٩فلسطين اآلن 

***  
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 "تصفية قضية فلسطين"  وباطنها "الشفافية"ظاهرها ..  بالفساد"أونروا"اتهامات 

 

 يرى مراقبون أن توقيت تسريب تقرير حول وجود فساد في أروقة وكالة غوث وتشغيل الالجئين -غزة 
ٕ، ويخدم رؤية إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، واسرائيل، »ليس بريئا«، »أونروا«الفلسطينيين 

  .«صفقة القرن«لسطينية، وتنفيذ خطة التسوية المعروفة باسم الساعية إلنهاء القضية الف

وبحسب المراقبين، فإن اإلدارة األمريكية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف الالجئين 
الشاهد السياسي والدولي على «الفلسطينيين، وتسعى إلغالق أبواب الوكالة األممية، باعتبارها 

   .«قضيتهم

مكتب األخالقيات في أونروا، إن أعضاء باإلدارة العليا للوكالة، وقال تقرير سري، صادر عن 
وتعرضت . أساؤوا استغالل سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي

، كامل مساعدات بالدها ٢٠١٨الوكالة إلى ضغوط شديدة، منذ أن أوقفت اإلدارة األمريكية، في أيلول 
   . مليون دوالر٣٠٠ المالية البالغة نحو

ّوال تخفي واشنطن، واسرائيل، رغبتهما في حل وكالة أونروا، ونقل صالحياتها للمفوضية السامية  ٕ
  .لشؤون الالجئين، التابعة لألمم المتحدة

ويرى الكاتب والمحلل السياسي، وسام عفيفة، أن توقيت تسريب اتهامات الفساد، تشوبه 
ال شك أن هناك شبهات كثيرة حول وقت وآليات تسريب » :ضولوقال عفيفة لوكالة األنا. الشبهات

) الخطة األمريكية المرتقبة(معلومات حول وجود فساد في أونروا، ولكن مما ال شك فيها أن هذا يخدم 
   .«صفقة القرن، ومن أجل محاربة الوجود والحقوق الفلسطينية

قودها الواليات المتحدة، على جاءت هذه المعلومات في ظل هجمة من جهات وأطراف، ت«: وأضاف
. »الوكالة األممية؛ ألنها الشاهد على اللجوء الفلسطيني، وبالتالي تؤثر على الكيان الوجودي إلسرائيل

» :وأردف عفيفة. »ما حدث يأتي إللغاء اإلطار السياسي واألممي الذي يحمي حق الفلسطينيين» :وتابع
حق العودة لالجئين الفلسطينيين، وهذا ما بدأ يحدث على أحد البنود األساسية لصفقة القرن هي إلغاء 

  .«أرض الواقع

يعيشون نكبة جديدة، وأوضاع «ورأى عفيفة أن تقويض عمل وكالة أونروا، سيجعل الفلسطينيين 
: واستدرك. مأساوية، خاصة وأن هناك عشرات آالف األسر تعتمد على مساعدات الوكالة بشكل شبه كامل

ها عن أونروا بسبب الفساد، فإن قرارها مشبوه، وما يجب حدوثه هو إصالح الخلل أي جهة تقطع تمويل«
   .«داخل الوكالة األممية، فالشعب الفلسطيني بأكمله ال يجب أن يكون الضحية

، الثالثاء الماضي، في أعقاب نشر »اونروا«وأوقفت كل من هولندا وسويسرا تمويلهما، لوكالة 
ورومتوسطي لحقوق اإلنسان، في بيان له األربعاء، من وقف التمويل، قائال ّوحذر المرصد األ. االتهامات
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وأوضح المرصد، . »إن الخاسر األكبر جراء القرار هم مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين المشردين«
شر إن الفساد ال يعالج بوقف التمويل بل بتعزيز آليات الشفافية والمراقبة واإلشراف المبا«ومقره جنيف، أن 

   .«لزم األمر

إنهاء «بدوره، يتفق المحلل السياسي، تيسير محيسن، مع عفيفة، بأن نشر االتهامات يهدف إلى 
تصفية القضية » :وأضاف محيسن لوكالة األناضول. ، عبر تصفية قضية الالجئين»القضية الفلسطينية

القوي على نكبة الفلسطينيين، لذلك الفلسطينية يتم بتدمير المرتكزات التي تقوم عليها، وأونروا الشاهد 
ًتسعى أطرافا دولية لتدميرها، من خالل تسريب تقارير حول فساد فيها الذي يجب معالجته، وليس انهاء 

   .«العمل بسببه

الرمزية السياسية للوكالة تعبر عن بقاء مشكلة الالجئين الفلسطينيين، ولكن مع تولى » :وتابع
: واستدرك. » المتحدة األمريكية، سار في مسارات إلنهاء القضية الفلسطينيةدونالد ترامب، رئاسة الواليات

سابقا استهدف ترامب، المرتكز األول للفلسطينيين، وهو إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، واآلن استهدف «
عمل «وأشار محيسن إلى أن هناك . »الساق األخرى للفلسطينيين، من خالل محاولة إنهاء وكالة أونروا

  )األناضول ( .»٢٠٢٠ٕواصل من قبل إدارة ترامب، واسرائيل، إلغالق أونروا مع حلول عام مت

  ١٨ص/٦/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

 إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين شرقي القدس من منظور أمني: هآرتس

    قدس برس-القدس المحتلة 

ومة اإلسرائيلية تتعامل مع العبرية في تقرير لها اليوم اإلثنين، إن الحك" هآرتس"قالت صحيفة  
 .السكان الفلسطينيين شرقي مدينة القدس المحتلة، من منظور أمني

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن الغالبية العظمى من الموظفين في الجهاز الحكومي المعروف باسم  
ي ، هم محققون سابقون في جهاز المخابرات اإلسرائيل"وحدة التواصل مع سكان القدس الشرقية"
  ".الشاباك"

الوحدة جهاز حكومي، مهمته التنسيق ما بين وزارة شؤون القدس اإلسرائيلية، والشركة : "وأضافت 
  ".اإلسرائيلية لتطوير القدس من جهة، وشكان القدس الشرقية من جهة أخرى

