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  ١٣  "النقابات"القضايا الوطنية وهموم الناس والقضية الفلسطينية ثوابت : الطراونة •

  ١٤  ".نداء المسجد األقصى"تواصل اإلعداد لعقد مؤتمر " األوقاف" •

  ١٥  .الخارجية األردنية تدين االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ضد المسجد األقصى •

  ١٥  .الملك يؤكد ضرورة وقف تصعيد إسرائيل في القدس وانتهاكاتها ضد األقصى •

  ١٦  .ًالملك يقود جهودا حثيثة إلحباط المؤامرات التي تستهدف األردن والقضية الفلسطينية: الفالحات •

  ١٦  .في األعيان تثمن الجهود الملكية" لجنة فلسطين" •

  ١٧  .رعية الفلسطينيةالقيادة الفلسطينية تثمن دعم األردن للش •

  ١٧  .الملك والسيسي يدعوان لوقف التصعيد اإلسرائيلي في القدس واالنتهاكات ضد األقصى •

  ١٨  .الملك يعرب عن تقدير األردن لدعم فرنسا للعديد من البرامج التنموية في المملكة •

  ١٨  .صادية الحيويةالملك يقف أمام االنتهاكات اإلسرائيلية ويسعى لتوسيع القطاعات االقت: حزبيون •

  ١٩  .الزعبي يؤكد دعم نقابة المهندسين الكامل لصمود المهندس الفلسطيني •

  ٢٠  .تدين التصعيد اإلسرائيلي في األقصى وتطالب بدعم الوصاية الهاشمية" النقابات" •

  ٢١  ".حائط البراق"األردن يدين نصب السلطات اإلسرائيلية أعمدة وهياكل قرب  •

  ٢١  .زيز ومأسسة آليات التعاون االقتصادي العربيالصفدي يدعو إلى تع •

  ٢٢  .القدس نقطة ارتكاز في خريطة السياسة األردنية •

  ٢٥  .االئتالف الوطني لألحزاب السياسية يدين االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات •

  ٢٥  .ًملتزمون بالدفاع عن القدس انطالقا من الوصاية الهاشمية: األردن أمام مجلس األمن •

  ٢٦  .لدينا مواقف واضحة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية واألزمة السورية: الرزاز •

  ٢٦  .الملك يؤكد وقوف األردن بكل إمكاناته بجانب الفلسطينيين: تقرير •

ًالدبلوماسية األردنية بقيادة الملك أبقت األردن صانع السالم عربيا ودوليا • ً.  ٢٧  

ن قضايا األمتين العربية واإلسالمية وفي مقدمتها القـضية الفلـسطينية ًاألردن بقيادة الملك يقف مدافعا ع •
  .والقدس

٢٨  

  ٢٨  .القدس في خطاب األحزاب السياسية األردنية •

  ٢٩  .الملك يؤكد أهمية تنسيق المواقف العربية حيال قضايا وأزمات المنطقة •
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  ٣٠  .عربية تنهض بقضية القدسبحاجة إلستراتيجية إعالمية : كنعان •

بقيت القضية الفلسطينية والقدس أساس محور السياسة األردنيـة لـم تغـب عنهـا رغـم جميـع هـذه : كنعان •
  ٣٣  .الظروف

���ون������� �

  ٣٤  ".اليونسكو"ًإسرائيل تنسحب رسميا من منظمة  •

  ٣٥  .الهيئة اإلسالمية المسيحية تحذر من إسكات مآذن القدس المحتلة •

  ٣٥  ".اليونسكو"ٕيسخر من خروج الواليات المتحدة واسرائيل من ظريف  •

  ٣٦  .ٕهندوراس تبحث مع الواليات المتحدة واسرائيل مسألة نقل سفارتها إلى القدس •

  ٣٦  .تطالب بتحرك دولي لوقف الهجمة اإلسرائيلية على األماكن الدينية" الخارجية الفلسطينية" •

  ٣٩  . البرازيل إلى القدسيؤكد عزمه على نقل سفارة" بولسونارو" •

  ٤٠  .غضب من قوانين تحظر مقاطعة إسرائيل: الواليات المتحدة •

  ٤٠  .مطالبة لألمم المتحدة بالكشف عن األنفقا أسفل القدس •

  ٤١  .باألشهر المقبلة" صفقة القرن"واشنطن تنفي نيتها إعالن  •

  ٤١  .ًالجامعة العربية تدعو لحشد المواقف دفاعا عن القدس •

  ٤١  .بأنفاق البلدة القديمة بالقدس" بولتون وفريدمان"عل غاضبة إزاء جولة ردود ف •

  ٤٢  .ادعيس يندد باقتحامات األقصى من قبل اإلسرائيليين •

  ٤٣  ".األقصى"الخارجية الفلسطينية تطالب بالتصدي بحزم لمحاوالت تقسيم واقتحام  •

ية الفلــسطينية مطــروح بكــل وضــوح نحــن واألمريكــان حلفــاء نتفــق ونختلــف وموقفنــا مــن القــض: الــصفدي •
  ٤٤  .وشفافية

  ٤٤  .األوقاف تندد باالقتحامات التي تنال من قدسية األقصى وتهدد مكانته •

  ٤٥  .بالقوة" صفقة القرن"االحتالل يختطف مدينة القدس لتمرير : صيام •

  ٤٥  .القدس خط أحمر ومن قضايا الوضع النهائي: الصفدي •

  ٤٦  .قدس الشهر القادمنتنياهو يعقد قمة ثالثية في ال •
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  ٤٦  .وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يتفقان على ضرورة حل القضايا اإلقليمية •

ًعــشراوي تـــستقبل وفــدا برلمانيـــا اســتراليا عبـــرت عــن االســـتياء الفلــسطيني مـــن مواقــف رئـــيس الـــوزراء  • ً ً
  ٤٦  .األسترالي وأشادت بمواقف األحزاب التي قررت االعتراف بفلسطين

  ٤٧  .٧٧تحدة تؤكد على حل الدولتين وفلسطين رئيسة لمجموعة الـ األمم الم •

  ٤٧  .الفلسطينيون يستعدون لطلب العضوية الكاملة في األمم المتحدة •

  ٤٩  .تضغط على دول العالم لنقل سفارتها إلى القدس" إسرائيل" •

  ٤٩  .دولة فلسطينية في معظم الضفة؛ األقصى لالحتالل وال ذكر لغزة: صفقة القرن •

  ٥٠  .اللحوم البرازيلية قد تعيق نقل السفارة للقدس •

  ٥١  .الحمد اهللا يدعو قادة الدول العربية لتخصيص المزيد من الدعم للقدس •

  ٥٣  .ًاالتحاد األوروبي يؤكد مجددا معارضته لالستيطان والتهجير: القدس •

  ٥٤  .تقرير التلفزيون اإلسرائيلي عن خطة السالم غير دقيق •

  ٥٤  .نية تطلب من واشنطن وقف مساعداتها للسلطة الفلسطينيةالحكومة الفلسطي •

  ٥٥  .األمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة وتهاجم االستيطان •

  ٥٥  .االتحاد األوروبي يرفض اتهامات إسرائيلية بالتغاضي عن معاداة السامية •

  ٥٦  .السعودية تؤكد رفضها القاطع لسياسات إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني •

  ٥٧  ".صفقة القرن"بالقدس لتمرير " الوكالة"تصعيد االحتالل ضد : منظمة التحرير •

  ٥٨  .الجامعة العربية تقدم أدلة تثبت بناء العرب للقدس •

  ٥٩  .سفير إيرلندا بسبب قانون مقاطعة المستوطنات اإلسرائيلية" توبخ"إسرائيل  •

  ٥٩  . اإلسرائيليين من ماليزياوأنا أمنع.. ترامب يمنع دخول مسليمن ألمريكا: مهاتير •

  ٥٩  ".القدس عاصمة إلسرائيل"قرار التقسيم يفند المزاعم األمريكية : عيسى •

  ٦٠  .تحول في نظرة األميركيين تجاه فلسطين: إنترسبت •

  ٦٢  .السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة التمدد اإلسرائيلي في إفريقيا •

  ٦٣  .ارخ لمشاعر المسلمين والمصلينتحد خطير واستفزاز ص: الفلسطينيون ينددون •

  ٦٣  .مطالبة برلمانات العالم بمنع تصفية مؤسسات األونروا بالقدس •

  ٦٤  .نائب الرئيس البرازيلي ينفي نية بالده نقل السفارة للقدس •

  ٦٤  . مليار دوالر١.٢تطلق نداءين لجمع " األونروا" •

  ٦٥  .في القدس مستهدفة ومستباحةمقدساتنا وأوقافنا المسيحية واإلسالمية : المطران حنا •

فخـورون وكلنـا ثقـة بـالجهود الملكيـة حيـال القـضية الفلـسطينية : السفير الكويتي في حـوار مـع الدسـتور •
  ٦٥  .وبأهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات

  ٦٦  .إصرار واضح على تهويد القدس" التلفريك"مخطط : اإلسالمية المسيحية •

  ٦٧  . الخاص في فلسطين يدعو إلجراءات دولية حاسمة بشأن تنامي االستيطانمقرر األمم المتحدة •



  

  

٥ 

  ٦٨  .إسرائيل تنتهك الحق في التعليم بالضفة الغربية: األمم المتحدة •

  ٦٩  .ًاألردن بقيادة الملك يؤكد دوما أهمية لحمة الصف العربي: الطراونة •

  ٧٠  .ة لمواصلة جرائمها بال رقيبفي الخليل مناورة إسرائيلي" التواجد الدولي"طرد : منصور •
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  ٧١  ".جيش االحتالل السري.. "المستعربون •

  ٧٤  .٢٠١٩ًالقضية الفلسطينية لن تكون أفضل حاال في  •

  ٧٥  .مضاعفة االتنكيل باألسرى سبيل إردان لكسب األصوات •

  ٧٦  .مشاريع استيطانية قادمة لكسب اليمين اإلسرائيلي باالنتخابات المقبلة •

  ٧٨  . جديدة٣٨٠٨ وحدة استيطانية ومخططات لبناء ٥٦١٨طاءات لبناء ع •

  ٧٨  .كتاب موجه لألطفال ينسب القدس إلسرائيل يثير ضجة واسعة •

  ٧٩  .ثم تطالب الدول العربية بتعويضهم.. تهجر اليهود" إسرائيل" •

  ٨٠  .٢٠١٨ جريمة ارتكبها المستوطنون اإلرهابيون ضد الفلسطينيين العام ٤٨٢ •

  ٨١  .ترصد التحريض والعنصرية في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية" وفا" •

  ٨٤  .٢٠١٨ حالة اعتقال ألطفال قاصرين خالل ٩٨٠: مركز أسرى فلسطين للدراسات •

  ٨٥  .خالل عام% ٣ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة المحتلة  •

ً انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين العام الماضي٦٧٩ • ً.  ٨٦  

  ٨٦  .لتهويد مدينة القدس؟" ٥٨٠٠المخطط "ذا تعرف عن ما •

  ٨٨  .االحتالل ومحاوالت هدم سور القدس لضرب الهوية العربية •

  ٨٩  .وقائع هجرة اليهود من الدول العربية": التعويضات"ال حق إلسرائيل بـ  •

  ٩٣  .متحف إسرائيلي يعرض الرواية التوراتية.. بقطع أثرية فلسطينية مسروقة •

  ٩٤  . انتهاك إسرائيلي بحق األقصى واإلبراهيمي الشهر الماضي١٠٠ أكثر من •

  ٩٥  .جدار عنصري جديد في القدس المحتلة".. األبارتهايد"شارع  •

  ٩٦  ".يوري أرئيل"ً مستوطنا اقتحموا األقصى األسبوع الفائت بينهم وزير الزراعة ٣٥٥: إحصائية •

ًتدين معرضا مسيئا لرموز الديانة" كنائس القدس" •   ٩٦  . المسيحية في حيفاً

  ٩٧  .ترصد التحريض والعنصرية في وسائل اإلعالم اإلسرائيلية" وفا" •
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  ٩٩  .هل تشهد القدس اعتقاالت على الهوية؟ •

  ١٠١  .من الضفة الغربية% ٩٠الفلسطينيون يرفضون دمولة على  •

  ١٠٣  . حالة اعتقال من القدس خالل العام الماضي١٨٠٠: مركز األسرى •

  ١٠٤  ".األونروا"لقدس يصل إلى مدارس خطط تهويد ا •

  ١٠٥  .؟"إسرائيل"ما هي خزعبالت الحاخامات للتشجيع على هجرة يهود العالم لـ  •

  ١٠٥  .آخر مخيمات الالجئين في القدس الشرقية يواجه خطر الشطب".. شعفاط" •

  ١٠٨  .٢٠١٥الذي جناه االحتالل من األسرى منذ " الغرامات"كم قيمة النهب تحت مسمى  •

  ١٠٨  .االحتالل يمارس إرهاب الدولة بحق األسرى الفلسطينيين •

  ١١٠  .رمز عنصرية إسرائيل في الضفة.. ٤٣٧٠طريق  •

ً أسيرا مصابا بتنكيل االحتالل١٥٠ •   ١١٢  .والفلسطينيون يطالبون بحماية دولية.. ً

 علـى دورهـا فـي االحتالل يسعى إلى إفراغ دور األوقـاف مـن محتـواه واالسـتحواذ: مؤسسة القدس الدولية •
ٕإعمــار األقــصى وادارتــه، وتعزيــز الموقــف الــشعبي والتحــرك الــدولي همــا العنوانــان البــارزان لحمايــة هــذا 

  .الدور

١١٣  

  ١١٥  .بجانب ضباط االحتالل؟" الغطاس"لماذا احتفل بطريرك القدس بـ  •

إليـك .. لفلـسطينًانـسحب مـن مـساقة عالميـة إكرامـا ... فلسطين وعروبتها أهم عندي من بطولة عالميـة •
  !.التفاصيل

١١٥  

  ١١٦  .٢٠١٧عن % ١١.٦بزيادة " األقصى" ألف مستوطن دنسوا ٣٠ •

  ١٢٠  .هكذا عاش اليهود بالقدس تحت حكم العثمانيين: ًكاتب تركي ردا على هآرتس •

  ١٢١  .كيف ستهزم إسرائيل نفسها؟ نبوءات النهاية كما يرويها اإلسرائيليون •

  ١٢٤  . ذكريات القدس وفنونهاحكواتي يروي.. واصف جوهرية •

  ١٢٧  .الغالبية العظمى بالقدس تصوب ألحزاب اليمين والحريديين •

  ١٢٨  .المخطط اإلسرائيلي يهدف إلى تغيير المشهد التاريخي للقدس": الرأي"التفكجي لـ  •

  ١٣٠  .من التوسع العمراني" بيت لحم"االستيطاني يحرم " ٢إي" •

  ١٣١  .وجود اليهودي في األقصى؟كيف يعمل غليك على ترسيخ فكرة ال •

��א�א���א �

  ١٣٣ .بلدية االحتالل في القدس تعمل على إسكات صوت األذان •

  ١٣٣  .٢٠١٨ منشأة بالقدس في ١٤٣استشهداد سبعة مقدسيين وهدم  •

  ١٣٤  .٢٠١٨ ألف مستوطن استباحوا المسجد األقصى خالل ٣٠ •

  ١٣٥  .ة وحدة جديدة بالضف٢٥٠٠االحتالل يعزز استيطانه ويقيم  •

  ١٣٧  . امرأة وفتاة١٧٥االحتالل اعتقل .. ٢٠١٨خالل  •
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  ١٣٩  .ًاالحتالل يهدم منزال في القدس بحجة عدم الترخيص •

  ١٣٩  .واالنتهاء من سياج حدودي بحري مع غزة.. االحتالل يواصل توسعة مستوطنات بالضفة •

  ١٤٠  ".األقصى"أنفاق االحتالل تهدد  •

  ١٤٢  .ة في األقصىمستوطنون ينفذون جوالت استفزازي •

  ١٤٣  .٢٠١٨ منشأة بالقدس بـ ١٤٣ً مقدسيا عن األقصى وهدم ١٧٦إبعاد  •

ً شهيدا فلسطينيا في ثالجاته٣٨االحتالل يواصل احتجاز  • ً.  ١٤٤  

  ١٤٦  .متطرفون يقتحون باحات األقصى من باب المغاربة •

  ١٤٦  .تنديد فلسطيني بمخطط االحتالل إلسكات مآذن مساجد القدس المحتلة •

  ١٤٧  .تحذير إسرائيلي من هجوم يهودي خطير على الفلسطينيين •

  ١٤٨  .المحمود يؤكد إصابة اثنين من مرافقي رئيس الوزراء في هجوم للمستوطنين •

  ١٤٨  .٢٠١٨ آالف وحدة استيطانية في ١٠أقرت بناء " إسرائيل" •

  ١٤٩  . آالف أسرة٧أوامر هدم محال تجارية وصناعية تهدد أرزاق : كفر قاسم •

  ١٥١  . اعتداء للمستوطنين العام الماضي٣٠٠االحتالل يعترف ببتزايد اإلرهاب اليهودي بالضفة و •

  ١٥٢  ".معاليه أدوميم" وحدة استيطانية جديدة في ٤٥٩ •

  ١٥٣  .مخطط إسرائيلي إلسكات مآذن القدس •

  ١٥٤  .مستوطنون يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد األقصى •

  ١٥٤  ".معاليه أدوميم" وحدة استيطانية جديدة في ٤٥٩دد بناء االحتالل بص: القدس •

  ١٥٥  .دعوات يمينية متطرفة لهدم أسوار البلدة القديمة بالقدس •

  ١٥٦  .االحتالل يقتحم مخيم قلنديا ويعتقل شابين: القدس •

  ١٥٦  .يقتحم األقصى برفقة مستوطنين" اإلسرائيلي"وزير الزراعة  •

  ١٥٧  .قات العامة واإلعالم في أوقاف القدساالحتالل يعتقل مسؤول العال •

  ١٥٧  ".سامر العيساوي"االحتالل يأخذ قياسات منزل عائلة األسير  •

  ١٥٧  .ًممارسات غير أخالقية في المسجد األقصى المبارك من قبل جنود ومجندات االحتالل ليال •

  ١٥٨  . مقدسيين٣االحتالل يقضي بالسجن الفعلي على  •

  ١٥٨  .ً شهرا١١ير مقدسي بالسجن االحتالل يحكم على أس •

  ١٥٨  .رئيس األوقاف يحذر من الدعوات لبناء كنيس يهودي في المسجد األقصى •

  ١٥٩  .اقتحامات واعتقاالت في الضفة •

  ١٦٠  ".شارع األبرتهايد"االحتالل يفتتح : القدس •

  ١٦١  .جوالت استفزازية في األقصى واالحتالل يقتحم رام اهللا والبيرة •

  ١٦٢  .ً فلسطينيا بالضفة١٩واالحتالل يعتقل ".. األقصى"تحمون باحات مستوطنون يق •

  ١٦٤  . مستوطنين متهمين بقتل فلسطينية٤اطالق سراح  •
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  ١٦٤  .صحفية عبرية تحرض من جديد إلخالء الخان األحمر: القدس •

  ١٦٥  .مهددة بالتهجير" الشيخ جراح" عائلة مقدسية في ١٠٠ •

  ١٦٦  .دس المحتلةً دونما في الق٧٤٠مخطط لمصادرة  •

  ١٦٨  . الجاري إلخالء منازلها بحي الشيخ جراح٢٣ عائالت مقدسية حتى ٥االحتالل يمهل  •

ًاالحتالل يعتقل شابا مقدسيا بعد االعتداء عليه بالضرب • ً.  ١٦٩  

ًاالحتالل يعتدي على سور القدس التاريخي وينيصب سورا حديديا شماله • ً.  ١٦٩  

  ١٦٩  . عمارة لصالح المستوطنين عائالت مقدسية بإخالء٥إخطار  •

  ١٧١  .انتهاكات يومية على يد االحتالل".. الدامون"أسيرات  •

  ١٧٢  . من حراس األقصى قبل االنسحاب من باحاته٥االحتالل يعتقل  •

  ١٧٣  .ملخص ما حصل في مسجد قبة الصخرة في األقصى المبارك •

  ١٧٣  ".بيت إكسا"االحتالل ينفذ عمليات هدم جديدة في : القدس •

  ١٧٣  .االحتالل يحاصر األقصى •

  ١٧٤  .واالحتالل يعتدي على المصلين بالقوة العسكرية" األقصى"توتر وغليان في  •

  ١٧٦  . إسالمي–السلطات اإلسرائيلية تعتزم تدمير موقع أثري عربي  •

  ١٧٨  .مخابرات االحتالل تستدعي مسؤول اإلعالم في أوقاف القدس •

  ١٧٨  .ازل في سلواناالحتالل يوزع إخطارات لهدم من •

  ١٨٠  .مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى وسط حماية شرطة االحتالل •

  ١٨٠  .وتحذيرات من تغيير وضعه التاريخي".. األقصى"حفريات إسرائيلية قرب  •

  ١٨٢  .اعتقال فتى من المدينة والتمديد آلخرين: القدس •

  ١٨٢  .ًاالحتالل يعتقل شابا من القدس ويمدد اعتقال آخر •

  ١٨٢  . مقدسيين في مواجهات مع االحتالل٤إصابة  •

  ١٨٣  .مخطط لبناء كتل استيطانية تعزل وسط الضفة عن جنوبها •

  ١٨٤  .ً مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى المبارك بحراسة مشددة٥٧ •

ًاالحتالل يقتحم سلوان ويداهم مركزا طبيا: القدس • ً.  ١٨٥  

  ١٨٥  .E1تجهيز خطة البناء لكبرى مستوطنات القدس االحتالل يدفع مشاريع تكميلية ل: خبير •

  ١٨٥  .االحتالل يقرر إغالق مدارس األونروا في القدس •

  ١٨٧  .االحتالل يقتحم سلوان ويداهم مركز معلومات وادي حلوة •

  ١٨٧  .الذي يصادف يوم الجمعة" عيد األشجار"االحتالل يتحدى المسلمين ويستعد القتحام األقصى في  •

  ١٨٧  .تقتحم األقصى وتأخذ قياسات معالم المسجد" سرائيليةاآلثار اإل" •

  ١٨٩  .على جداره" سقايل"خطر يحدق بالمتحف اإلسالمي في األقصى بعد نصب االحتالل  •

  ١٨٩  .بالقدس تمحو بلدة عربية أثرية" موديعين"مستوطنة  •
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  ١٩٠  . شجرة زيتون شمال القدس٦٠االحتالل يقتلع ويسرق  •

  ١٩١  .ًواطنا من الضفة والقدس المحتلة م١٦االحتالل يعتقل  •

  ١٩١  .ًاالحتالل يعتقل مقدسيا عقب االعتداء عليه •

  ١٩١  .يفتخر بمحاربة المرابطين ودعمه لمقتحمي األقصى" أردان"الوزير الصهيوني المتطرف  •

  ١٩٢  .إسرائيل تسطو على الثقافة العربية.. بعد احتالل األرض •

  ١٩٣  .حتالل يقتحمون األقصى ضباط في جيش اال١٠٣ً مستوطنا و٨٥ •

  ١٩٣  .االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من العيسوية ومخيم قلنديا •