، هم محققون "وحدة التواصل مع سكان القدس الشرقية"ً موظفا في ١٧ من أصل ١٢وذكرت أن  
  ".الشاباك"في جهاز األمن العام اإلسرائيلي سابقون 

 سنوات، من قبل المسؤول الكبير السابق ٦إلى أنه تم تأسيس هذه الوحدة قبل " هآرتس"وأشارت  
  .في منطقة القدس أوفير أور" الشاباك"في 



 
١٧

ّأور تقاعد مؤخرا، وحل مكانه أريك برابينغ، وهو الرئيس السابق للواء القدس ف"ونوهت إلى أن   ي ً
  ".جهاز الشاباك

ًعندما تخصص الحكومة أمواال فإن مهمة الوحدة هي إجراء اتصاالت مع سكان القدس : "وتابعت 
  ".الشرقية نيابة عن الحكومة اإلسرائيلية

" فيسبوك"وكان عضو في بلدية االحتالل بالقدس، أرييه كينغ، قد كشف في تدوينة له على  
  .األسبوع الماضي عن هذه المعلومات

لكن كينغ، الذي ينشط في وضع اليد على منازل فلسطينية في شرقي القدس، اشتكى من أن و 
  .ًالوحدة ال تدفع قدما في أجندة اليمين اإلسرائيلي

ٕوخالفا لمزاعم كينغ، فإن مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية ودولية، قالت في تقارير على   ً
  .إلسرائيلية تدفع باتجاه تطبيق أجندة يمينية إسرائيليةمدى السنوات الماضية إن المؤسسات الحكومية ا

 اعترف الرئيس األمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة ٢٠١٧كانون األول /وفي ديسمبر 
  ).٢٠١٨(االحتالل، قبل أن ينقل سفارة بالده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة منتصف العام الماضي 

شطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون، أن القدس ب" إسرائيل"وتعتبر  
  .يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية" القدس الشرقية"مؤكدين أن 

من عدد السكان في % ٣٩ً ألفا، ويشكلون ٣٦٠ويزيد عدد سكان الفلسطينيين شرقي القدس عن  
  .تستهدف تقليص أعدادهم في المدينة" إسرائيلية"ت مدينة القدس المحتلة، وهم يعانون من سياسا

هو الجهاز المسؤول عن مراقبة الفلسطينيين، واعتقالهم والتحقيق معهم، في ظروف " الشاباك"و 
ودولية، بسبب اتهامات بممارسة " إسرائيلية"ًغالبا ما تم انتقادها من مؤسسات حقوقية فلسطينية و

  .التعذيب الشديد

   ٦/٨/٢٠١٩قدس برس 

*** 
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  عنصرية

  "الحرم اإلبراهيمي"جائزة رسمية لمؤيد مذبحة 
  

 ٥/٨/٢٠١٩شيرا كيدري عوفاديا  -  هآرتس

وزير التعليم رافي بيرتس ووزير المواصالت بتسلئيل سموتريتش يتوقع أن يخطبا في مناسبة 
ذبحة في الحرم لمنح جائزة للحاخام اسحق غينزبورغ الذي عبر عن تأييده لباروخ غولدشتاين بعد الم

، الذي يتناول ”عقيدة الملك“غينزبورغ هو أحد الحاخامات الذين أعطوا الدعم الديني لكتاب . االبراهيمي
  .الظروف التي يسمح فيها لليهود بقتل غير اليهود حسب الشريعة

وسموتريتش كتب في . المتحدث باسم الوزير سموتريتش أكد للصحيفة بأنه سيشارك في المناسبة
الحاخام غينزبورغ هو شخص ابداعي وطالب ذكي جدا مع ابداعات توراتية " قبل اسبوعين بأن "رتويت"

سأحضر . ال يجب علينا أن نتفق معه في كل شيء من اجل االيمان بأنه يستحق الجائزة. بدرجة ال تقدر
  ."االحتفال من اجل تقديم احترامي والمباركة له

 التعليم سيكون مسرورا بالمشاركة في هذه المناسبة وزير“وجاء من مكتب بيرتس ردا على ذلك 
وحول منح الجائزة، الوزير والوزارة ال يشاركان في . السنوية ألكاديمية التوراة والحكمة في جفعات شموئيل

  ."اتخاذ القرار بشأن منح الجائزة

سرائيل ، التي تسعى الى تغيير الديمقراطية في ا"نهج حياة" الحاخام غينزبورغ يترأس حركة 
 مصل مسلم ٢٩، بعد بضعة اشهر على قيام غولدشتاين بقتل ١٩٩٤في العام . واستبدالها بدولة شريعة

في هذه . "باروخ البطل" شخصا في الحرم االبراهيمي نشر غينزبورغ كراسة بعنوان ١٢٠واصابة أكثر من 
ولدشتاين هو أمر مثالي وقد كتب أن ما فعله غ.  ومدح ما فعله"قديس"الكراسة وصف غولدشتاين بأنه 

، كتب فيه " عالج جذري–أمر الساعة " نشر كتاب له بعنوان ٢٠٠٣في العام . ليهودية جذرية ونقية
في اعقاب ذلك قدمت .  واتهم اليسار االسرائيلي بقتل يهود"العربي ليس له حق في الوجود في اسرائيل"

امات الغيت في صفقة في اطارها اعتذر ولكن االته. ضده الئحة اتهام بسبب التحريض على العنصرية
  .ووعد بعدم نشر أقوال تحريض

، المؤسسة التوراتية الممولة من "التوراة والحكمة"الجائزة ستمنح الخميس القادم من قبل اكاديمية 
وفي وزارة . ٢٠١٨ و٢٠١٧ ألف شيكل في االعوام ٢٥قبل قسم الثقافة اليهودية في وزارة التعليم بمبلغ 

  .٢٠١٩الوا ردا على سؤال هآرتس بأنهم لن يمولوا المؤسسة في العام التعليم ق

في نبأ نشر قبل اسبوعين كتب فيه بأن غينزبورغ هو الفائز بالجائزة، ظهر شعار وزارة التعليم 
  .وشعار قسم الثقافة اليهودية الذي يعمل في اطار الوزارة وشعار بلدية جفعات شموئيل
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الشعار تم ضمه "في وزارة التعليم المشاركة في االحتفال وقالوا إن  نفوا "هآرتس"وردا على سؤال 
بلدية جفعات . ، جاء من وزارة التعليم"أمر بإزالة الشعار"ومدير قسم الثقافة اليهودية . "للنبأ بدون علمهم

  .شموئيل ايضا نفت المشاركة في االحتفال وقالت إن الشعار تم وضعه بدون علمها

 أعلنتا أنهما ستتظاهران يوم الخميس في جفعات "الشجاعة والسالم"نظمة  وم"تاغ مئير"منظمة 
مشاركة وزير التعليم الحاخام بيرتس، ووزير المواصالت بتسلئيل ". شموئيل احتجاجا على منح الجائزة

، جاء من "سموتريتش، في الحدث الذي سيعقد على شرف الحاخام غينزبورغ هو أمر خطير ومؤسف
 ."لسالمالشجاعة وا"حركة 

  ٢٥ ص٦/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  شؤون مقدسية

  المقدسيين للطلبة دراسية منح عن يعلن "القدس صندوق"

 

ــة القــدس ــن – اآلن فلــسطين – المحتل ــة صــندوق أعل ــوم القــدس ووقفي ــين، الي  اســتقبال عــن االثن
 مـــع مـــشترك بتمويـــل ،٢٠١٩/٢٠٢٠ القـــادم الدراســـي للعـــام المقدســـيين الطلبـــة قبـــل مـــن المـــنح طلبـــات

 .التوالي على الخامس للعام واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق

 المقدسـيين الطلبـة دعـم برنامج أن الديسي طاهر القدس ووقفية لصندوق التنفيذي المدير وأوضح
 الطلبـة لمئـات الدراسـية المـنح تقـديم خـالل مـن ًمتصاعدا، ًنموا ًمحققا التوالي، على الخامس للعام يتواصل

 .التخصصات وبمختلف الفلسطينية الجامعات مختلف وفي مقدسيينال

 أنــه إلــى ًمــشيرا األخيــرة، االتفاقيــات بموجــب الدراســية المــنح لتقــديم الجديــدة اإلجــراءات عــن وأعلــن
 ٕواجـراء الطلبـات هـذه دراسة مسؤولية ستتولى التي نفسها الجامعات خالل من الطلبة طلبات استقبال سيتم

 .للمصادقة القدس صندوق إلدارة بها الموصى القوائم رفع ثم عليها، المتفق المعايير وفق المناسب التقييم

 المـنح أن ًمبينـا المستحقين، الطلبة إلى الوصول في وكفاءة فعالية أكثر الجديدة اآللية أن وأضاف
 عدد مع عيواالجتما االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق من مشترك تمويل ضمن تأتي العام هذا المقدمة

 .الجامعية المنح لبرنامج التبرع اعتادوا الذين األعمال رجال من

ــأتي ــات عــل ًبنــاء اإلعــالن هــذا وي ــت التــي االتفاقي ــين وقع ــة صــندوق ب ــدس ووقفي  والجامعــات الق
 بوليتكنيـك األهليـة، فلـسطين لحـم، بيـت بيرزيـت، الوطنيـة، النجاح القدس، جامعات من كل مع الفلسطينية
  .الجامعية العصرية والكلية المفتوحة، دسالق فلسطين،

  ٥/٨/٢٠١٩ اآلن فلسطين

*** 
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  دي الحمصامحكمة االحتالل ترد اليوم على استئناف أهالي و

 

حمـادة حمـادة إن محكمـة االحـتالل  رئيس لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص قال –فلسطين اآلن 
تضررين من قـرارات هـدم مـا تبقـى مـن منـازل ِأحد محامي الم ستعلن ردها اليوم على االستئناف الذي قدمه

ًالحي، متوقعا في السياق أن يكون الرد سلبيا مخطرة بالهدم في ً. 

والمتضامن مع المتضررين من قرارات االحتالل بهـدم منـازلهم  وثمن حمادة الحراك الشعبي المساند
  صالة الجمعة في الحيٕواقامةعبر االعتصامات  في حي وادي الحمص

مــع رئــيس الــوزراء محمــد اشــتية، أوضــح  ء لجنــة الــدفاع عــن حــي وادي الحمــصوبخــصوص لقــا
تفاصيل ما جرى في الحي خالل الفترة الماضية من عمليات الهـدم  حمادة انه تم اطالع رئيس الوزراء على

 .االحتالل لألرض فيما بعد، مؤكدا على استمرار الحراك القانوني بكل أبعاده ومصادرة

المتضررين في الحي في الفترة القريبة، بعد أن تنتهـي  الوزراء وعد بتعويضوأكد حمادة أن رئيس 
 من أضرار، مشيرا في السياق أن اشتية قال إن القيـادة سـتتعامل مـع كافـة أراضـي عملية التقييم لما حدث

فـة وتعاملها مع المنـاطق كا وذلك في ظل تنكر سلطات االحتالل لكل االتفاقيات" أ"الضفة على أنها مناطق 
  ".ج"على أنها 

  ٥/٨/٢٠١٩ فلسطين اآلن

*** 

  آراء عربية

 !ما هو أبعد وأخطر من التطبيع

     توبة ماجد

تفتح الحادثة الخطيرة في مقام النبي هارون الذي اقتحمته األسبوع الماضي مجموعة  
صهاينة متطرفين إلقامة شعائرها التلمودية في محاولة لسرقة تاريخ المكان األثري األردني العربي، على 

حرجا حكوميا كبيرا، وهو ما هو أخطر من تجرؤ الصهاينة على هذا الفعل الذي لقي إدانة شعبية واسعة و
ٕملف االختراقات اإلسرائيلية على مستوى األفراد ممن وقعوا بمستنقع التطبيع واقامة عالقات ومصالح مع 