  ١٩٣  .أطباء يستأصلون طحال الفتى القواسمي عقب اعتقاله بالقدس •

  ١٩٤  .ضباط ومستوطنون يقتحمون باحات األقصى •

  ١٩٦  .عناصر من سلطة آثار االحتالل تقتحم األقصى •

  ١٩٧  . غرفتين من منزلها في القدس بضغط من االحتاللعائلة فلسطينية تهدم •

  ١٩٧  .مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية •

  ١٩٨  . مستوطن داخل األحياء الفلسطينية في القدس٣٥٠٠ •

  ٢٠٠  .حملة هدم منازل المواطنين بسلوان إلجبارهم على ترك منازلهم: ناشط مقدسي •

  ٢٠٠  ".األقصى"وعشرات المستوطنين يقتحمون .. وم بجولة استفزازية بالقدسوزيرة إسرائيلية تق •

  ٢٠٢  .ٕاالحتالل يوزع استدعاءات واخطارات هدم جديدة لمنازل جنوب األقصى •

  ٢٠٢  .يحتفي بزفافه في المسجد األقصى" غليك"المتطرف : في سابقة خطيرة •

  ٢٠٣  .مشروع التلفريك في القدس يدخل حيز التنفيذ: هآرتس •

  ٢٠٣  . ألف فلسطيني من النقب٣٦وخطة لتهجير " األقصى"مستوطنون يقتحمون  •

  ٢٠٥  .االحتالل يقتحم عدة منازل في مدينة القدس المحتلة •

  ٢٠٦  ".األقصى"بمحيط " تلفريك"االحتالل يقرر إقامة  •

  ٢٠٧  .مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات األقصى •

  ٢٠٧  .القدساستشهاد فلسطينية برصاص االحتالل شرقي  •

  ٢٠٨  . منشآت تجارية بالقدس٣هدم عمارة سكنية و •
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  ٢٠٨  . سنوات٣ مليون دوالر غرامات محاكم االحتالل بحق الفلسطينيين خالل ١٦ •

  ٢٠٩  .قاض يمتنع عن سجن يهود اعترفوا باالعتداء بوحشية على فلسطينيين •

  ٢١٠  ".ة طليبرشيد"حتى منتصف الشهر المقبل تحريض إسرائيلي ضد  •

  ٢١٠  .فتاوى إسرائيلية لتعزيز االستيطان وتشجيع قتل الفلسطينيين •
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  ٢١٢  .المقاطعة العالمية تتسبب بخسائر فادحة إلسرائيل •

  ٢١٢  .ماليزيا تحظر مشاركة سباحين إسرائيليين في مسابقة دولية •

  ٢١٣  .حركة المقاطعة العالمية تؤرق االحتالل •

ــت باالســتفادة مــن  • ــى االنترن ــة تــتهم شــركات ســياحية عل ــو الدولي ــضفة الغربيــة " جــرائم حــرب"العف ــي ال ف
  ٢١٤  .المحتلة
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  ٢١٥  .لمدان بتسريب عقار في القدس للمستوطنين" السجن المؤبد"محكمة فلسطينية تقضي بـ  •

  ٢٥١  . األصعب واألسوأ على القدس٢٠١٨: مقدسيون •

  ٢١٧  .تدعو لحماية ثوار البلدة الملثمين" أبو ديس"لدة قوى ب: القدس •

  ٢١٨  .مبنى بيزنطي يتحول إلى طريق للهيكل المزعوم.. القدس •

  ٢١٩  .لتهجير المقدسيين" إسرائيل"وزير شؤون القدس يتهم واشنطن بتوفير الغطاء لـ  •

  ٢١٩  .ي سماء القدسوالمفتي يؤكد أن األذان سيبقى يصدح ف" األقصى"في " الجمعة"اآلالف يؤدون  •

  ٢٢٠  .المقدسيون يشيعون جثمان الشهيد أبو جمل: في موكب مهيب •

  ٢٢١  ".الخان األحمر"ًدعوات العتبار يوم الجمعة تصعيدا للمقاومة لحماية  •

  ٢٢١  .ً عاما لشد الرحال للمسجد األقصى٢٠١٩الشيخ الكسواني يدعو ألن يكون  •

  ٢٢١  .سط مقاطعة شعبية بسبب تسريبه عقارات في القدسيدخل كنيسة المهد و" ثيوفيلوس"البطريرك  •

  ٢٢٢  .االستيطاني في القدس" رامي ليفي"دعوات إلى إفشال مشروع  •

بتهمـة تـسريب " عـصام عقـل"محكمة االستئناف الفلسطينية تقضي بالسجن المؤبد مع األشغال الشاقة لـ  •
  ٢٢٣  .عقارات فلسطينية لالحتالل

  ٢٢٣  .ًتعاني أوضاعا صحية صعبة" ء جعابيصإسرا"األسيرة : مهجة القدس •

  ٢٢٤  !.ً عاما١٨حكاية دمية سجنتها إسرائيل مع صاحبها  •

  ٢٢٧  .افتتاح شارع عنصري في القدس خطوة ضمن رؤية عنصرية: عمرو •

  ٢٢٨  .هكذا استعادت عائلة الخياط المقدسية منزلها من المستوطنين •
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  ٢٣٠  . انتهاكاته غير المسبوقة لألقصىاألوقاف اإلسالمية تطالب االحتالل بوقف جميع •

  ٢٣٠  .مقدسيون في دوامة سلب الحقوق ورفض المواطنة •

  ٢٣٢  .دعوات بهدم جزء من سور القدس ال يجب أن تمر بسالم: منصور •

  ٢٣٣  .ً ألفا يؤدون صالة الجمعة في المسجد األقصى المبارك٤٥ •

  ٢٣٣  .لعرقيأسرلة التعليم في القدس جزء من سياسات التطهير ا: صيدم •

  ٢٣٤  .مخيم شعفاط يرفض تهديدات االحتالل بإغالق مدارسه: القدس •

  ٢٣٤  .إغالق المدارس في القدس" إسرائيل"األونروا تعقب على محاولة  •

  ٢٣٥  .صفقات غامضة لبيع عقارات في البلدة القديمة لمستوطنين تثير قلق المقدسيين •

  ٢٣٦  .دة القديمة بالقدس من المدارسالتربية تحذر من مخططات االحتالل لتفريغ البل •

  ٢٣٧  .تتحدى االحتالل وتبدأ الدراسة بمدارسها بالقدس" األونروا" •

  ٢٣٨  .المجلس الوطني يطلع االتحادات البرلمانية في العالم على خطط تصفية مدارس األونروا بالقدس •

  ٢٣٩  .في المسجد األقصى المبارك" ماجستير"مناقشة أول رسالة  •

  ٢٤٠  .افظات يدينون االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى المباركمفتو المح •

  ٢٤٠  .خبير قانوني يحذر من خطورة الوضع في المسجد األقصى •
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  ٢٤١  .ً عاما على وفاة عبد الحميد السائح١٨ •
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  ٢٤١  . عام التراث في العالم اإلسالمي والقدس عاصمة ثقافية دائمة٢٠١٩ •

  ٢٤٢  .عرض تشكيلي في طوباس لدعم صمود الفلسطينيينم •

  ٢٤٢  .ندوة حول الحضور المسيحي ودوره في ترسيخ الهوية العربية في المدينة المقدسة: القدس •

  ٢٤٤  ".العيسوية"ًملتقى أهالي القدس يستضيف وفدا من الداخل الفلسطيني في بلدة  •

  ٢٤٤  .؟"ثة على اإلرهابالحدي) إسرائيل(كيف قامت "المهندسين تناقش كتاب  •

القـدس "شريعة اليرمـوك تـنظم مؤتمرهـا الـدولي التاسـع بعنـوان : في الخامس والعشرين من حزيران القادم •
  ٢٤٥  ".مكانة شرعية ورعاية هاشمية

  ٢٤٥  .نواقيس الخطر:  عمان–بيان صادر عن تجمع الهيئات المقدسية  •

  ٢٤٧  .يروتحملة دعائية ضد التطبيع العربي مع االحتالل في ب •

  ٢٤٨  . ًوقفة بالقدس المحتلة احتجاجا على قرار االحتالل تهجير عائالت من الشيخ جراح •

  ٢٤٨  ".األقصى"أئمة مساجد من ألبانيا يزورون  •
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ًبالقـدس يفتـتح أقـساما جديـدة بمناسـبة احتفالـه " المقاصـد"مـشفى .. رغم منـع االحـتالل مـن إقامـة الحفـل •
  ٢٤٩  .باليوبيل الذهبي

  ٢٥٠  .يجب االرتقاء بالوضع المقدسي على كافة األصعدة: أهالي القدسملتقى  •

  ٢٥١  .مؤسسة القدس الدولية تعقد ورشة عمل إلطالق جائزتها السنوية •

  ٢٥٢  .المؤتمر الشعبي يحذر من استهداف االحتالل للتعليم والمدارس بالقدس •

  ٢٥٢  .مسيرة احتجاجية في القدس لتسليم جثمان شهيد •

  ٢٥٣  .اهرون ضد قرار إخالء عائلة الصباغ المقدسيةالعشرات يتظ •

  ٢٥٣  .٤٨وفد من جامعة عمان األهلية يزور القدس وبلديات المثلث وكفر قاسم في مناطق  •

  ٢٥٤  .اعتصام بعمان يطالب بموقف أممي لحماية األسرى بمعتقالت االحتالل اإلسرائيلي •

  ٢٥٤  .ية التراث الحضاري واإلنسانياألمير الحسن يدعو لبناء قدرات مؤسسات اإلقليم لحما •

  ٢٥٥  .ًحملة عالمية لدعم المرابطات المقدسيات تنطلق غدا".. كلنا مريم" •

  ٢٥٦  .ًمتطوعون لتنظيم المرور بأكثر مناطق القدس تعقيدا وخطورة •

  ٢٥٧  .يوصي بتشكيل مؤسسة إعالمية موحدة لنصرة المدينة المقدسة" اإلعالم في عيون القدس"مؤتمر  •
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  ٢٥٩  ".استراتيجيات السيطرة والهيمنة: التخطيط اإلسرائيلي في القدس" •

  ٢٦٠  .مجموعة شعرية لرامي أبو شهاب".. طين) من(أما أنا فلست " •
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  والقدس ألردنا

القضايا الوطنية وهموم الناس : الطراونة
 )النقابـات(والقضية الفلسـطينيـة ثوابـت 

  

ــــي الحــــوار ــــه، ايهــــاب : شــــارك ف ــــر المحارم عم
مجاهد، كوثر صوالحة، نيفين عبد الهادي، أنس صويلح، 

  .ّبسمه النظامي، ليث العساف

يواجه مجلس النقباء حاليا إنتقادات : الدستور -
.. كبيــرة وهنــاك مــن يــتهمكم بــالتراجع عــن مواقــف ســابقة

   كيف ترى هذا األمر؟

التـــشكيك والتخـــوين تغلفـــان المـــزاج : الطراونـــة* 
العـــام وتحكمـــان العالقـــة بـــين النـــاس وغالبيـــة مؤســـسات 

  .الدولة بما فيها النقابات المهنية ومجلس النقباء

لــس النقبــاء متفاوتــة فهنــاك مــن واآلراء حــول مج
يـــرى أن المجلـــس تـــصدى لـــدور وطنـــي هـــام فـــي مرحلـــة 
مهمة من مسيرة األردن فيما يتهمنـا آخـرون أننـا سـاومنا 

على مواقفنـا وتراجعنـا مـع قـدوم الحكومـة الحاليـة برئاسـة 
  .الدكتور عمر الرزاز

أؤكد أنه لم يكن لنا في يوم من االيام خالف مـع 
نذ البداية ومنذ أن استعاد مجلـس أشخاص أو أسماء، وم

ــة  ــا نبحــث عــن المــصلحة الوطني ــاء دوره ومكانتــه كن النقب
ومصلحة منتسبي النقابات التي نمثلها، وكان خالفنـا مـع 
ايـــــــة حكومـــــــة أو إتفاقنـــــــا معهـــــــا يـــــــتم تحـــــــت هـــــــذين 

ومجلس النقباء بقـي لـسنوات منقـسما بـسبب .«العنصرين
علــــى الخالفــــات الــــسياسية التــــي كانــــت تفــــرض نفــــسها 

أعـــضاء المجلـــس، والمؤســـف أن بوصـــلة تلـــك الخالفـــات 
كانت القضايا اإلقليمية وليس القضايا الوطنية، وقد تمكن 
ــة والوصــول الــى قواعــد  المجلــس مــن تجــاوز هــذه المرحل
ٕعمــل ثابتــة أســهمت فــي تعزيــز تماســك المجلــس واعادتــه 

  .الى السكة الصحيحة
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 القواعد المتفق عليها داخل المجلس ثالث تتمثـل
أوال بالتصدي للقضايا الوطنية واالشتباك مع هموم الناس 
ـــت  ـــسطينية والموقـــف الثاب ـــضية الفل والمجتمـــع وثانيـــا الق
والمستمر منهـا والتفاعـل مـع التطـورات علـى الـساحة فـي 
األراضي المحتلة، والثالثة هي القـضايا المهنيـة والمتابعـة 
المـــستمرة واليوميـــة لهمـــوم ومـــشاكل ومطالـــب منتــــسبي 

  .اباتالنق

هذه القواعد الثالث هـي الثابـت الوحيـد فـي عمـل 
مجلــس النقبــاء دون أن يعنــي ذلــك التوقــف عــن التفاعــل 
مع القضايا القومية واإلقليمية بل ال بد من ذلك باعتبارنـا 
جــزءا مــن األمــة العربيــة ونهــتم بمــا يحــدث فــي أي مكــان 
منها لكن دون أن يتقدم ذلك على األولويـات الـثالث التـي 

  .هاذكرت

ـــــان : الدســـــتور - ـــــابعتم مـــــؤخرا احتجـــــاج الكي ت
الــــصهيوني علــــى دوس وزيــــرة الدولــــة لــــشؤون االعــــالم 
الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات علـى العلـم 

الموجود على ارضية مدخل مجمـع النقابـات » االسرائيلي«
  ماهو موقفكم من ردة الفعل تلك؟، في عمان

ــة*  الل وضــع رد فعلنــا ســيكون مــن خــ: الطراون
علــم الكيــان الــصهيونى علــى ارضــية مــداخل فــروع مجمــع 
النقابات في المحافظات، وذلك اقل مايمكن فعلـه ردا علـى 
الكيان الصهيوني الذي عبر عن استيائه من دوس العلم، 
فـــي الوقـــت الـــذي يرتكـــب فيـــه الجـــرائم ويـــسمح بتـــدنيس 

  .المستوطنين للمسجد األقصى يوميا

يـــة نؤكـــد تـــضامننا مـــع واننـــا فـــي النقابـــات المهن
وزيــرة االعــالم، ونوجــه التحيــة لهــا ولكــل مــواطن ونقــابي 

  .يقوم بالدوس على علم الكيان الصهيوني

وانا حرقت العلم الصهيوني في احدى المناسـبات 
المقاومة للتطبيع واستيراد البضائع الصهيونية، ولن اتردد 

  .بتكرار ذلك

واســتغرب تخــاذل وتقــاعس بعــض الــدول العربيــة 
ن اتخاذ ردات فعل مماثلة او اقـوى مـن ردة فعـل الكيـان ع

الــــصهيوني االخيــــرة علــــى دوس العلــــم، ازاء االنتهاكــــات 
الصهيونية للمقدسـات االسـالمية والمـسيحية فـي القـدس، 
والجــرائم التــي يرتكبهــا االحــتالل الــصهيوني بحــق الــشعب 

  .الفلسطيني

  ٥ ص٣/١/٢٠١٩الدستور 

  

* * * * *  

نداء "إلعداد لعقد مؤتمر تواصل ا" األوقاف"
 "المسجد األقصى

 

تواصــل اللجــان المختــصة  – عمــان – زايــد الــدخيل
في وزارة األوقاف والـشؤون والمقدسـات اإلسـالمية، االعـداد 

ــؤتمر  ــد م ــارك“والتحــضير لعق ــداء للمــسجد األقــصى المب ” ن
بالتعاون مع مجلس االمة، المقرر عقده فـي االسـبوع األول 

  .المقبل) لأبري(من شهر نيسان 

ووفق مصدر مطلع فـي الـوزارة، فـان اللجـان تعمـل 
ٕحاليــا بــشكل مكثــف العــداد واجــراء كافــة الترتيبــات الالزمــة 
ــــد مــــن العلمــــاء  ــــة العدي ــــي ظــــل رغب ــــؤتمر، ف النعقــــاد الم
ــاء وشخــصيات سياســية  والمؤســسات الدينيــة وخبــراء وعلم
ٕواعالمية محلية وعربية ودولية، فـي المـشاركة فـي فعاليـات 

  .ؤتمرالم

وبــين المــصدر الــذي طلــب عــدم نــشر اســمه، أن 
المؤتمر يعد تظاهرة عالمية للقدس، في ظـل مـا يتعـرض لـه 
المسجد األقصى من تهويد من قبل سلطات االحتالل خاصة 
ًفي الفتـرة االخيـرة، مـشيرا إلـى أن مخرجـات المـؤتمر سـتركز 
ًعلـى توجيــه الــدعم للقـدس بــشكل عملــي وفعلـي، بعيــدا عــن 

  .بحاث أو اوراق العملتقديم اال

وشدد إن عقد المؤتمر في هذا التوقيت يهدف الـى 
تقويـــة وتعزيـــز موقـــف إدارة األوقـــاف، باالضـــافة الـــى دعـــم 
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الوصاية الهاشمية واطالع العالم اإلسالمي والدولي على كل 
  .ما يجري في القدس والمسجد األقصى

وأكد أن الهدف من عقـد المـؤتمر هـو لتـذكير كافـة 
ــــدول اإل ــــزام ال ــــضرورة االلت ــــة، ب ــــة والعالمي ســــالمية والعربي

بالحفــاظ والــدفاع عــن القــدس والمقدســات، مــن خــالل وضــع 
ـــدف  ـــى اله ـــن اجـــل الوصـــول ال ـــسيق العملـــي م ـــات للتن آلي

  .المنشود وهو حماية المسجد االقصى

ًوأشـــار الـــى ان اللجـــان تعمـــل حاليـــا علـــى توجيـــه 
ــاء مفكــرين وطلبــ ــدعوات إلــى شخــصيات سياســية وعلم ة ال

  .جامعات للمشاركة في فعاليات المؤتمر

وكــــــان وزيــــــر األوقــــــاف والــــــشؤون والمقدســــــات 
اإلسالمية الدكتور عبدالناصر ابو البصل قال في تصريحات 
صحفية سابقة، إن ما يتعرض له المـسجد االقـصى المبـارك 
مــن انتهاكــات واقتحامــات وأخطــار جــسيمة ويوميــة، يــستفز 

ـــة، و ـــرة هـــذه مـــشاعر المـــسلمين والعـــرب قاطب ـــد زادت وتي ق
االعتداءات في اآلونة األخيرة بصورة غير مسبوقة مـا ينـذر 
بوجود خطة مبيته للسلطة القائمة بـاالحتالل لتغييـر الوضـع 

  .التاريخي والقانوني القائم الى ما ال تحمد عقباه

اننا في األردن وبحكـم الوصـاية الهاشـمية "وأضاف 
 العربيـــــة ًعلــــى القـــــدس والمقدســــات نيابـــــة عــــن األمتـــــين

واالســالمية نجــد أنــه مــن واجبنــا إطــالع االمــة والعــالم أجمــع 
على خطورة مـا يتعـرض لـه أقـدس مقدسـاتها أولـى القبلتـين 
وثالــث الحــرمين الــشريفين مــن خــالل تنظــيم هــذا المــؤتمر 

  ".الدولي

وأشار إلى أن وزارة األوقاف وبحكم واليتهـا الدينيـة 
قـــصى المبـــارك واالداريـــة علـــى أوقـــاف القـــدس والمـــسجد األ

ـــة  ـــدولي بمـــشاركة محلي ـــى تنظـــيم هـــذا المـــؤتمر ال دعـــت ال
وعربية ودولية واسعة، لغايات التباحث والتـشاور فـي سـبيل 
ـــادة  ـــف القي ـــوف خل ـــارك والوق ـــصى المب ـــصرة المـــسجد األق ن
  .الهاشمية في دعم القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية

وكانت الوزارة أعلنت منتصف الشهر الماضـي عـن 
ــام مــن موعــد ت ــل اي ــاح اعمــال المــؤتمر قبي ــل موعــد افتت أجي

الماضـي، ) ديـسمبر(انعقاده فـي العـشرين مـن كـانون األول 
تجاوبا مع رغبة العديد من العلماء والمؤسـسات الدينيـة فـي 
المــشاركة بــالمؤتمر، وليتــسنى للــوزارة إجــراء كافــة الترتيبــات 

 .الالزمة النعقاده، وفقها أنذاك

  ٣ص ٥/١/٢٠١٩الغد  

* * * * *  

الخارجية األردنية تدين االنتهاكات اإلسرائيلية 
  المتواصلة ضد المسجد األقصى

  

أدان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين باألردن، السفير ماجد القطارنة، 
االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة ضد المسجد األقصى 

لتي كان آخرها ، وا"الحرم القدسي الشريف"المبارك 
اقتحامه صباح اليوم االثنين، من قبل وزير الزراعة 
اإلسرائيلي برفقة عدد من المتطرفين وبحماية الشرطة 

  .اإلسرائيلية

 - ً وفقا لوكالة األنباء األردنية -وأكد القطارنة 
ًأن مثل هذه التصرفات تعتبر استفزازا لمشاعر المسلمين 

ًاكا اللتزامات إسرائيل، في أنحاء العالم، مثلما تمثل انته
ًكقوة قائمة باالحتالل في القدس الشرقية، وفقا للقانون 

  .الدولي

ّوحمل الدبلوماسي األردني الحكومة اإلسرائيلية 
المسؤولية عن مثل هذه التصرفات وعن سالمة المسجد 

   .ًاألقصى المبارك، وطالب بوقف هذه االستفزازات فورا

  ٢٠١٩ /٨/١اليوم السابع 

* * * * *  

  

  

الملك يؤكد ضرورة وقف تصعيد إسرائيل في 
 القدس وانتهاكاتها ضد األقصى
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 ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا - بترا - عمان
الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني 
ولي العهد، أمس الثالثاء، مع وزير الخارجية األمريكي 

االستراتيجية مايك بومبيو، على تعزيز عالقات الشراكة 
 األمريكية، وما تشهده منطقة الشرق األوسط - األردنية

  .من تطورات

وتناول لقاء جاللة الملك ووزير الخارجية 
األمريكي الذي يزور المملكة ضمن جولة في المنطقة، 
فرص توسيع التعاون بين البلدين في المجاالت كافة، 

مه حيث أعرب جاللته عن تقدير األردن للدعم الذي تقد
الواليات المتحدة للعديد من البرامج التنموية، ولتمكين 
المملكة من مواجهة التحديات االقتصادية الناجمة عن 

  .أزمات المنطقة

وأكد وزير الخارجية األمريكي التزام بالده بتطوير 
عالقات الشراكة والتعاون مع األردن، ومواصلة العمل 

  .منطقةمعه من أجل تعزيز األمن واالستقرار في ال

اللقاء تطرق أيضا إلى المؤتمر الذي تستضيفه 
العاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل لدعم االقتصاد 
واالستثمار في األردن، وأعرب جاللة الملك عن تطلعه 

  .لمشاركة فاعلة للواليات المتحدة األمريكية فيه

وفي معرض استعراض مجمل القضايا اإلقليمية، 
ر الخارجية األمريكي آخر بحث جاللة الملك ووزي