في .العدو عبر أبواب مشرعة على عواهنها، ال يستبعد معها إسقاط البعض في شرك العمالة لهذا العدو
ت الحفل الصهيوني الديني بمقام النبي هارون، األنباء والتفاصيل التي رافقت تسرب أخبار وتسجيال

تحدثت الصحافة اإلسرائيلية وبعض التسريبات عن تورط بعض العاملين بالقطاع السياحي في تسهيل 
مهمة المجموعة المتطرفة باقتحام المقام رغم إغالقه رسميا بوجههم وتمكينهم من إدخال أدوات الصالة 

نية، ومن ثم تسجيل هذا االختراق الوطني، والذي ال نعتقد أن حفنة والشعائر التلمودية بصورة غير قانو
من األموال والرشى تكفي وحدها ليقدم أحدهم على مثل هذا السقوط الفاضح، بل هي قد تعكس ما هو 
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ملف زيارة األردنيين إلى كيان االحتالل عبر الحصول من السفارة االسرائيلية بعمان على !أخطر من ذلك
 زيارة رجال أعمال وتجار، يعد من الملفات المسكوت "فيز"أو ) في إيالت تحديدا(ة، أو للعمل  سياحي"فيزا"

عنها إلى حد كبير، بالرغم من الموقف الشعبي وعلى صعيد الموقف النقابي الحزبي والسياسي غير 
تطبيعية الرسمي برفض التطبيع مع اسرائيل ووصم المطبعين بأقذع الصفات ما يدفع معظم الممارسات ال

للبقاء في الظل والظالم، لكنه ولألسف ال يمنع البعض من ممارسته والوقوع به، األمر الذي يمكن أن يفتح 
الباب لما هو أخطر من كسر الحاجز النفسي والوطني مع هذا العدو، وصوال إلى الوقوع ببراثن العمالة 

من المكاتب السياحية المحلية التي تنظم المراقب والمتابع لهذا الملف يلحظ وجود عدد .ألجهزته األمنية
رحالت شبه منتظمة ودورية ألفواج سياحية لكيان االحتالل بالتنسيق مع سفارته بعمان، حيث تمأل 

والتأشيرات ” الفيز“الشريحة األكبر من المقبلين على هذا النوع من . إعالناتها مواقع التواصل االجتماعي
ب لهم بالضفة الغربية والقدس المحتلتين أو تفقد بيوتهم وأراضيهم بهذه هم من أردنيين يرغبون بزيارة أقار

 السفارة االسرائيلية رغم الرفض المبدئي للتعامل "فيزا"المناطق، وال يجدون طريقا لذلك سوى الحصول على 
رة الشرائح األخرى التي تقبل على الحصول على تأشيرة سفا.مع سفارة االحتالل باعتباره تطبيعا مرفوضا

االحتالل تضم رجال أعمال وتجارا، وهم قلة معزولة، إضافة إلى فئة قد تكون قليلة العدد ومعزولة أكثر 
لكنها ربما تكون األخطر، وهي فئة من المقتدرين وبينهم مهنيون ونخبويون وأطباء ومحامون ومهندسون 

هذا العدو لمجرد السياحة أو ّوصحفيون وعاملون بالقطاع السياحي وغيرهم، ال يترددون في التطبيع مع 
التسكع ببارات ونوادي تل أبيب ومالهيها وشواطئها وبعضها يأتي على هامش تلبية دعوات اسرائيلية 
رسمية لجهات غير رسمية، حيث تصدم أحيانا من تباهي البعض خالل جلسات خاصة بزيارته لهذه 

طبعا؛ ليس خافيا على .لة عدد المنغمسين بهوهذا النوع هو األخطر وطنيا رغم ق! األماكن بكيان االحتالل
أحد األساليب الشيطانية والبذيئة التي يتم اإليقاع عبرها بالعمالء من قبل الموساد االسرائيلي، وتجنيدهم 
لخدمة مصالح االحتالل في كل العالم، فالمال والنساء واإلغراءات واالبتزاز وتصوير حفالت المجون 

ٕ، هي الطريقة المثلى لإليقاع بالعمالء والساقطين وطنيا وانسانيا، ومن ثم والتهديد بفضح المشارك بها
رأس جبل الجليد في قضية التطبيع هو التساقط أخالقيا ووطنيا .الطلب منهم كل أنواع الخدمات لالحتالل

ء بكسر الحاجز النفسي بالتعامل الطبيعي مع العدو الوجودي لألمة، لكن األخطر في القضية هو ذلك الجز
الغارق في الماء من الجبل الجليدي، وهو االختراقات األمنية التي يوفرها مثل هذا التطبيع وتجري في 

 !أنفاق الظالم وكواليس السقوط السرية

  ١٢ ص٥/٨/٢٠١٩الغد 

***  
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 وشعبنا يرفض التطبيع معهم… أرضنا ترفضهم 

  المنسي جهاد

حسنا، أوقف القائمون على فيلم جابر تصويره، وقال مخرج الفيلم في تصريح مقتضب ان ذلك  
 .اإللغاء جاء إثر الجدل الذي حصل على صفحات التواصل االجتماعي وحفاظا على الوحدة الوطنية

لها السيناريو والحوار وقف التصوير قرار ايجابي ومحمود وخاصة إثر ما تسرب من مغالطات حم 
ال يمكن السكوت عنها، وما قرأناه من تسريبات يجعلنا نسأل المعنيين عن مثل تلك السيناريوهات عن 
سبب السكوت عنها في حينه، وعدم انتظار توجيه من قبل رئيس الوزراء عمر الرزاز للمعنيين لمراجعة 

بالتصوير، وهذا يدفعنا للسؤال عن طريقة الموافقة الفيلم، اذ كان من المفترض مراجعته تاريخيا قبل البدء 
على مثل تلك السيناريوهات التي تحمل مغالطات تاريخية، ومن وافق عليه وسمح به، وهذا ايضا يدفعنا 
لطرح سؤال حول قدرة اولئك الذين تم منحهم حق مراجعة النصوص سواء االدبية او الفنية او األغاني، اذ 

م ال يملك أي رؤية تاريخية او إنسانية او ذائقة فنية، ولهذا بتنا نرى اعماال بات واضحا ان البعض منه
  .رديئة وأغاني غاية في السطحية