المستجدات على الساحة السورية، وجرى التأكيد على 
ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية يحافظ 
على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وبما يضمن عودة آمنة 

  .لالجئين السوريين إلى وطنهم

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جاللة 
الم عادل ودائم ينهي الملك ضرورة التوصل إلى س

وفق حل الدولتين،   اإلسرائيلي– الصراع الفلسطيني
مشيرا جاللته إلى أهمية الدور األمريكي في الدفع بعملية 

  .السالم

كما أكد جاللته ضرورة وقف التصعيد اإلسرائيلي 
 /في القدس واالنتهاكات ضد المسجد األقصى المبارك

  .الحرم القدسي الشريف

ر الخارجية وشؤون المغتربين، وحضر اللقاء وزي
ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، والقائم 

  .مال السفارة األمريكية في عمانبأع

 ٩/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًالملك يقود جهودا حثيثة الحباط : الفالحات
المؤامرات التي تستهدف االردن والقضية 

 الفلسطينية
 

   طارق الحميدي- عمان

لرسمي منـسجم مـع الموقـف الـشعبي الموقف ا -
  بخصوص القضية الفلسطينة

ـــب المهندســـين  ـــيس مجلـــس النقبـــاء نقي ـــال رئ ق
الــزراعيين عبــد الهــادي الفالحــات أن مــا يــسمى بــصفقة 
القـــرن ال يمكـــن أن تمـــر طالمـــا كـــان الموقـــف الرســـمي 
ــشعبي فــي االردن وهــو مــا ظهــر  منــسجما مــع الموقــف ال

  .جليا خالل الفترة الماضية

أن " الـرأي"ف الفالحـات فـي تـصريحات الـى وأضا
الموقــف الرســمي فيمــا يتعلــق بــصفقة القــرن كــان مــشرفا 
وأن جاللة الملك قاد جهودا حثيثه الحبـاط هـذه المـؤامرات 
التــــي تــــستهدف االردن والقــــضية الفلــــسطينية وأن علــــى 
مختلف الجهات االهليـه بمـا فيهـا النقابـات واالحـزاب دعـم 

  .>>...فهذه المواق

وفيما يتعلق بصفقة القرن بـين الفالحـات .. .<<
ــديم عــدد مــن  ــرا لتق ــى االردن أخي أن ضــغوطا مورســت عل
التنازالت حول مسألة صـفقة القـرن اال أن االردن وبقيـادة 
جاللة الملك تصدت لهذه الضغوط ورفض المساومة على 

  .الحقوق الفلسطينية
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ــين أن النقابــات ومــن خلفهــا الــشعب االردنــي  وب
ييــرات علــى االوضــاع الحاليــة فــي فلــسطين تــرفض أي تغ

والقدس تحديدا، وخاصة فيمـا يتعلـق بالوصـاية الهاشـمية 
  .المتجذرة في القدس

وقــال أن وحـــدة الموقــف الرســـمي والــشعبي هـــي 
كلمة السر في كـسر كـل المـؤامرات التـي تـستهدف االردن 
والقــضية الفلــسطينية مؤكــدة ضــرورة الحفــاظ علــى وحــدة 

  .>>...الصف

  ٣ ص٩/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

في األعيان تثمن الجهود " لجنة فلسطين"
  الملكية

  

لجنـة فلـسطين فـي مجلـس  ثمنت – بترا –ّعمان 
األعيان برئاسة العين حيا القرالة اليـوم الخمـيس، الجهـود 
والمواقف الثابتة التي يبـذلها جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني 

  .بشأن القضية الفلسطينية

ــك خــالل ا ــه اللجنــة، لبحــث جــاء ذل جتمــاع عقدت
ــــساحة  ــــة، وال ــــي شــــهدتها المنطق ــــرة الت ــــداعيات األخي الت

  .الفلسطينية على وجه الخصوص

كما ثمنـت اللجنـة تـصريحات جاللـة الملـك خـالل 
لقائه مع وزير الخارجية األميركي مايك بومبيـو، الداعمـة 
ــــــة  ــــــت الوطني ــــــسطينية والمتمــــــسكة بالثواب للقــــــضية الفل

أســها إقامــة دولــة فلــسطينية مــستقلة واإلنــسانية، وعلــى ر
 وعاصــمتها ١٩٦٧علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 

  .القدس الشرقية

وأشادت اللجنة باإلجراءات الحكومة العازمة على 
إعفـــاء أبنـــاء غـــزة المقيمـــين داخـــل أراضـــي المملكـــة مـــن 

  .ًتصاريح العمل تسهيال لمعامالتهم المختلفة

 ٢ ص١١/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

قيادة الفلسطينية تثمن دعم األردن للشرعية ال
 الفلسطينية

  

ـــــدالهادي-عمـــــان  ـــــين عب ـــــر  -  نيف بحـــــث وزي
الخارجيـــة وشـــؤون المغتـــربين أيمـــن الـــصفدي أمـــس مـــع 
أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلـسطينية 
الدكتور صائب عريقـات سـبل التحـرك المـشترك بالتنـسيق 

ــدول العربيــة الــشقيقة  مــن أجــل كــسر الجمــود فــي مــع ال
العملية السلمية ومواجهـة اإلجـراءات اإلسـرائيلية األحاديـة 

 .التي تقوض حل الدولتين

ــة تحــرك المجتمــع  ــصفدي وعريقــات أهمي ــد ال وأك
الدولي لكسر هذا الجمود والعمـل علـى إيجـاد أفـق حقيقـي 
ينــتج مفاوضــات جــادة وفاعلــة لحــل الــصراع علــى أســاس 

ــــضمن  ــــذي ي ــــدولتين ال ــــسطينية حــــل ال ــــة الفل ــــام الدول قي
ـــــران ـــــن حزي ـــــع م ـــــى خطـــــوط الراب ـــــستقلة عل  ١٩٦٧ الم

وعاصـمتها القـدس الـشرقية وفــق قـرارات الـشرعية الدوليــة 
ـــادرة الـــسالم العربيـــة ســـبيال وحيـــدا لتحقيـــق الـــسالم  ومب

  .الشامل

وشدد وزير الخارجيـة وعريقـات علـى ضـرورة أن 
ــسياسا ــاعال لل ــا ضــابطا وف ــدولي موقف ت يتخــذ المجتمــع ال

ــشرعية  ــشكل خرقــا صــريحا لقــوانين ال ــي ت االســتيطانية الت
  .الدولية وتقوض فرص تحقيق السالم

كما أكد الصفدي وعريقات أن القدس خطـا أحمـر 
وحذرا من تبعـات محـاوالت إسـرائيل تغييـر هويتهـا العربيـة 
ًاإلســــــالمية والمــــــسيحية اســــــتفزازا لمــــــشاعر المــــــسلمين 

  . والمسيحيين

عـم وكالـة األمـم المتحـدة وأكدا ضـرورة اسـتمرار د
لتمكينهـا ) األونروا(إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

   .من االستمرار بالقيام بدورها وفقا لتكليفها األممي
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وأكـــد عريقـــات تثمـــين القيـــادة الفلـــسطينية لـــدعم 
األردن للشرعية الفلسطينية وللجهود األردنية التي يقودها 

م الشعب الفلسطيني وحقه جاللة الملك عبداهللا الثاني لدع
فــي الحريــة والدولــة علــى ترابــه الــوطني ولجهــود جاللــة 
الملـك الوصـي علـى المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية فـي 

   .القدس لحماية هذه المقدسات

ـــــات اســـــتمرار التواصـــــل  واكـــــد الـــــصفدي وعريق
ــاني  ــداهللا الث ــة الملــك عب ــذا لتوجيهــات جالل والتنــسيق تنفي

  . مود عباسوأخيه فخامة الرئيس مح

ـــسطين  ـــة فل ـــولي دول ـــات بت ـــصفدي عريق ـــأ ال وهن
فــي األمــم المتحــدة والتــي تبــدأ ) ٧٧( رئاســة مجموعــة الـــ

 .مهامها في الخامس عشر من الشهر الجاري

  ١ ص١٣/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الملك والسيسي يدعوان لوقف التصعيد 
 اإلسرائيلي في القدس واالنتهاكات ضد األقصى

 

اتفق جاللة الملك عبداهللا الثـاني  - بترا -ن عما
والرئيس المـصري عبـدالفتاح السيـسي، خـالل مباحثاتهمـا 
أمس األحد، على توسيع التعاون المشترك في العديد مـن 
القطاعــات الحيويــة، ومواصــلة التنــسيق والتــشاور حيــال 
مختلـــف القـــضايا وبمـــا يخـــدم المـــصالح العربيـــة ويحقـــق 

  .>>...األمن واالستقرار في المنطقة

وتم بحث مجمل التطورات اإلقليمية، وفي ... <<
ــة  مقــدمتها القــضية الفلــسطينية والقــدس، حيــث أكــد جالل
الملــــــك والـــــــرئيس المـــــــصري ضــــــرورة دعـــــــم األشـــــــقاء 
الفلـــسطينيين فـــي مـــساعيهم لتحقيـــق تطلعـــاتهم الوطنيـــة 
المــشروعة فــي إقامــة الدولــة الفلــسطينية المــستقلة علــى 

 وعاصـمتها القـدس ١٩٦٧ خطوط الرابع من حزيـران عـام
وفــي هــذا الــصدد، شــدد الزعيمــان علــى ضــرورة . الــشرقية

تكثيـــــف الجهـــــود الدوليـــــة إلنهـــــاء الـــــصراع الفلـــــسطيني 

اإلسرائيلي، والتوصـل إلـى سـالم عـادل ودائـم اسـتنادا إلـى 
كمـا تـم التأكيـد علـى . حل الدولتين ومبادرة السالم العربية

س واالنتهاكـات ضرورة وقف التصعيد اإلسـرائيلي فـي القـد
ـــــــارك ـــــــصى المب ـــــــسجد األق الحـــــــرم القدســـــــي /ضـــــــد الم

  .>>...الشريف

ـــــــوزراء ... << ـــــــيس ال ـــــــات رئ وحـــــــضر المباحث
ــــر  بالوكالــــة، ورئــــيس الــــديوان الملكــــي الهاشــــمي، ووزي
الخارجيــة وشـــؤون المغتــربين، ومستـــشار جاللــة الملـــك، 
مــدير مكتــب جاللتــه، ومــدير المخــابرات العامــة، والــسفير 

كمــا حــضرها عــن الجانــب المــصري . اهرةاألردنــي فــي القــ
وزير الخارجية، ورئـيس المخـابرات العامـة، ومـدير مكتـب 

  .>>...رئيس الجمهورية، والسفير المصري في عمان

 ١ ص١٤/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الملك يعرب عن تقدير األردن لدعم فرنسا 
  للعديد من البرامج التنموية في المملكة

 

لة الملك عبداهللا  التقى جال-بترا  -  عمان
الثاني، امس األحد، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف 
لودريان والوفد المرافق، حيث تم بحث العالقات 
االستراتيجية بين األردن وفرنسا، ومستجدات األوضاع 

  .اإلقليمية

وأعرب جاللة الملك عن تقدير األردن للدعم 
ي الذي تقدمه فرنسا للعديد من البرامج التنموية ف

المملكة، مؤكدا جاللته الحرص على العمل مع فرنسا من 
  .أجل تحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

وفي معرض بحث الجهود المستهدفة تحريك 
عملية السالم، أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود 
الدولية إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي استنادا إلى 

 إقامة الدولة الفلسطينية حل الدولتين وبما يفضي إلى
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المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الفتا جاللته إلى 
  .أهمية دور فرنسا بهذا الخصوص

وجرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل 
سياسي لألزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا أرضا 

  .وشعبا

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ك، مدير مكتب جاللته، والسفير ومستشار جاللة المل

  .الفرنسي في عمان

 ٢ص ١٤/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الملك يقف أمام االنتهاكات : حزبيون 
اإلسرائيلية ويسعى لتوسيع القطاعات 

  االقتصادية الحيوية
 

قال حزبيون أن  -  محمد الخصاونة-عمان 
ٕزيارات جاللة الملك عبداهللا الثاني واستضافاته لرؤساء 

 الدور استمراريةول ومسؤولين ولقائه بهم، يؤكد د
ًاألردني الرئيسي بالمنطقة عربيا واقليميا، ولرسالة األردن  ًٕ
التي تهتم بوحدة الصف العربي، ولدعم األردن في كافة 
مناحي الحياة وتوسيع التعاون المشترك في القطاعات 
الحيوية، ولحل القضية الفلسطينية ووقف التصعيد 

  .اإلسرائيلي

ان لقاء جاللته بالرئيس " الرأي"وقالوا إلى 
 السيسي أمس األول في عمان حعبد الفتاالمصري 

وزيارة جاللته إلى العراق أمس دليل على ان جهود جاللة 
الملك تتواصل وأثبتت محوريتها اإلقليمية والعالمية لرأب 
الصدع وتجميع األمة للحفاظ على الهوية القومية 

ٕقضية الفلسطينية، وانعاش القطاعات ٕالشاملة، واحياء ال
  ...الحيوية األردنية

وأشر أمين عام حزب اإلصالح الدكتور عيد 
 حعبد الفتاالدحيات إلى أن زيارة الرئيس المصري 

السيسي تؤكد على الدور السياسي والرئيسي الذي يقوم 
  .به األردن

وقال ان زيارة جاللة الملك إلى العراق تأتي 
ألردن التي تقوم على وحدة الصف إستمرارا لرسالة ا

 المطلق بالعمق االستراتيجي إيمانهالعربي المبنية على 
العربي وهي الرسالة التي حملها الهاشميون منذ القرن 

وقال أمين عام حزب المحافظين حسن راشد ان . الماضي
جهود جاللة الملك تتواصل، وأثبتت محوريتها اإلقليمية 

ي رأب الصدع وتجميع شتات والعالمية بقيادة جاللته ف
األمة وتوحيد صفها سعيا للحفاظ على الهوية القومية 

وأوضح راشد إن التحركات الدبلوماسية األردنية . الشاملة
بقيادة جاللته، تؤكد على ضرورة رسم مالمح خارطة 
طريق لمستقبل األمة العربية وضرورة إحالل السالم 

 الرئيس المصري الشامل العادل في اإلقليم، وأكدت زيارة
 السيسي لألردن على ضرورة إعادة التوازن حعبد الفتا

  ....اإلستراتيجي للعالم العربي في هذه المرحلة الحرجة

ولفت راشد إلى أنه بات من الواجب على الجميع 
 هو المحور الرئيس في صياغة األردنأن يتيقن أن 

 مستقبل األمة، وأن على الذين شككوا وراهنوا على انتهاء
 إقليميا وعالميا أن يستفيقوا من غفلتهم األردنيالدور 

 قضية الشعب أحتضنوسباتهم العميق، فاألردن الذي 
الفلسطيني وحافظ على هوية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس سيبقى نبراسا لتوحيد الصف 
ٕالعربي، واعادة إحياء عملية السالم العربية اإلسرائيلية 

ة والمحبة والوئام التزاما بقرارات الشرعية بما يحقق العدال
  .الدولية

وأكد األمين العام المفوض لحزب الوفاء الوطني 
لؤي جرادات ان الحزب يثمن جهود جاللة الملك عاليا لما 
يراه الحزب من حركة دبلوماسية ونشاط ملكي مميز 

 عدد من المسؤولين من العالم والعرب في واستقبال
  .لكية إلى العواصم العربيةعمان والزيارات الم
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 اإلنصافوقال جرادات ان من يتابع وينظر بعين 
والموضوعية يرى بوضوح ان محور اللقاءات الملكية 
تتركز على جانبين األول سياسي والثاني اقتصادي، وان 

 العالم ان ال حل إقناعالجهود الكبيرة لجاللة الملك في 
ة فلسطينية  دولبإقامة إالمقبول للقضية الفلسطينية 

  ....وعاصمتها القدس

  ٣ص ١٥/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الزعبي يؤكد دعم نقابة المهندسين الكامل 
 لصمود المهندس الفلسطيني

  

قال نقيب المهندسين احمد سمارة  -عمان
الزعبي إن النقابات العربية، وخصوصا نقابات 
المهندسين، باتت تقوم بتفعيل دورها من خالل 

للتشبيك بين الدول العربية، في ” نقاباتدبلوماسية ال“
ظل الخالفات العربية وغرق بعض االنظمة العربية في 

  .أزمات مع شعوبها وغياب االحزاب القوية الفاعلة

وشدد، خالل افتتاحه اجتماع لجنة فلسطين 
والقضايا القومية التابعة التحاد المهندسين العرب التي 

على دعم نقابة التأم اجتماعها في عمان صباح أمس، 
المهندسين الكامل لصمود المهندس الفلسطيني، مشيرا 
الى افتخاره بقانون النقابة الذي ينص على أن للنقابة 
مركزين في عمان والقدس، مؤكدا أن ذلك يدلل على 

  .أهمية القدس في نظر المشرع األردني

ويشارك باجتماع االتحاد رئيس االتحاد العام 
 مجدي الصالح واألمين العام للمهندسين الفلسطينيين

عادل الحديثي ورئيس اللجنة .التحاد المهندسين العرب د
المهندس توفيق ابو ارشيد واعضاء اللجنة، ورئيس لجنة 

المهندس شكيب ” مهندسون الجل فلسطين والقدس“
  .عودة اهللا

وأكد الزعبي استمرار النقابة في كافة مشاريعها 
فلنشعل “خالل حملة الداعمة للقضية الفلسطينية، من 

لترميم بيوت القدس القديمة ومشاركة ” قناديل صمودها
النقابة الفعالة في الهيئة الدولية إلعادة اعمار غزة، 
والمشاريع المختلفة التي تدعمها النقابة في فلسطين 

  .باإلضافة إلى الدور التوعوي والتثقيفي بهذا الجانب

تمر  “بدوره، قال الصالح إن القضية الفلسطينية
بأصعب اوقاتها وان تحديات كبيرة تواجه الفلسطينيين، 
تتمثل باستمرار وتغول االحتالل بدعم من االدارة 
األميركية في ظل االنقسام الداخلي الفلسطيني والتحديات 
االقتصادية وزيادة البطالة المترافق مع ازدياد أعداد 
الخريجين من المهندسين وزيادة نسبة المهندسات الى 

  .“%٢٥ يتجاوز ما

وأضاف رئيس االتحاد الفلسطيني أن االتحاد 
يحاول توحيد الجهود وانه شكل أمانة عامة جديدة تضم “

كافة اطياف العمل الفلسطيني وان هناك تواصال وتنسيقا 
، متمنيا ان يستمر الدعم ”مع نقابة المهندسين في غزة

العربي بكافة اشكاله لتبقى القضية الفلسطينية قضية 
  .كزية ولدعم صمود المهندس الفلسطيني على أرضهمر

من جانبه، اعرب الحديثي عن شكره الستضافة 
نقابة المهندسين األردنيين للعديد من نشاطات االتحاد 
في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الدول العربية، 
مؤكدا ان دعم القضية الفلسطينية هو احد ثوابت 

  .االتحاد

داره رئيس اللجنة وناقش االجتماع الذي ا
المهندس توفيق أبو ارشيد خطة عمل اللجنة واقتراحات 

 .االعضاء

 ٤ ص١٦/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 تدين التصعيد اإلسرائيلي في "النقابات"
  األقصى وتطالب بدعم الوصاية الهاشمية
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أدانت النقابات المهنية التصعيد  - عمان
جد قبة الصهيوني داخل المسجد االقصى وبالقرب من مس

الصخرة والذي استخدمت قوات االحتالل الصهيوني خالله 
القوة المفرطة بحق المصلين والمتواجدين في االقصى 
وحاصرت مسجد قبة الصخرة، ومنعت المتواجدين من 
دخوله للصالة، وقد أصيب مدير المسجد االقصى في 

  .صدره؛ ما استدعى نقله للمستشفى بعد أن أغمي عليه

ات المهنية في بيان لها أن ذلك واعتبرت النقاب
يأتي ضمن سلسلة ممنهجة من االعتداءات المتكررة 
لفرض واقع جديد داخل المسجد االقصى، وهي جريمة 
جديدة تضاف لسلسلة جرائمه تحت مرأى ومسمع الجميع 
ّدون اي تحرك يذكر اال من بعض االصوات العربية 

  .والدولية الخجولة في مواجهة هذا العدوان

بت النقابات المهنية بتحرك عربي واسالمي وطال
جاد لوقف هذه العمليات المتزايدة ودعم الموقف االردني 
والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية 
في القدس واتخاذ مواقف حازمة تجاه هذا الصلف 
الصهيوني، وفضح ممارساته في كل المحافل الدولية 

ى التوقف عن هذه واجبار الكيان الصهيوني عل
  . االعتداءات المتكررة

ودعت النقابات المهنية جميع القوى الحية في 
االمة العربية واالسالمية الى الوقوف بكل جرأة امام هذا 

وترسل  .االجرام ودعم صمود اهلنا وشعبنا في فلسطين
ٕالنقابات المهنية تحية اجالل واكبار الهلنا الصابرين 

 عن المسجد االقصى ولموظفي المرابطين الذين يدافعون
  .االوقاف وحراس المسجد الذين يتصدون الية اعتداءات

 ٥ ص١٦/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن يدين نصب السلطات اإلسرائيلية أعمدة 
  "حائط البراق"وهياكل قرب 

  

دانت الحكومة األردنية قيام  -  بترا -عمان 
كل معدنية السلطات اإلسرائيلية بنصب أعمدة خشبية وهيا

بالقرب من حائط البراق قرب المسجد األقصى في الضفة 
 .الغربية المحتلة، وفقا لمراسلتنا في المملكة

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
األردنية سفيان القضاة، أن إدارة أوقاف القدس وشؤون 
المسجد األقصى تعتبر السلطة الوطنية صاحبة 

شؤون المسجد األقصى االختصاص في إدارة جميع 
 .بموجب القانون الدولي

وأضاف القضاة أن على إسرائيل، كقوة قائمة 
باالحتالل، احترام التزاماتها بهذا الشأن، مضيفا أن جميع 
أعمال الصيانة والترميم في المسجد البالغة مساحته 

 دونما، بما في ذلك األسوار، ضمن الصالحيات ١٤٤
 .الحصرية إلدارة أوقاف القدس

وطالب بإعادة الحجر الذي سقط من حائط 
البراق في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي 

 .إلدارة أوقاف القدس

وشدد القضاة على أهمية إيفاء المجتمع الدولي 
بمسؤولياته في الضغط على إسرائيل للحفاظ على الوضع 
التاريخي والقانوني القائم في المسجد األقصى، محمال 

وة قائمة باالحتالل كامل المسؤولية عن إسرائيل كق"
ّسالمة المسجد ورواده من المصلين، وطالب بوقف 

 ."اإلجراءات اإلسرائيلية فورا

 ٤ ص١٩/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

ِالصفدي يدعو الى تعزيز ومأسسة آليات 

  التعاون االقتصادي العربي
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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
ن اقتصادات الدول العربية، كما اليوم إ الصفدي أيمن

ُأمنها واستقرارها، مترابطة يعتمد بعضها على بعض  ٌ
 آليات ُومسيراتها التنموية تتعزز وتنمو عبر مأسسة

ٍاالقتصادي، في إطار رؤية عملية شمولية، تعي  التعاون ٍ ِ
المنجزات،  في تعظيم االقتصادي فوائد تحقيق التكامل

وتحصن العالقات وفي إنجاح الخطط االقتصادية، 
  .االقتصادية والتجارية من تذبذبات السياسة وتقلباتها