اختراع تاريخ .. جابر“أؤيد الزميل موفق ملكاوي الذي كتب في الغد اول من امس حول الموضوع بعنوان 
سند تاريخيا لها، او من خالل دفن ، وأؤكد ان مثل تلك المساعي سواء من خالل تصوير افالم ال ”جديد

حفائر واقامة صلوات تلمودية، والعبث بالتاريخ ال يمكن أن تنجح، فالتاريخ شاهد، وتاريخنا ثابت ولسنا 
بحاجة ألولئك الصهاينة سارقي التاريخ واألثر او لغيرهم لكي نعرف تاريخنا فنحن نحفظه عن ظهر قلب، 

 .األعماقونعرف مكانتنا التاريخية الضاربة في 

حسنا توقف التصوير، وتم اغالق مقام النبي هارون ايضا، ولكني هنا أود اإلضاءة على بعض  
االمور التي استطعت مالحظتها إثر حملة النقد التي رافقت الفيلم والصلوات التلمودية من بدايتها لنهايتها، 

مضمون، وان تأثير التواصل وفيها الحظت ان الكثير منا يتأثر بالعنوان دون ان يقرأ سطرا في ال
االجتماعي بدأ يكبر ولألسف يأخذ منحى سلبيا دون منح أنفسنا حق تبيان خطر ما جاء في بعض 
ٕالسطور او االفعال، وانا هنا ال أتحدث عن فيلم جابر فقط وانما اتحدث بشكل عام، وان كان الحديث عن 

الجئ فلسطيني وفق الكاتب محمود الزيودي ) رجاب(فيلم جابر فإن قلة قليلة اكتشفت ان الطفل او الفتى 
 .الذي اشار لالمر، وهذا إسقاط خطير في جوهر الفيلم

ِوفي خضم المالحظات ايضا فقد استوقفتني حمالت الدفاع عن البترا وارتفاع نبرة إثبات نبطيتها  
صهيوني بكل نازيته وأردنيتها، وكأنما دخلنا في صراع مع الصهاينة حولها، وهنا أقول لو جاء الكيان ال

وفاشيته وكل مريديه من عرب وغربيين لكي يزعزعوا التاريخ لن يستطيعوا، فأولئك مهما فعلوا لن يكون 
بمقدورهم أبدا صناعة تاريخ جديد لهم، ومهما نبشوا تحت االرض وفوقها لن يجدوا ما يبحثون عنه سواء 

تعرفهم ال سابقا ولن تعرفهم الحقا وستنبذهم في األردن او فلسطين او كل بالد الشام، فهذه االرض لم 
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ٕمستقبال، وكل ما قيل في كتب التاريخ وأسفارهم ليس له عالقة ببالد الشام ال من قريب او بعيد، وانما 
 .عالقتهم كانت دوما بين طرفي البحر األحمر جنوبا

وزحلة ودمشق وأريحا كما ان القدس وكنيسة القيامة والمهد لنا، والناصرة ) لنا(البترا ألصحابها  
والخليل وبيروت وصور وعمان لنا، أما اولئك السارقون المحتلين، فإنهم سيواصلون البحث دون كلل او 
ملل عن أثر لهم عندنا ولن يجدوا ابدا فباطن ارضنا ال تكذب وال تخون وال تغير شواهدها، فتلك الشواهد 

 او يمحى عبر السنين، فيما يمحى كل تاريخ تكتبه التاريخية هي الشاهد واألثر وما يكتب عليها ال يموت
 . رمال الصحراء المتحركة

يا سادتي، ال تقلقوا، وانما علينا التصدى لهم رفضا لتواجدهم على ارضنا ورفضا للتطبيع معهم  
وليس خوفا من ان يجدوا في باطن ارضنا ما يدل عليهم، فأرضنا كما شعبها ترفضهم وترفض وجودهم 

 .يجدوا تحتها وال فوقها ما يرحب بوجودهمفوقها، ولن 

 ١٢ ص٥/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

 "حتى في خيمة أنا سأعيش على أرضي"

  عايش حسني 

حكومة وكنيسة وشرطة وجيش وقضاء وعند معظم اليهود : ى اإلطالقال يوجد ضمير إسرائيلي عل 
قلة من اليهود فيها وفي الخارج لديهم ضمير يرفضون به قوانين اسرائيل الصهيونازية . في فلسطين

ُويتهم هؤالء بكراهيتهم ألنفسهم ويعاملون . ٕواجراءاتها المنتهكة لجميع حقوق اإلنسان الفلسطيني ُ
  .حرمانباستنكار ومقاطعة و

ّلم يبق قانون أو إجراء أو شكل أو نوع من االضطهاد الذي مارسته النازية ضد اليهود، إال وفعلوه  
ّوطبقوه وطوروه كما ونوعا في اضطهادهم للشعب الفلسطيني، الذي لم يكن له يوما عالقة باضطهادهم 

  .عبر التاريخ

ٕ في االضطهاد، واال كان سيتحالف لم يخطر على بال هتلر ما خطر على بال إسرائيل من تفنن 
  .معهم في اضطهاده للنور والسالف وغيرهم من الفئات في أوروبا

عند كل انتخابات أو تشكيل حكومة يتنافسون في ابتكار المزيد والجديد من القوانين واإلجراءات  
ٕبت أرضا، واال أمن  يزداد عددا ويصمد أبدا ويث– ولسوء تقديرهم –التي تفتك بالشعب الفلسطيني، ولكنه 

عقلهم أنهم يستطيعون طرد أكثر من ستة ماليين فلسطيني من وطنهم؟ إنهم حقا يعانون من قلق وجودي 
شديد جدا غائر في النفوس يعكسونه بجنون األبرثايد أي بالعنصرية واالضطهاد على مدار الساعة للشعب 