ودعا وزير الخارجية إلى تحرك عربي ... <<
يعيد الحياة إلى الجهود السياسية الدولية المستهدفة حل 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، 

ة، التي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربي
انطلقت من هنا، من بيروت، خيارا عربيا استراتيجيا 
لسالم شامل، سبيله الوحيد استعادة كل األراضي العربية 
المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران للعام 
القدس، كما يؤكد الوصي على "وأكد أن . الشرقية

اإلسالمية والمسيحية، جاللة الملك عبداهللا مقدساتها 
الثاني، هي مفتاح السالم، ويجب تكاتف الجهود لحمايتها 

  ".والحفاظ على هويتها العربية االسالمية والمسيحية

ال سالم شامال من دون تلبية "إن  الصفدي وقال
جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، 

ِئي، وفي مقدمها فضية وحل جميع قضايا الوضع النها
الالجئين، بما يضمن حق العودة والتعويض، وفق قرارات 

  ".١٩٤عية الدولية وخصوصا القرار الشر

ُولفت إلى أن حماية وكالة األمم المتحدة إلغاثة  ُ
ٌضرورة لحماية ) األنروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة التي . هذا الحق
همت في سد عجز الوكالة العام الماضي، وشدد على أس

ضرورة ضمان استمرار الوكالة تقديم خدماتها لالجئين 
ولكن ألن في . ليس فقط ألهمية ما تقدمه من خدمات

ذلك تأكيدا أن المجتمع الدولي مايزال ملتزما تلبية حق 
  >>...الالجئين

 ٢ص ١٩/١/٢٠١٩الدستور

* * * * *  

 خريطة السياسة القدس نقطة ارتكاز في
  األردنية

 

وتيــرة  تتــصاعد – نيــروخ بــشرى – بتــرا –عمــان 
ـــدس وخـــصوصا داخـــل  ـــى الق ـــداءات اإلســـرائيلية عل االعت
الحــرم الــشريف، وعمــوم المقدســات اإلســالمية والمــسيحية 
فـــي المدينـــة المقدســـة، وفـــق سياســـة ممنهجـــة تتــــضح 
ظالميتهـــا وجرائمهـــا فـــي اآلونـــة األخيـــرة، بحـــسب خبـــراء 

  .نومتابعي

) بتـرا( األردنيـة األنبـاءهؤالء الخبراء قالوا لوكالة 
ـــضية الفلـــسطينية وجوهرهـــا القـــدس تـــشكل نقطـــة  ان الق
ـــذل  ـــد ب ـــة، وق ـــسياسة والدبلوماســـية األردني ـــي ال ـــاز ف ارتك
ًاألردن وما يزال يبذل جهـودا كبيـرة علـى الـصعيد اإلقليمـي 

  .والعالمي

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القـدس عبـداهللا 
 األميركـيكنعان، يرى ان إسرائيل اسـتغلت إعـالن الـرئيس 

دونالد ترمب، القدس عاصمة إلسرائيل وما تبعـه مـن نقـل 
الــسفارة األميركيــة إلــى القــدس، بإصــدار قــانون القوميــة 

ــــاريخ  ــــار ١٩/٧/٢٠١٨اليهــــودي بت ــــى اعتب ، ونــــص عل
القدس الكاملـة الموحـدة عاصـمة إلسـرائيل، لتنـشط بعـدها 

ســـرائيلية نحـــو محاولـــة كـــسب تأييـــد دول الدبلوماســـية اإل
ـــالتزامن مـــع  ـــراف بالقـــدس عاصـــمة لهـــا، وب العـــالم لالعت

 العـام الـدولي، الـرأيمساعيها الدبلوماسية لتغييـر مواقـف 
اســتمرت إســرائيل فــي سياســة التــضييق علــى المقدســيين 

  .في اطار خطتها ومساعيها لتهويد المدينة المقدسة

ــــه مــــن هــــذه الأشــــاركنعــــان  ــــى ان ممارســــات  إل
ًالمتـــسارعة مـــؤخرا قيـــام إســـرائيل بنـــصب أعمـــدة خـــشبية 
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وهياكـــل معدنيـــة بـــالقرب مـــن حـــائط البـــراق فـــي المـــسجد 
األقــصى المبــارك ومــصادرة وســرقة حجــر كبيــر ســقط مــن 
الجدار الغربي للمسجد األقصى في شـهر تمـوز مـن العـام 
الماضــي، كنتيجــة طبيعيــة لــسياسة إســرائيل القائمــة علــى 

ــــاق  ــــار حفــــر األنف ــــات التــــرميم واالعم ــــن عملي والحــــد م
ومـــضايقة القـــائمين عليهـــا، إلـــى جانـــب تـــسهيل وحمايـــة 
االقتحامات المتواصلة، فهذه اإلجراءات تأتي بـالتوازي مـع 
قيــام إســرائيل التــرويج ألكاذيبهــا وزيفهــا ومزاعمهــا حــول 
خرافــة الهيكــل، الــذي لــم تــدلل عليــه أيــة دراســة أو بحــوث 

ــة وآثاريــة، بمــا فــي  ــه اإلســرائيليون علمي ذلــك مــا يقــوم ب
ــت كــل شــبر  ــات ودراســات شــاملة طاول أنفــسهم مــن تنقيب
تحت المـسجد األقـصى وحولـه دون نتيجـة، سـوى ضـررها 
ـــى  ـــى أساســـات المـــسجد األقـــصى، إضـــافة إل المتعمـــد عل
االنهيارات والتشققات التي سببها حفر شبكة مـن األنفـاق 

  .تحته

ائيل  ان األمــر الــذي يجعــل إجــراءات إســروأضــاف
العدوانيــــة علــــى القــــدس ومقدســــاتها والمــــسجد األقــــصى 

وهـو كـل مـا (بالذات باعتباره المستهدف في المقـام األول 
ــسور ومــساحته  ــه ال ــرارات )دونمــا١٤٤أحــاط ب ، يخــالف ق

الشرعية الدوليـة كلهـا والمنبثقـة عـن هيئـة األمـم المتحـدة 
ومجلــس األمــن، إضــافة إلــى معارضــة هــذا العمــل لقــرارات 

، )اليونـسكو(ألمم المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة منظمة ا
ــي تــشرين  ، والــذي ٢٠١٦ األولومنهــا القــرار الــصادر ف

ــــص  ــــسجد األقــــصى :"ن ــــع / إن الم ــــشريف موق الحــــرم ال
ـــاب  إســـالمي مقـــدس مخـــصص لعبـــادة المـــسلمين، وان ب
الرحمــة وطريـــق بــاب المغاربـــة والحــائط الغربـــي للمـــسجد 

جزاء ال تتجزأ من المسجد األقصى وساحة البراق جميعها أ
الحـــرم الـــشريف، ويجـــب علـــى إســـرائيل تمكـــين / األقـــصى

ٕاألوقاف اإلسالمية األردنية مـن صـيانتها واعمارهـا حـسب 
ـــل االحـــتالل عـــام ـــائم قب ـــاريخي الق ، "م١٩٦٧ الوضـــع الت

وصدر عن منظمـة اليونـسكو قـرارات عديـدة الحقـة بـنفس 

 البـراق المضمون ثبتت المـسميات التاريخيـة ومنهـا حـائط
رافضة المسمى الزائف الذي تحاول إسـرائيل ترويجـه وهـو 

، الــذي ال أســاس تــاريخي أو دينــي )حــائط المبكــى(لفــظ 
  .حقيقي يؤكده

ــــي ظــــل  ــــدس ف ــــي تجــــاه الق ــــدور األردن وعــــن ال
ــال كنعــان ان األردن  ــداءات اإلســرائيلية المــستمرة، ق االعت

ة حرص على القيام بدوره النـابع مـن أبعـاد دينيـة وتاريخيـ
تجــــاه القــــضية ) تتــــصل بمــــشروعية الوصــــاية(وقانونيــــة 

الفلــــسطينية وجوهرهـــــا القـــــدس، وهـــــذا الـــــدور والواجـــــب 
المقدس قـائم علـى حمـل أمانـة الـدفاع عنهـا فـي المحافـل 

  .المحلية واإلقليمية والعالمية كافة

وأوضح ان المطـالع لمـسودات ومـشاريع القـرارات 
 والمنظمــات المقدمــة والــصادرة عــن هيئــة األمــم المتحــدة

ــــدول  المنبثقــــة عنهــــا يجــــد أن األردن هــــو مــــن أوائــــل ال
المطالبــــة والفاعلــــة فــــي إصــــدارها، ويــــأتي هــــذا الحــــراك 
الدبلوماســي المتواصــل بتوجيــه مباشــر ودائــم مــن القيــادة 
األردنية بصفتها القائمـة علـى الوصـاية التاريخيـة للقـدس 
والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وبـاعتراف دولـي نـصت 

ليه عدد من القرارات الدولية مثل قرار منظمـة اليونـسكو ع
، ومـا تــاله مــن قــرارات، ٢٠١٦ األولالـصادر فــي تــشرين 

ٕواعتـــراف عربـــي واســـالمي نـــصت عليـــه مـــؤتمرات القمـــة 
العربية والمؤتمرات اإلسالمية، حيث تم اإلشارة فـي البيـان 
الختـامي لجميـع هـذه المـؤتمرات للوصـاية الهاشـمية، كمـا 

بها إسرائيل نفـسها بمقتـضى المـادة التاسـعة مـن اعترفت 
  .اتفاقية وادي عربة

 ان نيــل جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني، وأضــاف
جــائزة تمبلتــون العالميــة يؤكــد دور جاللتــه العــالمي فــي 
ــديني والــدفاع عــن المقدســات اإلســالمية  ــام ال تحقيــق الوئ
والمــسيحية فــي القــدس، وهــو دليــل علــى االعتــراف بهــذه 

ية والرعايـــة التاريخيـــة الهاشـــمية، ويكـــرر جاللتـــه الوصـــا
باستمرار وفي معظم خطاباتـه ومقابالتـه خطـورة الـسياسة 
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التي تنتهجها إسرائيل وأثرها على العمليـة الـسلمية وحتـى 
على موقف الـدول المؤيـدة إلسـرائيل والتـي تقبـع اآلن فـي 
حالة من الحرج والقلق، حيث يقول جاللته في مقابلـة لـه 

إن : ((٢٠١٨ أيلــول ٢٦بتـاريخ ) فــوكس نيـوز(ة مـع قنـا
حل الدولـة الواحـدة يـشكل برأيـي مـشكلة رئيـسية إلسـرائيل 
ــة تعريفهــا لنفــسها وكيــف تعــرف نفــسها داخليــا  ــي كيفي ف
ـــصل  ـــصدد نظـــام ف ـــا ســـنكون ب ـــة األمـــر أنن ًأيـــضا، فحقيق

ولذلك، هناك الكثير مـن الـداعمين إلسـرائيل فـي . عنصري
ول المــــسار الــــذي تتخــــذه الخــــارج يــــساورهم القلــــق حــــ

، بمعنــــــى أن حالـــــة التــــــذمر مـــــن الــــــسياسة ))إســـــرائيل
اإلسرائيلية تبدو اليوم كبيرة وعامـة بخاصـة مـع تـصعيدها 
وتيــرة االنتهاكـــات واالعتـــداءات غيـــر المبـــررة ضـــد شـــعب 

 .أعزل صاحب حق وشرعية أزلية

وبــين أن دعــوات الدبلوماســية األردنيــة إلســرائيل 
قف عن سياسة االنتهاك واالعتـداء والمتكررة بضرورة التو

تأتي كمطالب قانونية وفي نفس الوقت مشروعة ال يمكـن 
ًإلسرائيل تجاهلها، كما ان الخارجيـة األردنيـة تبـذل جهـودا 
ـــات  ـــع الهيئ ـــالم وجمي ـــذا المجـــال لوضـــع الع ـــي ه ـــرة ف كبي
والمنظمات القانونية والحقوقية أمام حالة التأزم السياسية 

لسطين والقدس، وهي جهـود مقترنـة والمعيشية الصعبة لف
بدور بارز لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسـالمية 
األردنيــــة والتــــي تنــــشط فــــي رعايــــة وصــــيانة المقدســــات 

  .اإلسالمية والمسيحية ودور الصندوق الهاشمي فيها

وأضاف ان عن نشاط العديد من اللجان المحليـة 
عنـــى فـــي ُومنهـــا اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤون القـــدس التـــي ت

ًتقريرها اليومي الذي يـوزع منـه ورقيـا والكترونيـا مـا يزيـد  ً
ألف نسخة لوضع المهتمين بصورة التطورات " ١٢٠"عن 

واالنتهاكات اليومية في القدس، للمساهمة مع غيرها مـن 
الجهــات الرســمية واألهليــة المعنيــة فــي األردن فــي جهــود 

ل للكـف  العام ومطالبته بالـضغط علـى إسـرائيالرأيتحريك 
  .عن انتهاكاتها

وأوضح انه آن الوقت أن يلتفت العالم ومنظماتـه 
ــسطيني مــن  ــشعب الفل ــي تنتهــك ضــد ال لحجــم الجــرائم الت
ًدولة تدعي الديمقراطية والرغبة في السالم، علما أن واقع 
الحال يظهر رفـضها للـسالم وتمـسكها وبعنجهيـة بـسياسة 

ى مطالبات التقتيل والتهويد، ونحن نرى ونسمع ونطلع عل
العديـد مـن المنظمـات الدوليـة والعربيـة واإلسـالمية وكـذلك 
المنظمات التي تعنـى بحقـوق اإلنـسان بمـا فيهـا الناشـطة 

  .في إسرائيل نفسها

وتـساءل كنعــان عــن عــدم معاقبــة إســرائيل بــشكل 
رادع وكفيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وقـال ان مـن 

ــــساؤل ــــسطين الت ــــين وأهــــل فل ــــدس حــــق األردني ــــل الق  ه
وفلـــــسطين قـــــضية فلـــــسطين فقـــــط أم أردنيـــــة وعربيـــــة 
ًواسالمية، وهم يجدون األردن يقف وحيدا ومتصدرا الـدور  ً ٕ
ـــداءات  ـــي وجـــه اإلجـــراءات واالعت ـــدفاعي عـــن األمـــة ف ال
الــــصهيونية اليوميـــــة ومخططاتهـــــا فـــــي تهويـــــد القـــــدس 

  .ومقدساتها

خبيـــر القـــانون الـــدولي المحـــامي انـــيس فـــوزي 
 كــل المواثيــق الدوليــة تقــدم حمايــة منــذ القاســم، قــال ان
، وكافـــة القـــرارات التـــي اآلن ولغايـــة األمـــمميثـــاق عـــصبة 

 الـدولي، األمـن المتحدة بما فيها مجلس األممصدرت عن 
ــــصادي واالجتمــــاعي  ــــس االقت ــــة، والمجل ــــة العام والجمعي

ــة،  ــة العــدل الدولي  ان جميعهــا تؤكــد إذواليونــسكو ومحكم
 محتلـة، وتخـضع لحمايـات على ان القـدس الـشرقية أرض

  .القانون الدولي

وبــين انــه وحتــى يومنــا هــذا لــم تجــد القــدس قــرارا 
 لتنفيذ هذه الحمايـات القانونيـة، ًإسالميا أوسياسيا عربيا 

ولـــم تتخـــذ الـــدول العربيـــة بمـــا فيهـــا منظمـــة التحريـــر وال 
ــدول  ــا اإلســالميةال ــذ م ــة لتنفي ــرارات ذات صــبغة تنفيذي ، ق

دولي عــن القــدس، بــل علــى العكــس، يقــول بــه القــانون الــ
 الرئيـسية تتواطـأ مـع االحـتالل اإلسالميةفإن بعض الدول 

  . وتنسى موضوع القدساإلسرائيلي
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 ان القيـادة الفلـسطينية تتحمـل العـبء إلىوأشار 
 واإلســالمي العــام الســيما العربــي الــرأي فــي تجنيــد األكبــر

  .وأهلهالتقديم حمايات للقدس 

ـــسابق لجمعيـــة  ـــدكتور الـــرئيس ال ـــوم القـــدس ال ي
صــبحي غوشــه، قــال انــه علــى الــرغم مــن وجــود القــانون 

 ان الكيان الصهيوني ال يحترم القانون وقرارات  إالالدولي،
ــذ ان صــدرت ولغايــة   المتحــدة،األمــمهيئــة  ومــا  .اآلنمن

يجـــري مـــؤخرا مـــن اعتـــداءات علـــى مـــسجد قبـــة الـــصخرة 
يوني  بعــد تـدنيس الكيــان الــصهإغالقهــاالمـشرفة التــي تـم 

للمــصلى، والحمــالت الــشرسة علــى المقدســات المــسيحية 
كمــا حــدث فــي حيفــا فــي معــرض الــصور المــسيئة للــسيد 

  .المسيح والسيدة مريم العذراء

 ضـد قـرار التقـسيم ألنـه جـائر، وهـو إنـا: وأضاف
 قرار دولي لم ينفذه الكيان الـصهيوني، الـذي يتجاهـل أول

ا الكيـــان ، غيـــر معتمـــدين علـــى حـــسن نوايـــتالقـــراراهـــذه 
الصهيوني فـي تنفيـذ أي قـرار، ويجـب البحـث عـن وسـائل 

  ".أخرى تحمي حقوقنا ودعم مصير بلدنا

 المتحدة في حماية لألمموعن دور الهيئة العامة 
الـــشعب الفلـــسطيني بقراراتهـــا، بـــين الـــدكتور غوشـــة، ان 

 أو حمايـة الـشعب تالقـراراالهيئة ال يمكنها تنفيـذ أي مـن 
 حمايـــة أو األمـــالك وســـلب تاكـــااالنتهالفلـــسطيني مـــن 

البيوت من التدمير، فالهيئة والقوانين الدوليـة عـاجزة عـن 
ـــذ  ـــرارات مجـــرد أيتنفي ـــار ان هـــذه الق  منهـــا، فهـــي باعتب

  .على ارض الواقع بحسب تعبيره" اسمية ال فعلية"

 انــه البــد مــن تمــسك الــشعب الفلــسطيني وأضــاف
سـيع بحقوقه، والسعي للحصول على دعم دولـي كبيـر وتو

 العام مهيًأ الرأيحملة المقاطعة للكيان الصهيوني ليصبح 
ــدا إجــراءاتالتخــاذ  ــد مــن " ضــد هــذا الكيــان، مؤك ــه الب ان

ّتـــدعيم قوتنـــا الذاتيـــة، ويجـــب ان نمكـــن موقفنـــا الـــداخلي 
ّبتوحيــد الــصفوف، وان نمــتن عالقاتنــا مــع الــدول العربيــة 
 المـــساندة فـــي مواجهـــة االعتـــداء ماديـــا ومعنويـــا وتمتـــين

ـــة شـــعبنا  ـــا وحماي ـــات الداعمـــة لحقوقن ـــا مـــع الهيئ عالقتن
  ".الفلسطيني

 ٢٢/١/٢٠١٩وكالة األنباء األردنية بترا 

* * * * *  

االئتالف الوطني لألحزاب السياسية يدين 
 االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات

  

االئتالف الوطني لألحزاب   أدان–  بترا–عمان 
 االسرائيلية على السياسية األردنية، االعتداءات

ًالمقدسات، مؤكدا أنها تمثل معول الهدم الحقيقي لدعائم 
  .السلم العالمي واإلقليمي

وقال االئتالف في بيان أصدره اليوم االثنين، إن 
المخططات الصهيونية واالعتداءات الصارخة على "

المقدسات اإلسالمية والمسيحية، تستحق أعلى درجات 
ي والعالمي من خالل العمل االهتمام العربي واإلسالم

الوحدوي وتنسيق المواقف العربية واإلسالمية في مواجهة 
االحتالل ودعم وتفعيل القرارات الدولية المتعلقة برفض 

  ."احتالل القدس ورفض االستيطان

وأضاف أن قضية القدس بالنسبة لألردنيين 
ًقضية وطنية بامتياز وليست إقليمية فحسب، الفتا إلى 

ة استهداف الوصاية الهاشمية على المقدسات محاول"أن 
اإلسالمية والمسيحية في القدس أمر ترفضه الشعوب 
العربية واإلسالمية وكل الشعوب الصديقة، وهذا جزء من 
ًمخطط سياسي صهيوني يعمل ليال ونهارا لنزع ملف  ً

  ."القدس من سياقه القانوني والدولي

 وأشار إلى أن الحراك السياسي والدبلوماسي
الذي يمارسه جاللة الملك عبد اهللا الثاني من أجل حماية 
القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وصمود أبناء 
بيت المقدس في ظل استهداف االحتالل لهم، يتطلب من 
كافة أصحاب القرار في العالمين العربي واإلسالمي وكذلك 
الشعوب المناصرة للحق الفلسطيني الدعم والمساندة، 



  

  

٢٦ 

رة البحث عن آليات عمل مشترك لوقف العبث وضرو
واالنتهاكات الصهيونية، التي ستؤدي إلى تفجير المنطقة 

  .ٕواشعال اإلقليم

 ٤ص ٢٢/١/٢٠١٩ وكالة االنباء االردنية

* * * * *  

ملتزمون بالدفاع : األردن أمام مجلس األمن
 ًعـن القدس انطالقا من الوصاية الهاشمية

  

لثابـت بـأن القـدس خـط ّشدد االردن على موقفـه ا
احمر وقضية مـن قـضايا الوضـع النهـائي يحـسم مـصيرها 
فـــي مفاوضـــات الوضـــع النهـــائي وفـــق قـــرارات الـــشرعية 
الدوليـــة وبمـــا يـــضمن مـــن أن القـــدس الـــشرقية عاصـــمة 

 .الدولة الفلسطينية

ــــدى االمــــم المتحــــدة،  ــــدائم ل ــــت المنــــدوب ال وقال
ـــس االمـــن  الـــسفيرة ســـيما بحـــوث خـــالل كلمـــة امـــام مجل
ــاء  ــسطينية مــساء الثالث ــاقش القــضية الفل ــذي ن الــدولي ال

مــا مــن مــسألة أكثــر أهميــة مــن القــدس الــشريف، وهــي «
المدينة المقدسة لـدى أكثـر مـن نـصف سـكان العـالم، مـن 
مــــسلمين ومــــسيحيين ويهــــود، ويتوجــــب علينــــا جميعــــا 
المحافظــة علــى القــدس، بتاريخهــا العريــق المبنــي علــى 

 .ة تجمعنا وكرمز للسالمتعدد األديان، كمدينة مقدس

ويؤكـــد األردن فـــي هـــذا الـــسياق التزامـــه الراســـخ 
بالــدفاع عــن المقدســات االســالمية والمــسيحية فــي مدينــة 
ًالقــدس وحمايتهــا، وذلــك انطالقــا مــن الرعايــة والوصــاية 
الهاشمية التاريخية على المقدسات االسالمية والمـسيحية 

  .في القدس

ــــى  ــــد األردن عل ــــروا أك إن قــــضية «وحــــول االون
ُالالجئين جزء من قضايا الحل النهائي، تحل علـى أسـاس  ٌ

، ١٩٤قـــرارات الــــشرعية الدوليـــة، وفــــي مقـــدمتها القــــرار 
ومبــادرة الــسالم العربيــة، وبمــا يــضمن حــق الالجئــين فــي 

  .العودة والتعويض

وشدد االردن، على ضرورة استمرار تقـديم الـدعم 
ل الالجئـــين الـــالزم لوكالـــة األمـــم المتحـــدة إلغاثـــة وتـــشغي

، مؤكـــــدا )األونـــــروا(الفلـــــسطينيين فـــــي الـــــشرق األدنـــــى 
ــدولي لــضمان اســتمرار  االســتمرار بالعمــل مــع المجتمــع ال
الوكالة في تقديم خدماتها تأكيدا لاللتزام العالمي في تلبية 

 .حق الالجئين، وأن حماية األونروا حماية لهذا الحق

 ١ ص٢٤/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ا مواقف واضحة وثابتة تجاه لدين: الرزاز
  القضية الفلسطينية واألزمة السورية

  

اكد رئيس الوزراء الدكتور  –  بترا- افوسد
انه ورغم االزمات المتعاقبة التي شهدتها "عمر الرزاز، 

منطقة الشرق االوسط على مدى السنوات العشر 
الماضية اال اننا في االردن حافظنا على استقرارنا 

اال أن األثر على االقتصاد بشكل . ماعيالسياسي واالجت
عام والنمو ومستوى المعيشة وفرص العمل بشكل خاص 

ًكان سلبيا جدا ً".  