والذين يحملون جوازات السفر . ن إليهاالفلسطيني، فالذين يهجرون إسرائيل منهم يزيدون عن القادمي
الثنائية منهم يزيدون عن ثلت السكان، وجاهزون للفرار في أي لحظة، ألن كل واحد منهم يعرف في قرارة 
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ٍنفسه انه مجرد مهاجر غير شرعي أو غاز، أو سارق أو ناهب لحق فلسطيني ومن ثم فإنه ال يضمن . ٍ
ًان هدم بيوت الفلسطينيين أمنيا وسياسيا أو . ساللته في فلسطيناالستقرار التام والسالمة الدائمة له ول ً

ًعقابيا تدمي القلوب ولكنها تزيد في صمودهم وتجعلهم أشد حقدا سيفرغونه فيهم عندما يدور الزمن  ً
 !وسيندمون ال محالة، أفال يعقلون وعن ضاللهم يعودون؟

يقول إسماعيل ) ٢٥/٧/٢٠١٩ وفي الغد ٢٩/٧/٢٠١٩(في مقال لجاكي خوري في هارتس في  
لقد أخرجونا من . لقد دمروا حلمي وحياتي“. عبايدة من صور باهر في القدس في أثناء هدمهم لبيته

أما إدريس أبو طير الذي كان يملك مبنى من . ”ًأنا أقف أمام بيتي المهدم تماما. البيت ورمونا في الشارع
لقد شعرت أن قلبي ينفجر في “:  عندما فجروه بقولهثمانية طوابق ويتسع ألربعين أسرة، فقد وصف شعوره

ًهم ال يعرفون أن كل طفل هدم بيته اآلن يعتبر من قام بهدمه عدوا“: أما عالء عميرة فقد قال. ”صدري ُ” .
  .”هم يدمرون كل شيء ولكنهم لن يكسرونا حتى في خيمة سأعيش على أرضي“: وأضاف

والتعذيب واالضطهاد، ألنهم مصابون بمرض السادية الفتاك وفي المقابل يتلذذ اإلسرائيليون بالهدم  
ٕأيضا الموروث جيال بعد جيل، حقدا على البشرية جمعاء، وان لم يكن للشعب الفلسطيني أي عالقة  ً ً ً

  .بذلك

شاهدنا ضحك الجنود والضباط في الميدان وكأنهم حققوا “: يقول جعفر أبو حامد من صور باهر 
ًنصرا باهرا  لقد وقفت قرب البيت المدمر عندما جاء ضابط كبير ) أي يهدم البيوت(” المعركةفي ساحة “ً

) لندمرها(” أحضر لنا المزيد من البيوت“: إلى المنطقة وأثنى على الجنود حين قال له أحدهم بابتسامة
   .”هذا مثل طعنة في القلب. ”ًوأنت تشعر بأنهم مسرورون جدا بالهدم

العدل فيها فقط يالئم . يتبين أنه ال يوجد عدل في المحكمة العليا“: يروفي نهاية المطاف يقول أبو ط
  .األكثر ال أخالقية في العالم[” مع جهاز األمن والجيش] ّمجير[نفسه 

العرب على إسرائيل ” يجود“مقابل هذا االضطهاد اإلسرائيلي للشعب الفلسطيني الفريد في وحشيته   
كلمات ال يسمعها . د كلمات يطلقونها في الهواء في المناسبةمجر. بالشجب، فهم أبناء يعرب بن يشجب

 .قل كلمتك وامش أي ال تقف عندها: العدو ثم يمضون، وعلى قاعدة

  ١٢ ص٥/٨/٢٠١٩الغد 

  

  

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

 عجل األمن مقدس واإلسرائيليون يسجدون له

 هاس عميره /هآرتس

 أزالت زميلتي نوريت فارغبيت، عقبة منعت معلما بدون رنين وهتاف، والتلويح باستجواب للشباك،  
األب احمد حمد يعيش في مخيم جباليا . من زيارة ابنه الطبيب المريض بالسرطان)  سنة٧٣(متقاعدا 

طلب األب للسماح له بالخروج رفض . لالجئين في قطاع غزة، واالبن يعيش في أريحا في الضفة الغربية
تخيلوا . لضائقة التي ترافقه كل يوم منذ علم بمرض ابنه قبل نصف سنةتخيلوا األلم وا. ”السباب امنية“

  .الى أي درجة األلم والضائقة زادا، ألن قوى عليا منعته من الخروج ورؤية ابنه

 سنة اصبح فجأة شخصا ٧٣االسباب العليا اختفت عندما تساءلت فارغبيت كيف أن مسنا بعمر   
المنع أزيل وهو . للخطر أمن الدولة وأمن الشعب اليهوديخطيرا وأن زيارته البنه المريض ستعرض 

، من ادارة التنسيق واالرتباط في غزة في االيام القريبة القادمة، ”تصريح“يستطيع أن يتوقع مجيء رد، 
في االسبوع الماضي ابلغت فارغبيت عن ” عجوز في الرواق“هكذا قالت له الجهات االمنية، بدورها 

  .لة واحدة قصيرة ومتواضعة وبدون أن تسمي هذا انجازالنتيجة االيجابية بجم

إن تصميم منظمة حقوق انسان أو تقرير صحفي تزيل احيانا ذريعة امنية، التي تمس بنشاط 
حتى عندما يتم رفع المنع االمني فجأة، الموظفون . انساني مثل لقاء عائلي أو حاجة لكسب الرزق
. لة الطباعة، يظلون مختفين ومحميين من كل انتقادوالضباط الذين يقررون المصائر بشطب على آ

اجراءات اتخاذ القرارات من قبلهم ال تتعرض لخطر الكشف وهم لن يسألوا عن دوافعهم السابقة التخاذ 
وفوق ذلك ننسب له كل . والشعب في اسرائيل يسجد له. عجل األمن هو عجل مقدس. القرار الذي قرروه

  .يةفكرة حرة وتساؤل وعاطفة انسان

عدد منكم يذكر . باسم االمن تسمح السلطات االسرائيلية لنفسها بالتنكيل بأم وأوالدها االربعة  
بالتأكيد آدم حمو، الذي لم يبلغ بعد عمر السادسة، ومنسق اعمال الحكومة في المناطق وقاضي المحكمة 