وردا على سؤال، اكد رئيس الوزراء ان ... <<
مواقف االردن الواضحة تجاه القضايا االقليمية لم تؤثر 

نحن : على عالقاته مع الواليات المتحدة االمريكية مضيفا
قف واضحة وثابتة تجاه القضية الفلسطينية لدينا موا

وعودة الالجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
وعاصمتها القدس الشرقية، كما ان لدينا مواقف قوية 
وواضحة تجاه االزمة السورية ووحدة اراضيها وان الحل 
لالزمة هو حل سياسي وليس عسكريا، مشددا على ان 

بناء السالم واالحترام ا لاالردن كان على الدوام جسر
  .والتسامح

  ٣ ص٢٥/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  



  

  

٢٧ 

ته االملك يؤكد وقوف األردن بكل إمكان: تقرير
  بجانب الفلسطينيين

  

تنـاول التقريـر الـشهري  -  كمـال زكارنـة-عمان 
لـــــشهر كـــــانون األول، الـــــذي تـــــصدره دائـــــرة الـــــشؤون 

ي الفلــــسطينية ابــــرز تطــــورات القــــضية الفلــــسطينية، وفــــ
مقدمتها تأكيد جاللة الملـك عبـد اهللا الثـاني وقـوف األردن 
ــى جانــب األشــقاء الفلــسطينيين  ــه وامكاناتــه إل ــل طاقات ٕبك

  .لنيل حقوقهم المشروعة والعادلة

واشــار التقريــر الــى تــشديد جاللتــه علــى ضــرورة 
ـــصعيد  ـــدولي مـــسؤولياته تجـــاه الت أن يتحمـــل المجتمـــع ال

ضغط علــى إســرائيل اإلســرائيلي، وممارســة كــل أشــكال الــ
ـــد مـــن  ـــن تـــؤدي إال لمزي ـــي ل لوقـــف هـــذه الممارســـات الت
العنـــف، مـــن خـــالل تكثيـــف الجهـــود الدوليـــة المـــستهدفة 
ــسالم، اســتنادا إلــى حــل الــدولتين وبمــا  ــك عمليــة ال تحري
يفضي إلى إقامة الدولة الفلـسطينية المـستقلة وعاصـمتها 

  .القدس الشرقية

رائيلي وعـــرض التقريـــر لمواصـــلة االحـــتالل اإلســـ
ــي األرضــي ٢٠١٨خــالل شــهر كــانون أول  ــه ف ، انتهاكات

الفلــسطينية المحتلــة بــسكانها ومقدســاتها وممتلكاتهــا فــي 
  .لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية تحد

واشار الى ان أنشطة االحتالل االسرائيلي تسببت 
ً مواطنــا فلــسطينيا فــي الــضفة وغــزة وجــرح ١٥باستــشهاد  ً

 فـــي ٢٠٨ً فلـــسطينيا فـــي الـــضفة الغربيـــة وً مواطنـــا٣٢٩
  .قطاع غزة

ــــر، واصــــل االحــــتالل االســــرائيلي  وحــــسب التقري
انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية 
فــي األراضــي الفلــسطينية المحتلــة وفــي مقــدمتها االقــصى 

الحــــرم القدســــي الــــشريف، ومواصــــلة اســــرائيل / المبــــارك
لسطينيين، ومصادرة أراضـيهم سياساتها العنصرية ضد الف

 .ٕواخطار الكثير من المنشآت بالهدم

 ١ ص٢٧/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لدبلوماسية األردنية بقيادة الملك أبقت األردن ا
ًصانع السالم عربيا ودوليا ً  

 

ـــــــد الهـــــــادي نيفـــــــين – كتبـــــــت  حافظـــــــت – عب
الدبلوماســـية األردنيـــة علـــى الثوابـــت الهاشـــمية األردنيـــة، 

ــــي عزز ــــة الت ــــة األحــــداث اإلقليمي ــــك بكاف ــــة المل ــــا جالل ه
والدوليــة، فكانــت ترتكــز علــى مبــادئ واضــحة مبنيــة علــى 
الحـوار والحلــول الـسياسية وعــدم التـدخل بالــشأن الــداخلي 
ألي دولـة، لتتـرك بـصمات مـضاءة حـول مختلـف الملفــات 
ومن أبرزها القضية الفلسطينية، التي ساهم األردن بقيادة 

  .ية المركزية في المنطقة والعالمجاللته بجعلها القض

حرص جاللـة الملـك عبـد اهللا منـذ توليـه سـلطاته 
الدسـتورية، علــى أن تكــون الدبلوماسـية األردنيــة، أيقونــة 
فـي صـنع الـسالم، بالعـالم، فكانـت جوالتـه وسـفراته كافـة، 
وخطاباتــــه محليــــا ودوليــــا، تطــــوي دومــــا وصــــفات آمنــــة 

م، وفـي تطبيقهـا، للخروج مـن كافـة أزمـات المنطقـة والعـال
يمكـــن الخـــروج بالعـــالم مـــن عنـــق زجاجـــة أحـــداث خلقـــت 
رت مـــن خطـــى التقـــدم لغـــد آمـــن آالف  ّأزمـــات ســـلبية أخ ّـــ

  .األميال

فقد منح جاللة الملك القضية الفلسطينية أولويـة 
ّبكافة جوالتـه، وخطاباتـه، وجعلهـا حاضـرة بكـل قـوة بكافـة 

ــى أج ــة عل ــة، فــضال عــن جعلهــا أولوي ــل الدولي ــدة المحاف ن
 خطـاب لجاللتـه أوجاللته محليا، فلم تبتعـد عـن أي لقـاء 

 لجهود جاللته فـي الـسعي لتعزيـز الوصـاية إضافةمحليا، 
الهاشــمية بحمايــة المقدســات فــي القــدس الــشريف، فكــان 
لجهوده األثر األكبر في حماية القدس والمسجد األقـصى، 
والوقــوف أمــام االنتهاكــات اإلســرائيلية، ســدا منيعــا أوقــف 

ن خاللـــه عـــشرات الخطـــط اإلســـرائيلية لتهويـــد المدينـــة مـــ
  .المقدسة، واالعتداء على المقدسات



  

  

٢٨ 

كمــــا كــــان لجاللــــة الملــــك واألردن، الكثيــــر مــــن 
اإلجـــراءات التـــي مــــن شـــأنها مــــنح الفلـــسطينيين حقهــــم 
بـدولتهم، بعيــدا عـن نهــج الكـالم، حيــث عمـل األردن وفــي 

لمصلين أن أكثر من مرة على إجبار إسرائيل فتح المجال ل
يؤدوا صالتهم وتحديدا يوم الجمعة فـي المـسجد األقـصى، 
وكــان هــذا اإلصــرار، يقابــل قــرارات إســرائيلية بمــنعهم مــن 

  .الصالة

ولـــم يقتـــصر حـــضور القـــضية الفلـــسطينية علـــى 
أجنــدة جاللــة الملــك علــى كونهــا أولويــة وقــضية مركزيــة، 
إنمــا تجــاوز ذلــك بــأن جعلهــا جاللتــه أساســا لحــل قــضايا 

نطقــة وحلهــا وفقــا للــشرعية الدوليــة ســيقود للكثيــر مــن الم
اإليجابيات التي تنعكس على المنطقة والعـالم بأسـره، إلـى 
جانـب أن جاللتــه يحـرص دومــا علــى وضـع قــاطرة الــسالم 

 أتباعهاعلى مسارها الصحيح بتحديد الخطوات التي يجب 
  .وصوال لنهج واضح لحل هذه القضية

 علـــى أجنـــدة القـــضية الفلـــسطينية حالـــة خاصـــة
جاللـــة الملـــك، أصـــر جاللتـــه علـــى حـــضورها علـــى مـــدى 
سنين غابت بها عـن مـرأى واهتمـام العـالم عربيـا ودوليـا، 
ولكن إصرار جاللته على جعلها القضية األولى أبقاها فـي 
مقدمة الحدث اإلقليمي والعالمي رغم تعدد قضايا المنطقـة 

صـيل وأزماتها التي طغـت خـالل الـسنوات األخيـرة علـى تفا
  .المرحلة

ـــشامل  ـــادل وال ـــه أن الحـــل الع ـــد جاللت ـــا أك وطالم
ـــدولتين،  ـــى حـــل ال ـــستند إل ـــذي ي ـــسطينية، ال ـــضية الفل للق

ــــة،  ــــسالم العربي ــــادرة ال ــــسطيني ٕوانهــــاءومب ــــصراع الفل  ال
ّاإلســـرائيلي وســـيحقق الـــسالم للجميـــع، وهـــو الحـــل الـــذي 
ســيقود ألمــن البــاحثين عــن الــسالم، أمــن ســيحقق األمــان 

  .... إنما للعالم بأسرهنللفلسطينيي فقط للجميع وليس

  )ملحق الدستور (٥ ص٣٠/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًاألردن بقيادة الملك يقف مدافعا عن قضايا 
وفي مقدمتها  األمتين العربية واالسالمية

  القضية الفلسطينية والقدس
  

يحتفل ... << – عمان – بترا -مازن النعيمي 
، بالعيد السابع والخمسين لميالد األردنيون اليوم األربعاء

جاللة الملك عبداهللا الثاني، الحفيد الحادي واألربعين 
لسيدنا محمد، صلى اهللا عليه وسلم، واالبن األكبر 
للمغفور له بإذن اهللا جاللة الملك الحسين بن طالل، 

  .طيب اهللا ثراه، وسمو األميرة منى الحسين

ول كرس جاللة الملك جهوده الدؤوبة مع الد
الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة 
إنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وفق حل الدولتين 
وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
الشرقية، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل 

طينيين لنيل حقوقهما العادلة على ترابهم لألشقاء الفلس
  .الوطني

ًويبذل جاللته جهودا كبيرة باعتباره وصيا وحاميا  ً ً
ًوراعيا للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
الشريف، للحفاظ على عروبتها وهويتها العربية 
ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، 

  .زيز وجودهم في مدينتهممسلمين ومسيحيين، وتع

ويؤكد جاللة الملك في مختلف اللقاءات 
والمحافل الدولية، أن إنكار الحق اإلسالمي والمسيحي 
في القدس سيعزز العنف، وان ما يشهده العالم العربي 
والعالم، من انتشار العنف والتطرف، هو نتيجة لغياب حل 
 عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وما ترتب على ذلك
ٕمن ظلم واحباط، إلى جانب تشديد جاللته على أن 
منطقتنا ال يمكن أن تنعم بالسالم الشامل، إال بحل 

  .للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
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وتحمل لقاءات جاللته المتواصلة مع العديد من 
رجال الدين والقيادات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 

ًتأكيدا واضحا على دعمه لصمود كنائس األر ض ً
ًالمقدسة، إذ يشدد جاللته دوما على أن حق المسلمين 
والمسيحيين في القدس أبدي وخالد، وأن األردن سيواصل 

  .>>...دوره بحمايته

  ٦ص ٣٠/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 القدس في خطاب األحزاب السياسية األردنية
  

 قال أستاذ العلوم السياسية في -   بترا–عمان 
ام بركات، ان القضية جامعة اليرموك األستاذ نظ

الفلسطينية والقدس شكلتا محورا أساسيا في خطاب 
األحزاب األردنية، مشيرا الى أن معظم األحزاب السياسية 
األردنية التي نشأت في الخمسينات، كانت فكرتها قائمة 

  .على تبني القضية الفلسطينية كقضية مصير وطني

عين على "وأشار بركات في حديث لبرنامج 
 الذي بثه التلفزيون األردني مساء أمس االثنين، "القدس

ّالى فترة ما بعد الخمسينات حين حلت األحزاب، ثم مرحلة 
عودة الحياة البرلمانية، وصدور قانون األحزاب في بداية 
التسعينات، حيث أصبحت األحزاب علنية وتعمل في إطار 
النظام السياسي، ولكن شهدت هذه الفترة الكثير من 

 المتعلقة في توجهات هذه األحزاب التي باتت التحوالت
  .ّتركز على الهم الوطني والقضايا الداخلية

ولفت بركات الى أن هذا التحول ناتج عن قانون 
األحزاب األردنية واشتراطاته لتشكيل األحزاب، مشيرا الى 
أنه ال بد من التمييز بين التيارات الحزبية التي ربطت 

ها بشكل متباين حسب القضية الفلسطينية ببرامج
توجهاتها الفكرية، وما بين موقف القيادة األردنية 
والحكومات المتعاقبة، حيث بقيت معظم األحزاب متوافقة 

مع موقف الدولة األردنية فيما يتعلق بالقدس والقضية 
  .الفلسطينية

، )زمزم(وقال أمين عام حزب المؤتمر الوطني 
هر ولب القضية ارحيل الغرايبة، ان قضية القدس هي جو

الفلسطينية التي تمثل القضية المركزية لألمة العربية 
واإلسالمية، معربا عن اعتقاده أنها بالنسبة لألردن تشكل 
قضية جوهرية من القضايا الداخلية، وأن األحزاب 
السياسية التي هي جزء من الدولة األردنية، تقف بقوة 

ه والدفاع مع الدولة األردنية في حماية هذا الملف وحفظ
  .عنه

وأشار الى أن خطاب القدس والقضية 
الفلسطينية هو الخطاب األكثر بروزا وتأثيرا في الخطاب 
السياسي لجميع األحزاب، بما فيها حزب المؤتمر 
الوطني، مؤكدا أن دور األحزاب سوف يبقى فاعال في 
التوعية ألجيال الشباب وللمجتمع األردني، حتى يكون 

قفا متكامال وشامال، رسميا وشعبيا في الموقف األردني مو
  .مواجهة الهجمة الصهيونية على القدس وفلسطين

بدورها ذكرت أمين عام حزب األردن أقوى، رلى 
الحروب، أن القدس واحد من الثوابت االستراتيجية 
بالنسبة للنظام األساسي وبرنامج حزب أردن أقوى، منذ 

ا من الثوابت تأسيسه وهو يعتبر القضية الفلسطينية ثابت
الوطنية األردنية، مثلها مثل أي شأن أردني آخر، ألننا 
نعتبر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة 
الكاملة، وعاصمتها القدس الشريف، هي مصلحة وطنية 

  .لكال الشعبين الشقيقين ولكال الدولتين

من جانبه أشار أمين عام الحزب الشيوعي 
 الى أن الحزب في برامجه السياسية األردني فرح اطميزو،

يشخص المخاطر الكبيرة جدا للحركة الصهيونية على 
القدس والمقدسات، خاصة أن االسرائيليين يوظفون الدين 
لتحقيق األهداف االستراتيجية للحركة الصهيونية، وخير 
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دليل على ذلك قانون الدولة اليهودية الذي تم اقراره 
  .أخيرا

 ٣٠/١/٢٠١٩دنية وكالة االنباء االر

* * * * *  

الملك يؤكد أهمية تنسيق المواقف العربية 
  حيال قضايا وأزمات المنطقة

 

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، -بترا  - عمان
خالل استقباله عددا من وزراء الخارجية العرب امس 
األربعاء، أهمية التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا 

لمنطقة، وبما يعزز العمل العربي واألزمات التي تواجه ا
  .المشترك ويخدم مصالح الدول العربية وشعوبها

فقد استقبل جاللته، في قصر الحسينية، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الكويت 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ووزير الخارجية 

سمو والتعاون الدولي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة 
البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ووزير خارجية 
جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الدولة 
للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية عادل 

  .الجبير

ويتواجد وزراء خارجية الكويت واإلمارات 
ر والسعودية في المملكة للمشاركة في والبحرين ومص

لقاء تشاوري يعقد بمنطقة البحر الميت لبحث التطورات 
  .الراهنة في المنطقة وسبل التعامل معها

وجرى خالل لقاء جاللة الملك مع وزراء 
الخارجية التأكيد على عمق العالقات األخوية التي تربط 

له األردن مع أشقائه العرب، حيث أعرب جاللته عن أم
في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية 

  .بنتائج مثمرة

اللقاء تناول أيضا القضية الفلسطينية، حيث 
شدد جاللته على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السالم 
العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧ى خطوط الرابع من حزيران عام المستقلة عل
  .وعاصمتها القدس الشرقية

وحمل جاللة الملك وزراء الخارجية تحياته إلى 
قادة دولهم الشقيقة، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، 

  .ولشعوب بالدهم المزيد من التقدم واالزدهار

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
  .، مدير مكتب جاللته جاللة الملكومستشار

  ٥ص ٣١/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  


	ون�א���س�����א������א�� �

 إعالمية عربية إلستراتيجيةبحاجة : كنعان
  تنهض بقضية القدس

 

 عــــام اللجنــــة الملكيــــة أمــــينعبــــداهللا كنعــــان  قــــال
لشؤون القدس ان جاللة الملـك عبـداهللا الثـاني بـن الحـسين 

فة المحافل الدولية، وينادي يحمل القضية الفلسطينية في كا
بحــل الــدولتين، وضــرورة قيــام الدولــة الفلــسطينية المــستقلة 

وعاصــــمتها القــــدس الــــشريف، ومــــا نيلــــه جــــائزة تمبلتــــون 
 الكبيـرة فـي الوئـام الـديني ورعايـة هالعالمية إال تقديرا لجهود

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية

ساف وأضاف خالل مقابلـة أجرتهـا الزميلـة لينـا العـ
ــى األراضــي الفلــسطينية  ان عــدد االنتهاكــات اإلســرائيلية عل

 ألـف انتهـاك، منهـا القتـل ٢٨ تجاوزت ٢٠١٨المحتلة عام 
والجـرح واألسـر واالعتقــال اإلداري وهـدم البيــوت، مقـدرا عــدد 
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 ٨٠٠،٠٠٠ حـــوالي ١٩٦٧األســرة الفلــسطينيين منــذ عــام 
  .أسير

 المتعلـق هل من خطط إعالمية لمواجهـة هـذا التخـبط: سؤال
  ؟بالقدس والذي ان صح القول ال يتعدى كونه جيوسياسي

  :اإلجابة

أفهــــم مــــن ســــؤالك أنــــه لــــيس هنــــاك إســــتراتيجيه 
 ان هنــاك جهــود فريــدة أرىإعالميــة عربيــة موحــدة لكننــي 

تحتــاج إلــى التنــسيق لــذلك نحتــاج إلــى إســتراتيجية إعالميــة 
  .عربية تنهض بقضية القدس

 الحقيقية والموضـوعية ةاإلعالميًمؤكدا ان الرسالة 
هــي رســالة ســامية مهمتهــا الــدفاع عــن الحقــوق والحريــات، 

مـن صـحافة  "مإال عـالويقع على عاتق العاملين في وسـائل 
"  المواقــع اإلعالميــة المتنوعــةإدارةوتلفــزة أو مــسؤولين عــن 

نـسانية الـسامية إلامسؤولية توجيه هذه الرسالة نحـو القـيم 
ائق وبيـان مظـاهر التعـدي من خالل السعي فـي كـشف الحقـ

  . الدوليةواالتفاقيات، ومخالفة القوانين والشرائع واالنتهاك

 اإلعـالم المعنـي بالقـضية الفلـسطينية وجوهرهــا أمـا
 واالعتــداءات االنتهاكــاتالقــدس، فهــو مــسؤول عــن كــشف 

 العربية المحتلة، كما تنـاط األراضياإلسرائيلية اليومية على 
 العــام المحلــي والعــالمي لــرأيابــه مهمــة توجيــه بــل تــشكيل 

ـــسلوب، ولهـــذا  ـــى جانـــب الحـــق الفلـــسطيني الم ـــوف إل للوق
اإلعـــالم خـــصوصية ليـــست لـــسواه لعـــل مـــن أبـــرز مقومـــات 
وعناصر هذه الخصوصية هي حركة العداء والتعرض للخطر 
ــه مــن إعــالم  ــذلك مجابهت ــن إســرائيل، ك المفروضــة عليــه م

قـائق وانعـدام مضاد يقوم على الفساد واألكاذيـب وتزويـر الح
الضمير هدفه إظهار إسـرائيل بالـضحية والدولـة الديمقراطيـة 
ًخالفـــا للحقيقـــة، كـــذلك الـــضغط النفـــسي الـــذي يتعـــرض لـــه 
اإلعالمي القائم على تغطية أخبار ووقائع فلـسطين والقـدس 

 شيخ أو امرأةبسبب معايشته في كل ساعة لمعاناة طفل أو 
 ألشـــرسون ال يـــستطيع ان يقـــدم لهـــم شـــيء، وهـــم يتعرضـــ

  .هجمة وسلوك احتاللي ظالمي

 باألوضـاعكل هذه الخصائص والمضامين الخاصة 
ــاك ضــرورة  ــل هن ــدس تجع ــسطين والق ــسيق إليجــادفــي فل  تن

واتصال بين مختلف دوائر اإلعالم المعنية في جامعة الـدول 
العربيــــة ومنظمــــة التعــــاون اإلســــالمي والمــــؤتمرات والقمــــم 

لقـــدس، لتـــوفير جميـــع المنعقـــدة عنهـــا، بقـــضية فلـــسطين وا
البيانـــات والمعلومـــات المتـــصلة بهـــا، كمـــا ان هنـــاك حاجـــة 

 الحقــائق إليــصال قنــوات إعــالم متنوعــة وبعــدة لغــات إلقامــة
لجميــع دول العــالم، ويستحــسن تكثيــف المــؤتمرات والنــدوات 
واالجتماعات لرسم سياسات عامة لتسهيل عمل اإلعالميـين 

  . الذي ال يرحمهاواحتاللوحمايتهم ضد ممانعة إسرائيل 

 ان تكون هناك خطة إعالميه موحـدة األوانلقد ان 
 المحلــي والعــالمي، تــستند اإلقليمــي العــام الــرأيموجهــه إلــى 
ــرارات  ــى ق ــصلة المتحــدة ذات األمــمإل ــة أهــداف ولهــا ال  قريب

، واليات مختلفة تـستخدم وفـق مـنهج متـدرج واضحةوبعيده 
ب وغيــرهم ومــا  والتعريــف بالقــدس والمقدســات للعــرللتوعيــة

، مـــع التركيـــز علـــى األرضجـــرى فيهـــا مـــن تطـــورات علـــى 
ـــانوني لهـــا، ومـــا  ـــهالوضـــع الق ـــراتأحدث   االحـــتالل مـــن تغي

التأكيـــــد علـــــى ان قـــــضية القـــــدس هـــــي جـــــوهر القـــــضية و
الفلــسطينية، وان إســرائيل قــد تعــدت وتجــاوزت كــل الحــدود، 
وبناء على ذلك تتم المطالبة بالحقوق الفلسطينية المـستندة 

  .لى حل الدولتينإ

ــدس نعمــل  ــشؤون الق ــة الملكيــة ل ــي اللجن ونحــن ف
ــات إمكانياتنــاوبحــسب  ــى رصــد االنتهاك ــي اإلســرائيلية عل  ف

القدس، ونوثق جميع االنتهاكات وعلى اختالفها في التقريـر 
 نـسخة ألـف) ١٢٠ (اليومي الذي نصدره ويوزع منـه حـوالي

يـع مـن  المهتمـين ولجمأمـامبين ورقية والكترونيـة، نـضعها 
ًيطلبها،وهي متاحة أيضا على موقع اللجنـة علـى االنترنـت، 

 العديـــد مـــن الكتـــب والكتيبـــات المعنيـــة إصـــدارناإلـــى جانـــب 
ًبالقـــدس تاريخيـــا وثقافيـــا و ًعالميـــا وغيرهـــا مـــن المجـــاالت، ٕاً

  .غايتنا التوعية والتثقيف بجميع ما تتعرض له المدينة

اكـات مـستمرة ما زالت مدينة القدس تتعرض إلى انته: سؤال
  ؟من الجانب اإلسرائيلي، هل هناك تحرك شعبي ورسمي
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  :جواب

بدايــة البــد مــن اســتعراض عــام وســريع لالنتهاكــات 
اإلســرائيلية علـــى مدينــة القـــدس، فقــد زاد عـــدد االنتهاكـــات 

م ٢٠١٨ عـام المحتلـة الفلسطينية األراضياإلسرائيلية على 
 ســـرواألًانتهاكـــا، شـــملت القتـــل والجـــرح ) ٢٨,١١٥(عـــن 

ــال  ــوت واقتحــام ومــصادرة اإلداريواالعتق  األمــالك وهــدم البي
وانتــشار ، المؤســسات و المنافــذ والمعــابرٕواغــالق، والهويــات
ـــداءات مـــن قبـــل األنـــشطة  المـــستوطنين االســـتيطانية واعت

 األسـرى حيـث يقـدر عـدد واإلجراموغيرها من صور االعتداء 
ــــين  ــــسطينييوالمعتقل ــــذ عــــام نالفل ــــى ١٩٦٧ من  ناآلم وحت

مــن مجمــوع % ٢٠أســير وبمــا يعــادل ) ٨٠٠,٠٠٠(حــوالي 
 , هــو األخطــراإلداريســكان فلــسطين، وربمــا كــان االعتقــال 

ً قــسوة وظلمــا، خاصــة ان العديــد األكثــر اإلنــسانيواالنتهــاك 
 ٨ و شـهور٦ يمضون فترة سجن تتـراوح مـابين األسرىمن 

 األسـيرسنوات النها تجدد بـشكل تعـسفي مـرات عـدة ويـدان 
رار قضائي مبني على ملف سري ال يجوز االطـالع بحسب ق

قـد بلـغ عـدد المعتقلـين  و محاميـه،أو األسـيرعليه مـن قبـل 
، لقــد قــدمت القــدس ١٧٠٠م حــوالي ٢٠١٨ عــام اإلداريــين

 ًكغيرها من مدن فلسطين عـددا مـن الـشهداء هـم مـن ضـمن
ـــة )٣١٢( ـــضفة الغربي ـــي ال ـــشهدوا ف ـــسطينيا است ً شـــهيدا فل ً

ــدس وقطــاع غــزة  ــة عــام والق م حتــى شــهر ٢٠١٨مــن بداي
ـــا أصـــيب مـــنهم حـــوالي  ـــه، كم ـــو من ـــف) ٣١,٥٠٠(يولي  أل

عـــدد   فـــي الـــضفة والقـــدس وغـــزة، أمـــانفلـــسطينييمـــواطن 
الهويـات التــي ســحبت مــن أصـحابها فــي فلــسطين كلهــا فقــد 

عـــــــــن حـــــــــوالي ) م٢٠١٨-١٩٦٧(زادت بـــــــــين عـــــــــامي 
م ٢٠١٨ عــام بــآذارهويــة، وقــد تــم المــصادقة ) ١٤,٨٠٠(

 عـدد أمـان يسهل سحب الهويات من المقدسـيين، على قانو
ــغ  ًمقدســيا، ) ١٧٦(المبعــدين عــن المــسجد األقــصى فقــد بل

مؤســـسة الـــضمير لرعايـــة ( وبحـــسب تقـــديرات األســـرى وأمـــا
أسـير ) ٦٠٠٠ (فيقـدرون بحـوالي) اإلنـساناألسير وحقـوق 

أسـير مقدسـي، ومـن هـؤالء ) ٥٠٠(فلسطيني، منهم حوالي 
 ٥٠ حكم مؤبد و٣٥(م عليه مدة  المقدسيين من حكاألسرى

. سنة) ٢٥(، ويزيد حكم المؤبد الواحد منها عن )ًسنة أيضا
 تـشريعات تزيـد إصـدار علـى وأخـرىوتعمل إسرائيل بين فترة 

ــالم،  ــر فــي الع ــه نظي ــيس ل ــد وبــشكل ل فيهــا مــدة حكــم المؤب
بيـت، تـضرر ) ٢٠٠٠(ويقدر عدد البيوت المهدمـة بحـوالي 

ًاطنا مقدسيا مو(٩٢٧٥(بسببها أكثر من  ً.  

ان هــذا الجحــيم مــن االنتهاكــات اليوميــة المباشــرة 
 بعض االنتهاكـات الـسياسية التـي تعرضـت لهـا إليهايضاف 

 إلـى القـدس، األمريكيةالقدس مثل قرار ترامب ونقل السفارة 
ــةودمــج القنــصلية  ــسفارة األمريكي ــدس بال ــة فــي الق  األمريكي

 فــي واشــنطن  مكتــب بعثــة الدبلوماســية الفلــسطينيةٕواغــالق
وقطــع الــدعم عــن االونــروا، كلهــا عوامــل وضــغوط تــستدعي 
، العمـــل الـــسريع للتخفيـــف مـــن ويـــالت الـــشعب الفلـــسطيني

وتــــشهد الــــساحة العالميــــة احتجاجــــات شــــعبية ومقاطعــــات 
وعلى الـرغم ، ومقاالت وندوات ومؤتمرات كثيرة تؤيد فلسطين

ــاأهميتهــامــن  ــذكير بالقــضية وجعلهــا حيــة، اال ان هن ك  بالت
ـــا  ًضـــرورة للتنـــسيق بـــشكل اكبـــر وعلـــى نطـــاق أوســـع عربي
ًواســـالميا وعالميـــا، لتكـــون جميـــع هـــذه الجهـــود مجتمعـــة  ٕ

ـــى فـــرض  ـــى القـــوى العالميـــة إرادتهـــاومنظمـــة قـــادرة عل  عل
 ٕوالزامهــابخاصــة فــي مجلــس األمــن للوقــوف بوجــه إســرائيل 

  .بتطبيق قرارات الشرعية الدولية

د األقـصى كيـف نفعـل هناك اقتحامات مستمرة للمسج: سؤال
  ؟ والعربي تجاه القضيةاألردنيالدور 

  :جواب

 للمسجد المتكررةان سياسة االقتحامات اإلسرائيلية 
ًاألقصى المبـارك تـأتي ضـمن سـياق خطـط موضـوعة مـسبقا 

 أن مجمـوع اإلحـصائياتبهدف تهويد مدينة القدس، وتشير 
 مــن األولعــدد المقتحمــين للمــسجد األقــصى خــالل النــصف 

ألــف مــستوطن، ليــصل ) ١٦(م وحــده بلــغ نحــو ٢٠١٨عــام 
، والتـساوي ألـف) ٣٠(ًم كـامال حـوالي ٢٠١٨مجموعه عـام 

 ليـدلل علـى اآلخرفي االقتحامات في نصف العام مع نصفه 
قصدناه من وجود خطة وتنسيق وعمل منظم، ومما يزيـد  ما

 خطورة ان من بين المقتحمين أعضاء كنيست ووزراء األمر
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ـــات وان ا ـــن قـــوات وحاخام ـــشددة م ـــتم بحراســـة م القتحـــام ي
االحــتالل وشــرطتها وهــذا دليــل آخــر علــى المباركــة والرعايــة 

  .الحكومية اإلسرائيلية لسياسة االقتحامات

 بخصوص الجهود العربية فيبـدو ان األردن هـو أما
 العربيـة واإلسـالمية فـي مـسألة الـدفاع األمـةمن ينـوب عـن 

خيــة وأخويــة تــربط والرعايــة للقــدس، حيــث هنــاك جــذور تاري
ًاألردن قيـادة وحكومـة وشـعبا بفلــسطين والقـدس تجعـل الهــم 

 وقـضية أردنيـة أولويـةوالقضية الفلسطينية وجوهرها القدس 
 حيــث تـــم األرضً، وقـــد بــدى ذلـــك واضــحا علـــى ًوأخيــرا ًأوال

ـــك  ـــرار ف ـــن ق ـــسيحية م اســـتثناء المقدســـات اإلســـالمية والم
 اإلسـالمية األوقـافومن زيـادة عـدد مـوظفي دائـرة ، االرتباط

 األردنية واالهتمـام بإعمـار األوقاففي القدس التابعة لوزارة 
واالعمـار فـي بعـض ،  صـنع المنبـرٕواعـادةالمسجد األقـصى 

 على الدور األردنـي فـي والتأكيد ،ًيضاأالمقدسات المسيحية 
، والحـــراك واإلقليميـــةكافـــة المعاهـــدات واالتفاقيـــات الدوليـــة 

الفعاليـــــات والمبـــــادرات والنـــــشاط الدبلوماســـــي األردنـــــي، و
اإلعالمي األردنـي، كلهـا تتـصدرها قـضية فلـسطين والقـدس، 
ــــة  ــــة والديني ــــة التاريخي ــــشكل الوصــــاية الهاشــــمية المظل وت

 تلـك ,ٕوالسياسية لـألردن وبـاعتراف عربـي واسـالمي وعـالمي
الوصــاية التــي يــستند األردن عليهــا فــي الــدفاع عــن القــدس 

ــــسطين ومقدســــاتها اإلســــالمية والمــــس ــــات لفل يحية، وااللتف
والقــدس منــذ انطــالق الثــورة العربيــة وتأكيــد وحــدتها ضــمن 

 العربيــة مــن ثوابــت الفكــر الهاشــمي، وهــا نحــن نــرى األرض
جاللة الملك عبد اهللا الثاني حفظه اهللا ورعاه يحمل القـضية 
الفلسطينية في كافة المحافل الدوليـة وينـادي بحـل الـدولتين 

لفلــــسطينية المــــستقلة وعاصــــمتها وضــــرورة قيــــام الدولــــة ا
وتقديرا لدور جاللة الملك في الوئام الديني ، القدس الشريف

ورعايـــة المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية فقـــد نـــال جـــائزة 
ــة ــون العالمي ــم وهــو القــدس ، تمبلت ــالي ســؤال دائ ويخطــر بب

 المـسلمين ألهلهـاهـي للجميـع، ( معلومة إجابتهلمن؟ سؤال 
لـــذلك فـــإن ) ثمانمائـــة مليـــون مـــسلموالمـــسيحيين ولمليـــار و

ــى  ــدفاع عنهــا والحفــاظ عليهــا والحــرص عل ًعلــيهم جميعــا ال

دعــم األردن للقيــام بحمــل عــبء حمايــة الهويــة العربيــة فــي 
  . العربية واإلسالميةاألمتينالقدس نيابة عن 

وان ال يتــرك األردن وحيــدا فــي الــدفاع عــن القــدس 
ـــــأين دو ـــــار ومقدســـــاتها اإلســـــالمية والمـــــسيحية، ف ر الملي

  ؟؟؟وثمانمائة مليون مسلم

 الهاشـميةومع ذلك األردن لن يتنازل عن الوصاية 
 بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولتـه المـستقلة إيمانهوعن 

  .على ترابه الوطني الن هذا هو الحق والعدل

 ٢٢/١/٢٠١٩عمون 

  

* * * * *  

بقيت القضية الفلسطينية والقدس : كنعان
ردنية لم تغب عنها أساس محور السياسة األ

  رغم جميع هذه الظروف
  

ــــة  األردنّرســــخ – حيــــدر المجــــالي  بقيــــادة جالل
الملــك عبــداهللا الثــاني دعــائم حكمــه بثوابــت اســتندت علــى 
فكر شمولي في السياسة الداخلية والخارجية، عززت أمـن 

 األردن في ظل ما يعصف به من أحـداث إقليميـة واستقرار
جاب العالم بحنكته الـسياسية وعالمية؛ وقد نال جاللته إع

 علـى توازنـات، نـأت بالدولـة عـن الـصراعات اشتملتالتي 
 .>>...الدامية التي يشهدها اإلقليم

  قيادة واعية مدركة للمسؤوليات: كنعان

لقــدس الملكيــة لــشؤون اوقــال أمــين عــام اللجنــة 
الدكتور عبداهللا كنعـان، أن األردن يحظـى بقيـادة سياسـية 

 المــــسؤوليات الوطنيــــة والقوميــــة واعيــــة ومدركــــة لحجــــم
 العالمية الواقعة على عاتقها والتي تؤديها بكل واإلنسانية

اقتـــدار، هـــذا الـــنهج الـــسياسي يـــستند فـــي حقيقتـــه علـــى 
مقومات مهمة تتـصل بالجـذور التاريخيـة العميقـة للقيـادة 
األردنية، واألبعـاد الروحيـة والدينيـة الناتجـة عـن انحـدارها 

 إلى إضافة صلى اهللا عليه وسلم، من نسل الرسول محمد
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مــوروث زاخــر مــن المواقــف والثوابــت القوميــة للهاشــميين 
  .على امتداد فترات التاريخ الدبلوماسي

إن المكانــة المميــزة لــألردن فــي المحافـــل : وقــال
الدولية والسمعة الرفيعة التـي تتمتـع بهـا قيادتـه، جميعهـا 

لكثيــر  مــع اإســتراتيجيةعوامــل ســاهمت فــي خلــق توازنــات 
من القوى المتنفذة في العالم، ولعل خطابات جاللة الملـك 

 وحــصوله علــى األمريكــيعبــد اهللا الثــاني فــي الكــونجرس 
ًجــوائز عالميــة مثــل جــائزة تمبلتــون مــؤخرا، جميعهــا دلــيال  ً
علــى مكانــة هــذه القيــادة ودرجــة قبولهــا واحترامهــا لــدى 

بغيـة العالم، وقد استثمرت هذه المكانة في مصالح قومية 
ـــدفاع عـــن قـــضية  ـــة فلـــسطين وجوهرهـــا األمـــةال  المركزي

  .القدس

 االنجــراروحــول سياســة األردن التــي حمتــه مــن 
لنزاعـــات وحـــروب عـــسكرية رغـــم الـــضغوط الدوليـــة، أكـــد 

ّستهل عهده بطرح اكنعان أن جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
ــى  ــالم إل ــدعو الع ــي ت ــد مــن المحــاور والمــضامين الت العدي

ــة  ــي ثقاف ــون المنــاخ تبن ــسالم، ليك ودبلوماســية غايتهــا ال
 المتطلعــة لحيــاة األجيــالً والعــالمي مناســبا لحيــاة اإلقليمــي

كريمة قائمة علـى الوئـام واالحتـرام، وربمـا لـو تنبهنـا إلـى 
الــسعي : فرصــتنا األخيــرة(عنـوان ومــضمون كتــاب جاللتــه 

، لعرفنا أنـه يعـي ويستـشرف )نحو السالم في وقت الخطر
لعالقات الدولية بما في ذلـك مالحظتـه خطـورة المستقبل وا

الظــروف والوقــت الــذي تعيــشه العمليــة الــسلمية غيــر أنــه 

يبث األمل الدبلوماسي ويطرح بجدية وحكمة مـا يمكـن أن 
  . وعالميإقليمينسميه بكل فخر دستور سالم 

وأشـــار إلـــى أن األردن اســـتطاع بحكمـــة قيادتـــه 
 هــــــذه وتوجيهاتــــــه المــــــستمرة للحكومــــــات مــــــن تجــــــاوز

ًالــصعوبات، علمــا بــأن فــاتورة المواجهــة كانــت مكلفــة قــدم 
 أرواحهـــمفيهـــا األردن كوكبـــة مـــن الـــشهداء الـــذين قـــدموا 

 اآلثمـة الظالميـة اإلرهـابللـوطن فـي سـبيل مواجهـة حالـة 
 لقيادتنـا األمنيـةالتي انقشعت بفـضل التـضحيات والجهـود 

ف  إلـى تكـاليإضـافة التي تعمـل بمهنيـة واقتـدار؛ وأجهزتنا
، األشـقاءوديون مالية عاليـة بـسبب دوره اإلنـساني تجـاه 

فــــي حــــين بقيــــت القــــضية الفلــــسطينية والقــــدس أســــاس 
ومحـور الـسياسة األردنيــة لـم تغــب عنهـا رغــم جميـع هــذه 

  .الظروف

 واألهليـــةيمكـــن القـــول للجهـــات الرســـمية : وقـــال
ًتقف صفا واحدا خلف الدبلوماسية األردنيـة الـشاملة التـي  ً

لة الملك عبد اهللا الثاني للضغط علـى الهيئـات يقودها جال
والمنظمــات والــدول صــاحبة القــرار الــسياسي العــالمي مــن 

 علــــى التوقــــف عــــن االعتـــــداءات إســــرائيل إرغــــاماجــــل 
ًواالنتهاكـــات التـــي تمارســــها بعنجهيـــة، ودعوتهـــا أيــــضا 

 فـــي صـــناعة واإلســـراعااللتـــزام بقـــرارات الـــشرعية الدوليـــة 
ـــراف الـــسالم علـــى أســـاس حـــل الـــد ولتين، القاضـــي االعت

  .>>...بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

 )الرأيملحق  (١٩ ص٣٠/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

�	ون�������

  "اليونسكو" من منظمة ًإسرائيل تنسحب رسميا
 

 انــسحبت إســرائيل رســميا – األناضــول –القــدس 
مـــــن منظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة للتربيـــــة والعلـــــم والثقافـــــة 

 .، بدءا من مساء أمس االثنين"اليونسكو"

اإلســـرائيلية، " جـــروزاليم بوســـت"وقالـــت صـــحيفة 
اليــوم الثالثــاء، إن إســرائيل خرجــت مــن المنظمــة األمميــة 

  .بدءا من مساء أمس االثنين
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ـــشرين أول /  أكتـــوبر١٧وأعلنـــت إســـرائيل فـــي  ت
، ولكــن خروجهــا دخــل "اليونــسكو"، انــسحابها مــن ٢٠١٧

 .ء أمسحيز التنفيذ مسا

وبــررت إســرائيل قرارهــا آنــذاك بمــا أســمته انحيــاز 
للفلسطينيين، عبر تبنيها قرارات بشأن القـدس " اليونسكو"

 .واألراضي الفلسطينية

ــت  ــد نقل ــصدد، فق " جــروزاليم بوســت"وفــي هــذا ال
األمـم المتحـدة، دانـي دانـون  عـن الـسفير اإلسـرائيلي لـدى

أعــداء  دهاأفــس"قولــه إن إســرائيل اســتقالت ألن المنظمــة 
 ."الدولة اليهودية

إســرائيل لــن تكــون عــضوا فــي منظمــة : "وأضــاف
ـــل ضـــدها وباتـــت أداة يتالعـــب بهـــا أعـــداء  ّمكرســـة للعم ُ

 ."إسرائيل

وكانــت إســرائيل انــضمت إلــى عــضوية اليونــسكو 
وســـبق لليونـــسكو أن اتخـــذت قـــرارات، . ١٩٤٩فـــي عـــام 

ــي مــدينتي القــدس والخليــل،  ــسطينية ف ــوق الفل ــد الحق تؤك
 .و ما أثار سخط إسرائيلوه

تــــشرين أول  /، فــــي أكتــــوبر"اليونــــسكو"وقــــررت 
، وضــع مدينــة الخليــل، ومــسجد الحــرم اإلبراهيمــي ٢٠١٧

 .الشريف، على الئحة التراث العالمي

، قرارا يعتبـر ٢٠١٨حزيران  /كما تبنت في يونيو
وأسـوارها مـن ضـمن قائمـة مواقـع  أن بلدة القدس القديمـة

  .ددة بالخطرالتراث العالمي المه

 ١/١/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

  

  

الهيئة اإلسالمية المسيحية تحذر من إسكات 
  مآذن القدس المحتلة

 

 حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية - رام اهللا
لنصرة القدس والمقدسات، أمس األربعاء، من مساعي 

موشيه "رئيس بلدية االحتالل في القدس المحتلة 
مآذن مساجد القدس المحتلة ، إلى إسكات "ليؤون

واعتبرتها جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في 
  .المدينة المقدسة

ًوقالت في بيان إن هذه المساعي تأتي تنفيذا 
المطروح في الكنيست " إسكات المآذن"لمشروع قانون 

 .اإلسرائيلي للمصادقة عليه

وأكدت الهيئة أن األذان إحدى سمات المدينة 
من جميع المساجد وفي مقدمتها المسجد المميزة، يصدح 

ّاألقصى، والتعدي عليه هو تعد على كل ما هو مقدس 
اللجنة "في المدينة، موضحة أن مصادقة ما تسمى 

، على قانون "الوزارية للتشريعات في الحكومة اإلسرائيلية
منع األذان عبر مكبرات الصوت، عنصرية كبيرة وتطرف 

 .محتلةواضح ضد المقدسات في القدس ال

الذي صادق عليه " إسكات األذان"وينص مشروع قانون 
الكنيست اإلسرائيلي بالقراءة التمهيدية في آذار 

،على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع ٢٠١٧
األذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد، بين الساعة 

ًالحادية عشرة ليال وحتى السابعة صباحا، كما يمنع   ً
َالمشروع المساجد ودور  العبادة من استخدام مكبرات َ

الصوت في الدعوة للصالة والمناسبات الدينية، بدعوى 
 .إزعاجه للمستوطنين

ّفي سياق متصل حذر وزير األوقاف والشؤون  
الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، من تصاعد 
االنتهاكات االحتالل اإلسرائيلي للمقدسات اإلسالمية 

 .ائيل من منظمة اليونسكووالمسيحية، بعد انسحاب إسر

وأكد ادعيس في بيان أن االحتالل اإلسرائيلي 
يعمل وبشكل حثيث للسيطرة على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية، سواء المسجد االقصى والحرم اإلبراهيمي، أو 
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على صعيد األمالك الوقفية المسيحية التي تتعرض 
 .لهجمة شرسة وخطيرة

ّة اعتداءاته جراء إن االحتالل يزيد وتير: وقال
االنفالت من الرقابة الدولية على التراث اإلنساني، 
والحضاري، والديني، وأن خطة بلدية االحتالل في القدس 
إلسكات أو تخفيض صوت األذان في مدينة القدس هي 
جزء من خطة لطمس الصورة الحضارية والتراثية للمدينة 

هذه وطالب ادعيس بالوقوف بجدية تتناسب و. المقدسة
التطورات الخطيرة التي تمس الوجود الفلسطيني نفسه، 