عليه أن يجد .  رفحالعليا نوعم سولبرغ لم يسمحوا بخروجه من غزة ألن عنوانه في سجل السكان هو
، قرر المذكورون أعاله، مع تجاهل حاجته الطبيعية ألمه، وعنوانها ”السكن في الضفة“اجراءات نادرة لـ 

  .المسجل هو الضفة الغربية

مرت سنتان ونصف من العذاب النفسي والضائقة المالية، وفي منتصف شهر تموز ابلغت   
تي قدمت التماسا باسم األم وابنها، بأن آدم سيسمح له ال” غيشه“المدعية العامة للواء القدس جمعية 

بالخروج، لكن ليس فورا ال سمح اهللا، ألن أمه وشقيقه يجب أن يمرا بفحص أمني جديد، ذاك الذي 
من يعرف، ربما بالضبط في الوقت الذي مر . اجتازوه قبل سنتين ونصف السنة والذي انتهت صالحيته
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تقال الكبرى في العالم، قطاع غزة، هم قرروا المس بأمن اسرائيل قبل اطالق سراحهم من منشأة االع
  .وسالمة الشعب اليهودي

 ١٣القاضي في المحكمة المركزية، دافيد جدعوني، صادق للنيابة العامة على أن تقدم حتى   
 يوم ميالد آدم كان). الذي استند الى فحص أمني جديد(الشهر الحالي رد جديد على التماس آدم الصغير 

محامية . ولكن تبين أن هناك احتفاال آخر. جدته وجده في كفر مالك أمال باالحتفال به.  آب٢٠في 
ازاء ما ورد، يحتاج .  آب١٨النيابة العامة في القدس تزوجت وسافرت في شهر العسل وستعود فقط في 

 ٢٥ن الجديد حتى يوم من يجب عليه الرد الى فترة زمنية قصيرة اخرى، اسبوع تقريبا، من اجل تقديم البيا
الحالة، كما هو معروف، معقدة جدا بحيث ال . توجهت المدعية العامة للقاضي بطلب تأجيل آخر. آب

سنمدد قليال األلم وسنمنع الولد من االحتفال . يوجد محام آخر في النيابة العامة يمكنه أن يحل محلها
لم ال اذا كان ذلك ممكنا؟ . سة الجديدةسنصعب على تسجيل االطفال في المدر. بعيد ميالده في وقته

  .جفعوني مرة اخرى استجاب لطلب التأجيل، هذه المرة تم دهن عجل االمن بالعسل

من خالل نفس العقلية، عقلية السجود وعدم الشفافية، ضباط في الضفة الغربية اصدروا في تموز   
وامر هي جديدة، الباقي هي  من هذه اال٢٨.  شخص فلسطيني١٠٠أوامر اعتقال ادارية ضد ) يوليو(

عدد المعتقلين االداريين يتراوح في . هكذا تورد الهيئة الفلسطينية لشؤون األسرى. اوامر تمديد اعتقال
هؤالء اشخاص يحتجزون في السجن االسرائيلي لسنوات كثيرة بدون محاكمة . ٥٠٠السنوات االخيرة حول 

اكن عملهم ودراستهم، ويتم حبسهم، ويتم اطالق سراحهم  يتم انتزاعهم من بيوتهم ومن عائالتهم، من ام–
كل ذلك بدون أن تكلف النيابة العامة نفسها عناء . ومرة اخرى يعادون الى السجن. بعد سنة أو سنتين

ايجاد بينة بسيطة ضدهم، وبدون أن تقوم السلطات باحترام حتى التظاهر بحقهم في الدفاع وادعاء 
والقائد العسكري يصدر أمر، . شيء، يقرر مسؤول مجهول من الشباكخطرون، هذا هو كل . البراءة

اذهبي واثبتي أن مواقف سياسية، نشاطات اجتماعية واحيانا . والقاضي العسكري يؤدي التحية ويصادق
  .شخصية هي المخالفات التي ارتكبوها

غير المحدود معتقال اداريا بدؤوا باضراب عن الطعام قبل اسابيع احتجاجا على اعتقالهم  ١١  
 معتقال آخر انضموا في االسبوع الماضي اليهم في نوع من ٢٠لقد وردت تقارير تقول إن . وبدون محاكمة

. كذلك تم االبالغ عن سجينين توقفا عن االضراب ألنهما وعدا بأن ال يتم تمديد أمر اعتقالهما. التضامن
مؤثرة بقدرة االسرائيليين على التوقف عن بالضبط االضراب عن الطعام الفلسطيني هو تعبير عن الثقة ال

 .عبادة االصنام

  ٢٩ ص٥/٨/٢٠١٩الغد 
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 اخبار باالنجليزية
 

‘Jordan, Turkey conform on centrality of Palestinian cause’ 
 

By JT - Aug 06,2019 - AMMAN — Amman and Istanbul have bolstered their partnership 

and cooperation in various fields, including economy, investment, tourism and security 

along with furthering coordination towards resolving regional challenges, Foreign Minister 

AymanSafadi said on Monday. 

Delivering a speech at the 11th Turkish Ambassadors' Conference, Safadi reaffirmed the 

centrality of the Palestinian cause, stressing that the sole path to comprehensive peace is 

through resolving the Palestinian-Israeli conflict on the basis of a two-state solution that 

guarantees the establishment of an independent Palestinian state on the June 4, 1967 lines 

with East Jerusalem as its capital, in accordance with international legitimacy resolutions 

and the Arab Peace Initiative. 

Safadi's participation in the Ankara-hosted conference came upon an invitation made by 

his Turkish counterpart MevlutCavusoglu, according to a ministry statement. 

During his speech, the foreign minister affirmed that “Jerusalem is a red line”, stressing 

that His Majesty King Abdullah, as custodian of Jerusalem’s Muslim and Christian sites, 

has utilised the Kingdom’s full capacities to maintain the legal and historic status quo of 

the holy city and its Muslim and Christian sites. 

He hailed Turkey’s unwavering stances towards the Palestinian cause and Jerusalem, 

noting that the Turkey-hosted summits attended by the King, have affirmed the two sides’ 

unified position that rejects assaults against Jerusalem. 