  .>>...فضال عن المس بالمقدسات وأماكن العبادة

 ١ ص٣/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ظريف يسخر من خروج الواليات المتحدة 
 "اليونيسكو"ٕواسرائيل من 

  

أعرب وزير الخارجية اإليراني، محمد  - وكاالت
وج الواليات المتحدة جواد ظريف، عن سخريته من خر

ٕواسرائيل من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
 ."اليونيسكو"

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير اإليراني، أمس 
، تعليقا على خروج "تويتر"الثالثاء، على حسابه في 

ٕالواليات المتحدة واسرائيل رسميا من المنظمة األممية 
 .المذكورة

إدارة ترامب، وبرفقة " تغريدته إن وقال ظريف في
 ."الكيان الصهيوني قد خرجا رسميا اليوم من اليونيسكو

وأشار الوزير بهذا الصدد إلى وجود سوابق 
لخروج الواليات المتحدة من االتفاقات والمعاهدات 
الدولية، وذكر منها االتفاق النووي مع إيران، واتفاقية 

، واتفاقية الشراكة )افتان(التجارة الحرة ألمريكا الشمالية 
 .عبر المحيط الهادئ، ومعاهدة باريس للمناخ

هل بقي هناك شيء : "وتساءل ظريف ساخرا
لتخرج منه اإلدارة األمريكية، وصنيعها الكيان 

لربما يخرجان دفعة واحدة معا من "، مضيفا "الصهيوني؟
 "!كوكب األرض

ٕوخرجت الواليات المتحدة واسرائيل من منظمة 
كو رسميا منتصف ليل االثنين على الثالثاء، في اليونيس

 .تنفيذ لقرار اتخذه البلدان منذ نحو عام

وتعرضت هذه المنظمة، التي تتخذ من العاصمة 
الفرنسية باريس مقرا لها، لتنديد إسرائيلي شديد في 
الماضي بسبب انتقاداتها المتكررة الحتالل إسرائيل 

قية، وتصنيف لألراضي الفلسطينية وخاصة القدس الشر
 .مواقع أثرية هناك إرثا فلسطينيا

إصالحات "وطالبت الواليات المتحدة بإجراء 
" إرث العالم"المعروفة ببرنامجها  في المنظمة" جذرية

الذي تم وضعه بهدف حماية المواقع الثقافية والتقاليد 
  .األصيلة للشعوب واألقوام

 ٣٢ ص٣/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ٕ الواليات المتحدة واسرائيل هندوراس تبحث مع
 مسألة نقل سفارتها إلى القدس

  

ناقشت هندوراس مع إسرائيل والواليات المتحدة 
مسألة نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في 
مبادرة مثيرة للجدل تأتي بعد خطوة مماثلة قامت بها 

 .واشنطن، وفق ما أفاد مسؤولون

 لقاء جمع رئيس وجاء في بيان مشترك أن أثناء
هندوراس خوان أورالندو ايرنانديز ورئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية األميركي 

تم االتفاق على تعزيز العالقات السياسية "مايك بومبيو، 
 ."وتنسيق التعاون من أجل التنمية في هندوراس
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توافقوا على متابعة خطة "وأضاف البيان أنهم 
شمل عقد اجتماعات في عواصمهم الثالث على عمل ت

ًالتوالي، من أجل المضي قدما في عملية اتخاذ قرار فتح 
 ."سفارتين في كلتا تيغوسيغالبا والقدس

ُوعقد اللقاء في برازيليا على هامش حفل 
  .تنصيب الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

 اعترف الرئيس ٢٠١٧ كانون األول ٦وفي 
 ترامب بالقدس عاصمة السرائيل وفي األميركي دونالد

وبعد بضعة أشهر، .  نقل سفارة بالده إليها٢٠١٨أيار 
 .حذت غواتيماال حذو الواليات المتحدة

وأعلن بولسونارو خالل حملته االنتخابية أنه قد 
 .ينقل سفارة البرازيل لكن من دون اعطاء تفاصيل

وتعتبر الدول العربية والفلسطينيون القدس 
عاصمة لدولة فلسطين المستقبلية، إال أن الشرقية 

 .اسرائيل تصر على القدس كاملة عاصمة لها

ويمكن أن يشكل نقل سفارة البرازيل تهديدا 
إلى الدول العربية، " الحالل"لصادرات اللحوم البرازيلية 

  .والتي تبلغ قيمتها نحو مليار دوالر

 ٣/١/٢٠١٩النهار 

* * * * *  

الب بتحرك دولي تط" الخارجية الفلسطينية"
  لوقف الهجمة اإلسرائيلية على األماكن الدينية

  

البت وزارة الخارجيـة الفلـسطينية ط – بترا –رام اهللا 
بتحــرك دولــي عاجــل لوقــف الهجمــة اإلســرائيلية التهويديــة 

  .لألماكن الدينية والتراثية والحضارية في فلسطين

ودعــت الــوزارة فــي بيــان أمــس، اليونــسكو واألمــم 
 بسرعة التحرك عبر إلزام إسرائيل كقوة احـتالل علـى المتحدة

ـــــساءلة ومحاســـــبة  ـــــا لم ـــــذ قراراتهـــــا، ودعته احتـــــرام وتنفي
المــسؤولين اإلســرائيليين علــى انتهاكــاتهم الجــسيمة للقــانون 

  .الدولي والقانون اإلنساني الدولي واتفاقيات جنيف

وأشارت بهذا الخصوص، الى أن سـلطات االحـتالل 
ـــصعدو ـــة والمـــستوطنين ي ـــشرسة التهويدي ن مـــن الهجمـــة ال

ــسطينيين فــي بلــدات الولجــة وبتيــر  ــواطنين الفل ألراضــي الم
ـــة وتوســـيع  ـــد المنطق ـــا، بهـــدف تهوي ـــة لهم ـــابيع التابع والين
المــستوطنات الجاثمـــة علــى أراضـــي المــواطنين كمـــستوطنة 

ٕواقامــة بــؤر اســتيطانية بهــدف خلــق حالــة مــن ) هــار جيلــو(
) غوش عتصيون(ستيطاني التواصل بين مكونات التجمع اال

ُوربطها بجنوب مدينة القدس المحتلـة، بمـا يحقـق لالحـتالل 
مخططاته الرامية الى زيادة أعداد اليهود في المدينة ويوسع 
مــن حــدودها نحــو الجنــوب، وصــوال الــى فــصل القــدس عــن 

  .محيطها الفلسطيني من الجهة الجنوبية

الى ذلك، دانت االمم المتحدة امس مهاجمة موكب 
ئيس الحكومـة الفلـسطينية رامـي الحمـد اهللا بالحجـارة أثنـاء ر

 كــانون ٢٥عودتــه مــن قــداس المــيالد مــن بيــت لحــم فجــر 
ــــــسمبر(األول  ــــــى مجموعــــــة مــــــن )دي ــــــسب إل ــــــذي ن ، وال

  .المستوطنين

ولم يتم نـشر النبـأ علـى الفـور، لكـن وسـائل إعـالم 
  .ٕفلسطينية واسرائيلية نسبته إلى مستوطنين

ادر عن المنسق الخـاص وجاء في بيان صحفي ص
لألمــم المتحــدة لعمليــة الــسالم فــي الــشرق األوســط نيكــوالي 

إن الهجوم بالحجارة على موكـب رئـيس الـوزراء "مالدينوف، 
الفلسطيني رامي الحمد اهللا في عيد الميالد هو حادث مقلـق 

  ."للغاية

أنه أمر غيـر مقبـول علـى اإلطـالق ويجـب "واعتبر 
لقـد وقعـت . يمكن للحجارة ان تقتل. تقديم الجناة إلى العدالة

الحادثــة فــي المكــان نفــسه الــذي فقــدت فيــه عائــشة الرابــي 
يجب أن يتوقف . الماضي) أكتوبر(حياتها في تشرين األول 

  ."هذا العنف على الفور

وأكــد المتحــدث باســم الحكومــة الفلــسطينية يوســف 
إصــابة اثنــين مــن مرافقــي الحمــد اهللا إثــر اعتــداء "المحمــود 
ين علــــى موكبـــــه بالحجــــارة قـــــرب حــــاجز زعتـــــرة مــــستوطن
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، "االحتاللــي قــرب نــابلس شــمال الــضفة الغربيــة) العــسكري(
  .لدى عودته من بيت لحم

االعتــداء اإلرهــابي وقــع فــي مكــان "وقــال المحمــود 
استــــشهاد المواطنــــة عائــــشة الرابــــي، فــــي تــــشرين األول 

ــــدما هــــاجم مــــستوطنون بالحجــــارة ) أكتــــوبر( الماضــــي، عن
  ."تي كانت تقلهاالسيارة ال

في السياق، حذرت وزارة االوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطينية مـن خطـة جديـدة وضـعها رئـيس بلديـة االحـتالل 

تهــدف ” موشــيه ليئــون“الجديـد فــي مدينــة القــدس المحتلــة 
إلى تخفيض صوت االذان بالمدينة المقدسة، في إطار تنفيذ 

االسـرائيلي  الذي صادق عليه الكنيـست "منع االذان"مشروع 
  .٢٠١٧في اذار 

ـــان  ـــي بي ـــصيفي ف ـــوزارة حـــسن ال ـــل ال ـــر وكي واعتب
ـــر  ـــي مـــساجد القـــدس عب ـــع االذان ف مـــساعي االحـــتالل لمن
تخفــيض أصــوات مكبــرات الــصوت، ومــن ثــم منــع اســتعمال 
ــــدة ضــــد  ــــرة وجدي ــــة خطي ــــع االذان جريم ــــي رف ــــرات ف المكب
ًالمقدســات اإلســالمية، محــذرا مــن عواقــب هــذه الممارســات 

ية التي يسعى االحتالل إلى تطبيقهـا خـالل األسـابيع العنصر
 بـالجزء "األحياء اليهوديـة"القادمة، في المساجد القريبة من 

الغربــي مــن القــدس، بهــدف إســكات أصــوات االذان تــدريجيا 
  .في مساجد المدينة المقدسة بما فيها المسجد األقصى

اهللا "وأكـــد أن صـــوت االذان ســـيبقى يـــصدح بنـــداء 
ًنف االحـتالل، مطالبـا منظمـة المـؤتمر اإلسـالمي  رغم أ"أكبر

والجامعة العربيـة واألمـم المتحـدة بـالتحرك الـسريع مـن أجـل 
لجم ممارسات االحتالل التي تستهدف المقدسـات اإلسـالمية 

  .والمسيحية في فلسطين

ودعا وكيل وزارة األوقاف إلى تطبيـق قـرار المـؤتمر 
نـة القـدس المحتلـة اإلسالمي لوزراء الثقافة الذي اعتمد مدي

عاصــمة دائمــة للثقــافتين اإلســالمية والعربيــة بــدعم صــمود 
ًأهـــالي القـــدس ماديـــا ومعنويـــا والمحافظـــة علـــى المقدســـات  ً

  .اإلسالمية فيها

ـــوم  ـــة والعل ـــة اإلســـالمية للتربي ـــرار المنظم وثمـــن ق
ً عامـا للتـراث فـي ٢٠١٩بإعالن العـام ” إيسيسكو“والثقافة 

لـــى أن القـــدس بمـــا فيهـــا مـــن العـــالم اإلســـالمي، مـــشيرا ا
مقدســـات تـــضم بـــين جنباتهـــا أهـــم تـــراث إســـالمي أال وهـــو 
ـــسياسة تهويـــد  ـــذي يتعـــرض ل ـــارك ال المـــسجد األقـــصى المب
ممنهجة بهدف تغيير المعالم الثقافية والحضارية اإلسـالمية 

  .للقدس

فــــي االثنــــاء، اعلنــــت خمــــسة فــــصائل فلــــسطينية 
ــــستقلة وا ــــن الشخــــصيات الم ــــة وعــــدد م ــــات ٌديمقراطي لحرك

ٍالشعبية وممثلي منظمات أهلية امس، عن انطالقـة التجمـع 
  . شخصية٧٠٠الديمقراطي الفلسطيني، بمشاركة أكثر من 

ــر فلــسطين  ــشعبية لتحري ــضم التجمــع الجبهــة ال وي
ــــادرة  ــــة المب ــــسطين وحرك ــــر فل ــــة لتحري والجبهــــة الديمقراطي
الوطنيــة، وحــزب الــشعب، واالتحــاد الــديموقراطي فــدا وعــددا 

لــي منظمــات أهليــة وحركــات اجتماعيــة وشخــصيات مــن ممث
  .وطنية

وقــال ممثلــو التجمــع فــي مــؤتمر صــحفي بمــدينتي 
غزة ورام اهللا، بـالتزامن، إن التجمـع هـو ائـتالف يعمـل داخـل 

وعلى المــستوى الــشعبي ،إطــار منظمــة التحريــر الفلــسطينية
ــل المقاومــة  ــساهم فــي تفعي ــة شــعبية ت ــاء كتل ــى بن يــسعى ال

تالل اإلســرائيلي، وتــستنهض المعارضــة الــشعبية ضــد االحــ
  .للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في الحركة الوطنية

ًوأضاف المؤسسون ان هذه الخطوة تأتي استشعارا 
: لمخـاطر التــصفية التـي تتعــرض لهـا قــضيتنا الوطنيـة منهــا

ــة  ــل عملي ــدوان االســرائيلي بتعجي ــصعيد الع صــفقة القــرن وت
وطنات وتشديد الحصار علـى تهويد القدس، والتوسيع للمست

التجمــع يــسعى الــى انقــاذ القــضية "ّغــزة، مــشددين علــى أن 
وحماية منظمة  .الوطنية من تداعيات التدهور الذي يصيبها

ــق مــن التمــسك بهــا ممــثال  ــسطينية التــي ننطل ــر الفل ًالتحري
ــــاط أي  ــــسطيني ورفــــض واحب ــــشعب الفل ــــدا لل ًشــــرعيا ووحي ً

  ."دات الموازية لهامحاوالت الصطناع البدائل أو القيا
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ــــان اصــــدره،  ــــي بي ــــع ف ــــدد التجم بالممارســــات "ّون
ًواإلجــراءات التــي تعطــل مــسيرة المــصالحة أو تــشكل ارتــدادا 
عنها مثل حل المجلـس التـشريعي أو عرقلـة تـولي الحكومـة 

  ."لمسؤولياتها في قطاع غزة

ــوات االحــتالل اإلســرائيلي فجــر  ــت ق ميــدانيا، أعتقل
 منــاطق مختلفــة فــي الــضفة امــس أحــد عــشر فلــسطينيا مــن

  .الغربية المحتلة

وقــال نــادي األســير الفلــسطيني فــي بيــان إن قــوات 
االحـــتالل اعتقلـــت هـــؤالء المـــواطنين بـــزعم انهـــم مطلوبـــون 
خـالل اقتحامهـا منـاطق متفرقـة فـي مـدن الخليـل وبيـت لحــم 

  .ورام اهللا ونابلس وقلقيلية وجنين

 واطلقــت قــوات االحــتالل، الرصــاص الحــي وقنابـــل
الغاز المسيل للدموع، صوب طلبة مدرسة تل الثانويـة غـرب 

 واغلقـت قـوات االحـتالل ،مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
حــــاجز حــــوارة جنــــوب المدينــــة، وســــط انتــــشار لعــــدد مــــن 

  .المستوطنين

وقــال مــسؤول ملــف االســتيطان فــي شــمال الــضفة 
غسان دغلس في بيـان، إن جنـود االحـتالل المتركـزين علـى 

عـــسكرية شـــرق قريـــة تـــل، اطلقـــوا الرصـــاص الحـــي نقطـــة 
ــاء  ــة المــدارس اثن ــدموع صــوب طلب ــاز المــسيل لل ــل الغ وقناب
خـــروجهم مـــن مدارســـهم، مـــا أدى إلـــى إصـــابة عـــدد مـــنهم 

  .بحاالت اختناق

وأكد أن قوات االحتالل اغلقـت حـاجز حـوارة جنـوب 
نابلس، بكـال االتجـاهين، دون معرفـة األسـباب، فيمـا انتـشر 

القرب مــن الحــاجز، مــضيفا ان مجموعــة مــن مــستوطنون بــ
المـــستوطنين عرقلـــت حركـــة مـــرور المـــواطنين علـــى شـــارع 
نابلس قلقيلية، وهاجمت مركبات المواطنين بالحجـارة، األمـر 

  .الذي أدى الى الحاق أضرار في بعضها

كمـــــا هـــــاجم المـــــستوطنون مركبـــــات المـــــواطنين 
 بـالقرب بالحجارة على الطريق الواصلة بين نابلس وقلقيلية،

  . جنوب نابلس"يتسهار"من مفرق مستوطنة 

واعتــدى مــستوطنون متطرفــون يهــود، علــى منــزل 
  .ومركبات لفلسطينيين في بلدة سلواد شرق مدينة رام اهللا

وأكدت بلدية سلواد في بيان أن مستوطنين هاجموا 
ــدة ســلواد وكــذلك  ــشمالي لبل ــرب المــدخل ال ــزال ق بالحجــارة من

  .ى الى الحاق اضرار مادية بهاالمركبات المارة، ما اد

فيما، اصيب صحفي فلسطيني ومسعف من جمعية 
الهالل االحمر برصاص قوات االحـتالل، خـالل اقتحـام مئـات 
المستوطنين المتطرفين لقبر يوسف بالقرب من مخيم بالطة 

 .شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية

 ١٩ ص٤/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ه على نقل سفارة يؤكد عزم" بولسونارو"
  البرازيل إلى القدس

  

ّأكد الرئيس البرازيلي جايير  -  ا ف ب-برازيليا 
بولسونارو في مقابلة تلفزيونية الخميس عزمه علـى نقـل 
ّسفارة بالده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة، 
ّمقلال في الوقت نفسه من أهمية أي إجراءات انتقامية قـد  ّ ً ّ

  .ربية ضد برازيلياّتتخذها دول ع

اس بــي "وقــال بولــسونارو فــي مقابلــة مــع شــبكة 
ّالتلفزيونية هي األولى له منذ توليـه مهامـه الرئاسـية " تي

ــى القــدس خــالل  ق علــى نقــل الــسفارة إل ــه اتف ــاء إن ّــالثالث ّ
مباحثاته مـع رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتانيـاهو 

ــي حفــ ــل خصيــصا للمــشاركة ف ــذي زار البرازي ل تنــصيب ًال
  .ّالرئيس اليميني المتشدد

كمــــا قــــال رئــــيس الــــوزراء "ّوصــــرح بولــــسونارو 
ّاإلســرائيلي فــالقرار اتخــذ ولــم يبــق إال تحديــد متــى ســيتم  ّ ّ

  ".تنفيذه

وكان نتانيـاهو أعلـن األحـد خـالل زيـارة إلـى ريـو 
ّدي جانيرو، أن البرازيل ستنقل سـفارتها فـي إسـرائيل إلـى 

ذ هذا القرار سوى تحديد موعد ّالقدس، ولم يتبق على تنفي
  .لتنفيذه



  

  

٤٠ 

 

اإلخبــاري البرازيلــي عــن نتانيــاهو " يــو أو ال"ونقــل موقــع 
قوله لعدد من أبناء الطائفة اليهودية في ريو دي جـانيرو 

 )إذا(لـيس مــسألة "ّإن نقـل الـسفارة البرازيليـة إلــى القـدس 
  )".متى(بل مسألة 

نــــــوفمبر قــــــال  /وفــــــي مطلــــــع تــــــشرين الثــــــاني
و إنــه يعتـــزم أن يحــذو حـــذو الــرئيس األميركـــي بولــسونار

ّدونالــد ترامــب وينقــل ســفارة بــالده إلــى القــدس، لكنــه عــاد 
ّعن ذلـك الحقـا وقـال إنـه  ّلـم يـتم اتخـاذ قـرار بهـذا الـشأن "ً ّ

  ".بعد

ــدا لــصادرات  ــسفارة تهدي ًويمكــن أن يــشكل نقــل ال ّ
إلـى الـدول العربيـة، والتـي تبلـغ " الحالل"اللحوم البرازيلية 

  .متها نحو مليار دوالرقي

ة  ـــــن أهمي ـــــل بولـــــسونارو م ـــــوفـــــي مقابلتـــــه قل ّ ّ
اإلجراءات االنتقاميـة التـي قـد تقـدم عليهـا دول عربيـة إذا 

  .ما نقلت البرازيل سفارتها إلى القدس المحتلة

قـسم كبيـر مـن العـالم العربـي يـصطف إلـى "وقال 
. جانـــب الواليـــات المتحـــدة أو بـــصدد االصـــطفاف بجانبهـــا

ين هذه سئم منها الناس في قـسم كبيـر مـن وقضية فلسط
  ".العالم العربي

وســــبق وأن أبــــدى بولــــسونارو رغبتــــه بتوثيــــق 
ٕالعالقات مع كـل مـن الواليـات المتحـدة واسـرائيل، وهـو مـا 
يمثــل تغييــرا بالنــسبة لبرازيليـــا التــي حكمتهــا علــى مـــدى 
عقــود حكومــات مــن يــسار الوســط ويمــين الوســط التزمــت 

ل المــــــسائل المرتبطــــــة بــــــالنزاع بــــــالتوافق الــــــدولي حيــــــا
ووضــع مدينــة القــدس المتنــازع  اإلســرائيلي – الفلــسطيني

  .عليها بين الجانبين

 . بالدولة الفلسطينية٢٠١٠واعترفت برازيليا في 

 ٤ ص٥/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

غضب من قوانين تحظر : الواليات المتحدة
  مقاطعة إسرائيل

 

ــــ"طالبــــت صــــحيفة أمريكيــــة فــــي واليــــة  ، "سوأركن
القاضي الفيـدرالي بتجميـد قـانون يلـزم مقـدمي الخـدمات فـي 

 .الوالية، بالتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل

وقـــال محـــامو الـــصحيفة، أن القـــانون الـــذي يجبـــر 
أصحاب المصالح والشركات على التخلي عن حرية التعبيـر، 

  .غير دستوري

ويجبــر القــانون مــزودي الخــدمات الــذين يرفــضون 
مقاطعـة إسـرائيل، علـى تخفـيض رواتـبهم التوقيع علـى عـدم 

  %.٢٠بنسبة 

اتحــــاد الحريــــات المدنيــــة األمريكــــي،  كمــــا انــــضم
، واســـتمع "أركنـــسو تـــايمز"للـــدعوى التـــي قـــدمتها صـــحيفة 

القاضي الفيدرالي بريان ميلر لالدعاءات ضـد القـانون الـذي 
، وقال إنه يأمـل باتخـاذ قـرار فـي الوقـت ٢٠١٧تم إقراره في 

  .القريب

ــــي ســــب د القاضــــي / تمبروف ــــأيلــــول الماضــــي جم ّ
وفي والية كنساس، .الفيدرالي في والية أريزونا قانونا مماثال

قضت المحكمة بـأن القـانون يجـب تجميـده، لكـن المـشرعين 
أدخلـــــوا عليـــــه تعـــــديالت بحيـــــث ال ينطبـــــق علـــــى األفـــــراد 
والمنظمات غير الربحيـة، ولكـن فقـط علـى العقـود الحكوميـة 

  . ألف دوالر أو أكثر١٠٠التي تبلغ قيمتها 

علــى العقــود " أركنــسو"وينطبــق القــانون فــي واليــة 
  .التي تبلغ قيمتها ألف دوالر أو أكثر