Cavusoglu opened the ceremony by reiterating his country’s support to the Hashemite 

Custodianship and the Kingdom’s efforts in this arena, expressing his country’s keenness 

to advance partnership with Jordan. 

Safadi also reviewed with attendees the pressures the Kingdom is experiencing as a result 

of the Syrian refugee influx, highlighting the need for intensifying efforts to reach a 

political solution to the Syrian crisis in line with UN Security Council Resolution 2254, 

which preserves the unity of the Syrian territory and people and secures the voluntary 

return of refugees. 

Terrorism is a common enemy, Safadi said, highlighting the importance of Iraqi efforts 

against terror, stressing the importance of supporting Iraq in its reconstruction efforts. 

Safadi and his Turkish counterpart are due to hold discussions over means of advancing 

mutual ties and regional developments, according to the statement. 

Jordan Times Aug 06,2019  
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A transition from apartheid could heal, not destroy Israel 
 
Marcelo Svirsky 

People tend to perceive Israel’s domination of Palestinians mainly in governmental and 

military terms. Images of soldiers, xenophobic Knesset legislators, and right-wing 

politicians dictate this perception.  

But in fact, the systematic oppression of Palestinians from the Mediterranean Sea to the 

Jordan River is an ongoing settler-colonial project based on the everyday mobilisation of 

Jewish citizens. From family life, to the educational system, to conscription, to media and 

popular culture, Israelis are committed to the subjugation of Palestinians by default.  

Not just ideologically, but also emotionally, Israelis are conditioned to conceive of 

Palestinian people in inhumane terms. That is Israel’s secret weapon - not its nukes. 

Zionist goals 

Some may question whether this political culture was simply derailed from its morality at 

some point, or whether it is more ominously the result of a national project wrongly 

conceived from its very beginning. Though I side with the latter interpretation, the point is 

elsewhere.  

The massive embodiment of Zionist practical goals by the overwhelming majority of 

Israelis in their daily activities leaves no room for speculation; the important, albeit fringe, 

action of progressive Israelis cannot possibly bring about change. 

One engages in progressive action because there may still be small wins that could benefit 

the oppressed, and perhaps because of the sense of dignity that comes alongside it. 

Progressive Israelis do manifest such values, but altogether they lack the numbers and the 

traction to actually change their society. 

The realisation that change from within is no more than wishful thinking ought to push the 

rational mind to support the alternative: change instigated from the outside. 

This doesn’t mean one should not support the activities of progressive Israelis, but is 

intended rather to contextualise their action, so as to understand its value and limited 

impact.  

Pressure from the outside, via non-violent action, is what the boycott, divestment and 

sanctions (BDS) movement is all about. This sort of international pressure worked in 

apartheid South Africa, and it is working in Israel. Otherwise, why would the Israeli 

government invest so much time and money fighting it?  

Israel claims that the real goal of the BDS movement is to destroy Israel - a claim that has 

resonated with many well-meaning people around the world. It is a powerful image, and 

Israel exploits it. But this idea rests on the assumption that Israeli society is fragile, in 

constant crisis, and staring into the abyss of obliteration. Nothing could be further from the 

truth.  

Commercial relations 

As of 2019, Israel was ranked 17th in the Global Firepower index, which rates countries by 

military capacity, an extraordinary feat for such a small country. 

Yet, Israel’s strength rests not only on its military might, but also on its stable and growing 

economy. According to Trading Economics, Israel has had average GDP growth above four 

percent for the last two decades, low inflation rates and an unemployment index currently 

below four percent.  

The country maintains a vast network of commercial and industrial relations around the 

world, primarily based on communications, information technologies and the security 

industry. A great deal of this forte derives from the stolen Palestinian assets - mainly, but 

not only, land - on which Israel relied in its formative years, starting from 1948.  
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As the renowned Palestinian scholar Salman Abu-Sitta exposed in his research: “The 

abandoned Palestinian fields, orchards, vineyards, homes, shops, factories and businesses 

provided housing for many of the 684,000 Jewish immigrants who settled in the country 

from … 1948 to … 1951 and provided employment and economic sustenance for them.” 

In 1958, American-Jewish scholar Don Peretz wrote that the “abandoned [Palestinian] 

property was one of the greatest contributions towards making Israel a viable state”. 

Evidently, Israel’s economic power also derives from the continuing extraction of privilege 

from the 1967-colonised West Bank, Gaza and East Jerusalem. 

In the international arena, Israel is unconditionally supported by the US, while Europe 

rejects public calls to ban Israeli goods produced in the West Bank. Israel also enjoys the 

funding and political backing of strong Jewish communities overseas, most notably the 

Jewish American leadership, which has significant influence on US politics.  

On the social level, Israelis are not easily frightened by challenges. In addition, Israel has 

no formal constitution that could function as a barrier to political change, and without 

overstating its input to a pro-civil rights agenda, Israel’s Supreme Court has shown it has 

some potential to adapt and contribute to structural change. 

In other words, while the Supreme Court has no record of ruling for the Palestinians, it has 

some record of ruling in favour of human and civil rights for the Israelis. This could be 

taken to mean that the court would not necessarily be a barrier in a process of internal 

change in the Jewish society. 

Structural transformation 

While Israel’s cultural space is suffocated by a narrative of hatred and false fear, it is 

nonetheless well-equipped to face a process of structural transformation. Its political 

institutions are not inflexible, and change within them depends mainly on political will.  

Economically, change would mean a redistribution between Israelis and Palestinians, but 

certainly not chaos. I have no illusions that a decolonisation process that entails giving up 

privileges would be easy, but Israel’s social and economic infrastructure would not collapse 

in such a process, spurred by international pressure.  

Whatever political model is pursued - and I personally believe the best goal would be one 

democratic state for all - and whatever the new entity would call itself, it would enjoy 

broad international support if this change were to be based on justice, and on the simple 

principle of “one person, one vote”.  

In the healing process, Israelis could leave behind the social training that forges them into 

everyday oppressors. 

Jewish identity may, too, be rescued from the dark depths into which Zionism has thrown 

it - as seen via the image of an Israeli prime minister endorsing neo-Nazi European political 

parties. Indeed, change could heal, rather than destroy, Israel.         
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