وفي تكساس، رفع مواطنون دعـوى مماثلـة الـشهر 
ـــي أعقـــاب طـــرد مدرســـة مـــسلمة مـــن عملهـــا،  الماضـــي، ف

  .لرفضها التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل

ــع  ــي، اإلث" ذا انترســبت"وذكــر موق ــين، أن األمريك ن
بهيـــة عمـــاوي كانـــت تعمـــل أخـــصائية تخاطـــب فـــي إحـــدى "

مدارس مدينـة أوسـتن عاصـمة واليـة تكـساس، وطـردت مـن 



  

  

٤١ 

عملهــا بــسبب رفــضها الموافقــة علــى فقــرة تتعلــق بإســرائيل 
  ".أضيفت مؤخرا لعقد العمل

ــع أن  ــى "وأوضــح الموق ــنص عل ــرة المــضافة، ت الفق
أي عمـل مـن التعهد بعدم مقاطعة إسرائيل أو المـشاركة فـي 

  ."شأنه اإلضرار باالقتصاد اإلسرائيلي

  ٥/١/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

مطالبة لألمم المتحدة بالكشف عن األنفاق 
  أسفل القدس

حكومــــــة التوافــــــق فــــــي رام اهللا  طالبــــــت – رام اهللا
األمـم المتحـدة بتـشكيل فريـق دولـي  اهللا برئاسة رامـي الحمـد

حــتالل اإلســرائيلي فــي للكــشف عــن األنفــاق التــي أنــشأها اال
 .القدس

وقـــال محـــافظ القـــدس، فـــي بيـــان لـــه األحـــد، إن 
األنفــاق أســفل المــسجد األقــصى المبــارك وفــي محــيط البلــدة 
ــشيرا إلــى أن  ــة الخطــورة، م ــدة ســلوان تعــد بالغ ّالقديمــة وبل
إسرائيل تقـوم بعمـل تغييـرات تاريخيـة فـي المدينـة المقدسـة، 

بها تجاه المدينة المحتلـة، وعلى األمم المتحدة أن تقوم بواج
  ".بحسب قرارات مجلس األمن واألمم المتحدة

فـي سـلوان، قـد " مركـز معلومـات وادي حلـوة"وكان 
ّحذر من خطورة استمرار أعمال الحفر وتفريغ األتربة أسـفل 

ــدة ســلوان، خاصــة حــي  ــوة"المــسجد األقــصى وبل ، "وادي حل
 تلـك  منـزال فـي الحـي تـضرر بفعـل٧٠ّوبين وجود أكثـر مـن 

  .الحفريات

ــين المركــز أن ســلطات االحــتالل تواصــل أعمــال  ّوب
الحفر في شبكة أنفاق متشعبة أسـفل حـي وادي حلـوة، تبـدأ 
ًمن منطقة العين مرورا بشارع الحي الرئيس باتجـاه مـشروع 

، والبــــــؤرة )ســــــاحة بــــــاب المغاربــــــة(االســــــتيطاني " كيـــــدم"
الـسور (ق ً، وصوال إلى سـاحة البـرا"مدينة داود"االستيطانية 

  .)الغربي للمسجد

  ٦/١/٢٠١٩ اآلن فلسطين

* * * * *  

" صفقة القرن"واشنطن تنفي نيتها إعالن 
  باألشهر المقبلة

 

أعلــن الــسفير األمريكــي لــدى االحــتالل اإلســرائيلي، 
ديفيـــد فريـــدمان، األحـــد، أن خطـــة الـــسالم األمريكيـــة فـــي 
 الشرق األوسط، المعروفة إعالميا بصفقة القـرن، لـن تنـشر
قريبــا، خالفــا للتقــارير التــي تحــدثت أن البيــت األبــيض مــن 

أبريـل / فبرايـر ونيـسان/ المفترض أن يعرضها ما بـين شـباط
 .المقبلين

، فــإن "إســرائيل اليــوم"وبحــسب مــا نــشرته صــحيفة 
مــسؤول كبيــر فــي البيــت األبــيض أكــد قبــل نحــو أســبوعين 

ر ونصف أن اإلعالن عن إجراء االنتخابات اإلسرائيلية سيؤث
على تاريخ نشر صفقة القرن، مرجحا أن تنشر الخطـة قبـل 

  .، وهو ما نفاه اليوم فريدمان٢٠١٩نهاية أبريل 

يذكر أن الكنيست اإلسـرائيلي أعلـن حـل نفـسه بعـد 
دعوة رئيس حكومة االحتالل بنيـامين نتنيـاهو، وقـرر إجـراء 

  .أبريل المقبل/ انتخابات مبكرة في نيسان

/ ر، فــي كـــانون األولوكــان الـــرئيس األمريكــي قـــر
عاصـــــمة "، االعتـــــراف بمدينـــــة القـــــدس ٢٠١٧ديـــــسمبر 
مــايو / ، ونقــل ســفارة الواليــات المتحــدة فــي أيــار"إلســرائيل
   . من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة٢٠١٨

  ٦/١/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

ًالجامعة العربية تدعو لحشد المواقف دفاعا 
  عن القدس

  

ــاهرة  ــرا -الق ــة لحــشد  - بت ــة العربي دعــت الجامع
ًالمواقف العربية دفاعا عن المركز القانوني للقدس بعد ما 

 .تردد بشأن نية دولة هندوراس نقل سفارتها إلى القدس

وقــال األمــين العــام للجامعــة أحمــد أبــو الغــيط أن 
ًإقدام أي دولة على مثل هذه الخطوة يمثل انتهاكا صريحا  ً ُ

ًتعتبـر القـدس أرضـا محتلـة، لمبادئ القانون الـدولي التـي 



  

  

٤٢ 

ـــا قبـــل حـــسم وضـــعها عبـــر  ـــسفارات إليه ـــل ال ر نق ُـــوتحظ
 .المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي

 ١٦ ص٧/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

بولتون «ردود فعل غاضبة إزاء جولة 
 بأنفاق البلدة القديمة بالقدس» وفريدمان

 

ة اثارت جول -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
مستشار االمن القومي األميركي جون بولتون برفقة 
السفير األميركي لدى تل ابيب، ديفيد فريدمان أمس في 
االنفاق اإلسرائيلية أسفل الحي اإلسالمي وساحة البراق 
واراضي األوقاف اإلسالمية في البلدة القديمة بالقدس 
المحتلة ردود فعل غاضبة، اعتبرتها شخصيات سياسية 

ٕتفزازا مقصودا لمشاعر المسلمين واقرار من قبل ودينية اس ً ً
واشنطن واإلدارة االميركية باالنتهاكات اإلسرائيلية بحق 

 .القدس المحتلة والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

ونظم أمس أنصار الهيكل المزعوم وحاخامات 
حائط البراق جولة لـ بولتون وفريدمان في االنفاق السرية 

ة في القدس المحتلة واستمع لشرح اسفل البلدة القديم
موسع من قبل الحاخامات ومرشدين عن هذه الحفريات 

  .واالنفاق

وعقب رئيس الهيئة اإلسالمية العليا خطيب 
المسجد األقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري على 

ان هذه الجولة االستفزازية ) الرأي(ـ الجولة االستفزازية ل
حاولة إلعطاء صورة هي اعتداء على الوقف اإلسالمي وم

تهويديه للمدينة وهذا يدلل الدعم األميركي المطلق 
لسلطات االحتالل وانتهاكاتها الخطيرة بحق المسجد 

وأضاف . األقصى واالوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة
ان خطوط صفقة القرن بدأت تظهر خطوة تلو ب ":عكرمة

خطوة، الن هذه الصفقة ترسخ االحتالل اإلسرائيلي 

لمدينة القدس وما تحاول سلطات االحتالل القيام به هو 
  ."طمس الوجه الحضاري اإلسالمي للمدينة المقدسة

ونستهجن ما صرح به عضو بلدية القدس 
المحتلة بهدم اسوار البلدة القديمة بدعوى تنفيذ الوحد 
بين شطري المدينة الن اسوار هذه المدينة ترمز للحضارة 

  .ثماني الزاهراإلسالمية في العهد الع

وكان انضم بولتون لفريدمان بجوله مصحوبة 
بمرشدين في األنفاق مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

، واطلع على المعبد »الجدار الغربية التراث ستريت«
اليهودي في الجزء الغربي من ساحة البراق ووقف في 
وسط مجموعة من المهندسين والحاخامات يستمع لشرح 

. لبناء الهيكل المزعوم في القدسعن عمليات التحضير 
وكتب بولتون في سجل الزوار بعد جولة في أنفاق اسفل 
الحي اإلسالمي والمدرسة التنكزية اإلسالمية وحمام العين 

إن هذا إنجاز كبير ال «وأسفل منطقة سوق القطانين 
» ينسى كل هذا التاريخ، منذ بداية حضارتنا المشتركة

  .وفق زعمه

اللجنة التنفيذية لمنظمة واستنكر امين سر 
التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات باشد 
العبارات، قيام بولتون وفريدمان، بانتهاك القانون الدولي 
والشرعية الدولية والتجول برفقة مسؤولين من سلطة 
االحتالل الى البلدة القديمة لمدينة القدس الشرقية 

 تقود فقط، الى واكد عريقات ان هذه الممارسات. المحتلة
الفوضى والعنف وانعدام القانون، وانها ال تخلق حق وال 
تنشأ التزام، ولن تغير من حقيقة التاريخ والحاضر 
والمستقبل بأن القدس ببلدتها القديمة والحرم القدسي 
الشريف، وكنيسة القيامة، واألسوار التي ال تهرم، سوف 

ية األخرى تبقى العاصمة األبدية لدولة فلسطين، والحتم
من جهته، قال وزير . ان االحتالل االسرائيلي الى زوال

ان ) الرأي(ـ شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني ل
الجولة استفزاز للمشاعر ومس بقدسية واستهتار 



  

  

٤٣ 

بالحقوق، ولن هذا االقتحام لساحة البراق واالنفاق التي 
تجريها السلطات اإلسرائيلية اسفل البلدة القديمة 

جد واراضي األوقاف التي هي جميعها وقف إسالمي والمس
معتدى عليها وكل قرارات اليونسكو كانت تندد بانتهاكات 

  .االحتالل لهذه األوقاف اإلسالمية

ولفت الى ان جولة بولتن والمستوطن السفير 
األميركي في ساحة البراق واالنفاق يؤكد بان كل ما تقوم 

ييد وموافقة أميركية به الحكومة اإلسرائيلية هو بدعم وتأ
وهذا يعتبر تحدي سافر لحقوق الفلسطينيين مسلمين 

 .ومسيحيين في هذه المدينة

 ٨ ص٧/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ادعيس يندد باقتحامات األقصى من قبل 
  اإلسرائيليين

 

 نـــدد وزيـــر األوقـــاف – اهللا رام – فلـــسطين اليـــوم
ــــد االقتحامــــات  ــــة يوســــف ادعــــيس بتزاي ــــشؤون الديني وال
للمسجد األقصى من قبل الشخصيات الدينيـة اإلسـرائيلية، 
التــي كــان آخرهــا االقتحــام الــذي جــرى اليــوم مــن قبــل مــا 

 .يسمى وزير الزراعة في حكومة اليمين المتطرف

وأضاف ادعيس، في بيـان صـحفي، مـساء اليـوم 
االثنـين، أن حكومـة االحــتالل اليمينيـة تعمــل جاهـدة علــى 

تي أصـبحت تـتم بـشكل يـومي تسهيل اقتحامات األقصى ال
وبتزايد، خاصة بعد انسحاب حكومة االحـتالل مـن منظمـة 
اليونسكو، ما يعني تزايدا في االنتهاكات التي تمارس مـن 
قبـــــل ســـــوائب المـــــستوطنين، أو مـــــن قبـــــل الشخـــــصيات 
الــسياسية التــي تنطلــق مــن خلفيــات سياســية ودينيــة فــي 

دسـيته اقتحاماتها، األمـر الـذي يمـس المـسجد األقـصى وق
  .ومكانته الدينية والحضارية

ــاالت التــي تمارســها  كمــا اســتنكر ادعــيس االعتق
قوات االحتالل ضد موظفي األوقاف اإلسالمية في القـدس 

والتـي كـان آخرهــا اعتقـال مـدير العالقــات العامـة واإلعــالم 
عمليــــة "فــــي أوقــــاف القــــدس فــــراس الــــدبس، معتبــــرا أن 

هاكــات جديــدة ال االعتقــال هــذه تــأتي فــي ســياق تمريــر انت
نعلـم تفاصـيلها حتـى اللحظـة، ولكنهـا تنـذر بخطـورة كبيــرة 
علـــى مدينـــة القـــدس بـــشكل عـــام واألقـــصى علـــى وجـــه 

  ".الخصوص

وحـــذر مـــن خطـــورة األصـــوات التـــي تتعـــالى فـــي 
الجانب اإلسرائيلي وتطالب بهدم أسوار القدس التاريخيـة، 
األمــر الــذي يعنــي تطــاوال علــى تــاريخ القــدس وحــضارتها 

  .كانتها الدينية والثقافيةوم

وطالب ادعيس المؤسسات الدولية بحمايـة أبنـاء 
القــدس ومــوظفي األوقــاف اإلســالمية الــذين يــدافعون عــن 

  .القدس والمسجد األقصى

  ٧/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتصدي بحزم 
  "األقصى"لمحاوالت تقسيم واقتحام 

 

ــــــــت –) أ.ش.أ (– رام اهللا ــــــــة  طالب وزارة الخارجي
ــــي واإلســــالمي،  ــــربين الفلــــسطينية العــــالمين العرب والمغت
بالتصدي بحزم لمحاوالت تقسيم المسجد األقـصى المبـارك 
وباحاته إن لـم يكـن هدمـه، بمـا يتطلبـه ذلـك مـن اسـتنفار 
ـــوأد هـــذا  ـــسياسية واالقتـــصادية والدبلوماســـية ل الجهـــود ال

ًعمل فورا علـى وقـف تلـك المخطط االحتاللي العنصري، وال
ًاالقتحامات التي تعتبر خرقـا فاضـحا لالتفاقيـات والـشرعية  ً
الدوليــة وقراراتهــا بمــا فيهــا قــرارات منظمــة األمــم المتحــدة 

ً، واعتــداء صــارخا علــى )يونــسكو(للتربيــة والعلــم والثقافــة  ً
 .الواقع التاريخي والقانوني القائم

 بأشـد – نبيـان اليـوم االثنـي فـي –وأدانت الوزارة 
العبارات اقتحـام الـوزير اإلسـرائيلي المتطـرف أوري أرائيـل، 
برفقــــة مجموعــــة مــــن المــــستوطنين المتطــــرفين، باحــــات 



  

  

٤٤ 

ـــن قـــوات  ـــشددة م ـــارك، بحراســـة م ـــصى المب المـــسجد األق
 .االحتالل وشرطته

ــــــــسطينية الحكومــــــــة  ــــــــت الخارجيــــــــة الفل ّوحمل
 اإلســرائيلية المــسؤولية الكاملــة والمباشــرة عــن نتــائج تلــك
ــداعيات حمــالت التحــريض العنــصرية  االقتحامــات وعــن ت

 مـن ًادالمتطرفة ضد المسجد األقصى المبارك، محذرة مجد
مغبة التعامل مع تلك االقتحامات وأبعادها الخطيرة كـأمور 

ــب ــة ومألوفــة تتكــرر يومي ــت اعتيادي ــا ًاات ، أو التعامــل معه
كأرقام وأعداد تخفي المخطـط االسـتعماري التهويـدي الـذي 

ــ ــدريج ي ــذه بالت ــتم تنفي ــذي ي ستهدف المــسجد وباحاتــه، وال
 إلـــى هـــدم أجـــزاء واســـعة مـــن المـــسجد وباحاتـــه، ًوصـــوال

 .وفرض السيطرة اإلسرائيلية السياسية واإلدارية عليه

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن مجموعـــة مـــن أعـــضاء 
الكنيـــست والـــوزراء والمـــسؤولين اإلســـرائيليين المتطـــرفين 

احات المسجد األقصى في اآلونة ّصعدوا من اقتحاماتهم لب
األخيـرة، وســط تزايـد ملحــوظ فــي الـدعوات العنــصرية التــي 
تطلقها أكثر مـن جهـة يمينيـة متطرفـة فـي إسـرائيل لحـشد 
أوســـع اقتحامـــات لألقـــصى وباحاتـــه، خاصـــة الجمعيـــات 

التـــي ) جبـــل الهيكـــل(االســـتيطانية ومـــا تـــسمى بمنظمـــات 
ـــرة الجمهـــور اإلســـرائيلي  ـــسعى لتوســـيع دائ ـــستهدف ت الم

ًللمــشاركة فــي تلــك االقتحامــات التهويديــة، مــشيرة إلــى أن 
ًالعـــام الماضـــي شـــهد تزايـــدا ملحوظـــا عـــن األعـــوام التـــي  ً
ســـبقته فـــي أعـــداد المقتحمـــين للمـــسجد، بهـــدف تكـــريس 

  .ً ريثما يتم تقسيمه مكانياًتقسيمه زمانيا

  ٧/١/٢٠١٩مصراوي 

* * * * *  

  

  

  

ق  حلفاء نتفواألمريكاننحن : الصفدي
ونختلف وموقفنا من القضية الفلسطينية 

  مطروح بكل وضوح وشفافية
  

ــــد-عمــــان  ــــر  – الهــــادي  نيفــــين عب بحــــث وزي
ــــره  ــــصفدي ونظي ــــربين أيمــــن ال ــــة وشــــؤون المغت الخارجي

بومبيــو، أمــس، العالقــات الثنائيــة وســبل  األمريكــي مايــك
كافة، إضافة إلى عدد  تطويرها واالرتقاء بها في المجاالت

ـــــــضايا  ـــــــن الق ـــــــات م اإلقليميـــــــة وســـــــبل تجـــــــاوز األزم
  .>>...اإلقليمية

أجرينا محادثات مثمرة حول تعزيز  ...<<
شراكتنا التاريخية وتعاوننا االقتصادي والتجاري والدفاعي 
واألمني في أفضل مستوياتها، ونحن حريصون على 

  .تعزيز هذا التعاون

وقال ان الواليات المتحدة صديق وحليف نثمن 
لكة، مشيرا الى ان برنامج المساعدات عاليا دعمها للمم

للمملكة الممتد على مدى خمس سنوات، واألول الذي 
أقرته إدارة الرئيس ترمب، يساعدنا في مواجهة التحديات 
اإلقتصادية، وتحدي استضافة مليون وثالثمائة ألف 

  .شقيق سوري

ان للصراع الفلسطينيي : "وأضاف الصفدي
ثاتنا، ذلك ان حله اإلسرائيلي مساحة واسعة في محاد

متطلب رئيس لتحقيق السالم الشامل الذي ننشده جميعا، 
معتبرا جمود الجهود السلمية خطيرا، وال بد من إيجاد 

  ."أفاق سياسية للحل

وزاد ان المملكة ستواصل العمل مع الواليات 
المتحدة والمجتمع الدولي من أجل تحقيق السالم الشامل 

ذي يضمن قيام الدولة والدائم عبر حل الدولتين، ال
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسالم ١٩٦٧
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إلى جانب دولة إسرائيل وفي إطار عالقات إقليمية 
  .>>...طبيعية وفق مبادرة السالم العربية

 إن الصراع الفلسطيني االسرائيلي وأضاف... <<
 المنطقة ويجب حله بما يلبي هو أساس الصراع في

ِالحقوق الفلسطينية وفي مقدمها الحق في الحرية 
والدولة وهو شرط تحقيق السالم الشامل الذي أكد جميع 

  .العرب أنه هدفهم

ِنحن واألمريكان حلفاء نتفق ونختلف، وفي "وزاد 
  ."هذا الموضوع نطرح موقفنا هذا بكل وضوح وشفافية

  ٣ ص٩/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األوقاف تندد باالقتحامات التي تنال من قدسية 
  األقصى وتهدد مكانته

 

ـــدد وزيـــر األوقـــاف والـــشؤون الدينيـــة يوســـف  ن
ــد االقتحامــات للمــسجد ــل  األقــصى ادعــيس بتزاي ــن قب م

، كان آخرهـا االقتحـام الـذي "إسرائيلية"شخصيات سياسية 
 مـن قبـل مـا يـسمى وزيـر الزراعـة فـي حكومـة أمـسجرى 

 .المتطرفاليمين 

وأضــاف ادعــيس، فــي بيــان صــحفي، أن حكومــة 
 اقتحامــات االحــتالل اليمينيــة تعمــل جاهــدة علــى تــسهيل

األقــصى التــي أصــبحت تــتم بــشكل يــومي وبتزايــد، خاصــة 
مـن منظمـة اليونـسكو، مـا  بعـد انـسحاب حكومـة االحـتالل

 يعني تزايدا في االنتهاكات التـي تمـارس مـن قبـل سـوائب

ـــي المـــستوطنين، أو مـــن ق ـــل الشخـــصيات الـــسياسية الت ب
تنطلق من خلفيات سياسية ودينية فـي اقتحاماتهـا، األمـر 

وقدســيته ومكانتــه الدينيــة  المــسجد األقــصى الــذي يمــس
  .والحضارية

 ٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

االحتالل يختطف مدينة القدس لتمرير : صيام
  بالقوة" صفقة القرن"

 

د اهللا صيام اقتحام وصف نائب محافظ القدس عب
ـــصى  ـــة االحـــتالل للمـــسجد األق ـــي حكوم ـــر الزراعـــة ف وزي
وجولة مستشار األمن القومي األمريكي في البلدة القديمة 
بالقـدس وسـاحة حـائط البـراق يـوم أمـس، باالعتـداء اآلثـم 
على القبلة األولى للمسلمين وعلى حـق الفلـسطينيين فـي 

  .عاصمتهم القدس

ــــصريح صــــحفي ، إن هــــذا وقــــال صــــيام، فــــي ت
األمريكي في األقـصى هـو " اإلسرائيلي"التنسيق والحضور 

تأكيد على أن االحتالل يختطـف مدينـة القـدس لتمريـر مـا 
ــة  ــالقوة ضــاربا بعــرض الحــائط كاف تــسمى صــفقة القــرن ب

  .القوانين الدولية

 ٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

القدس خط أحمر ومن قضايا : الصفدي
  الوضع النهائي

  

استقبل وزير الخارجية  -   رهام فاخوري-عمان 
وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، امس، وفدا برلمانيا 
أستراليا ضم رئيس لجنة الصداقة األردنية األسترالية في 
مجلس النواب األسترالي ماريا فامفاكينو وأعضاء في اللجنة 

  .والسفير األسترالي لدى المملكة

بي، الذي يمثل وبحث الصفدي مع الوفد النيا
أعضاؤه عددا من األحزاب األسترالية، العالقات الثنائية 
وسبل تطويرها في المجاالت االقتصادية والسياحية 

  .والثقافية، إضافة إلى المستجدات اإلقليمية

وأكد الصفدي خالل اللقاء مركزية القضية 
الفلسطينية وشدد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع 

 في العملية السلمية والعمل على الدولي لكسر الجمود
تحقيق السالم الشامل الذي يشكل حل الدولتين الذي يعالج 



  

  

٤٦ 

جميع قضايا الوضع النهائي ويضمن قيام الدولة 
 ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية 
  . الوحيدومبادرة السالم العربية سبيله

وشدد وزير الخارجية على موقف األردن الثابت 
في أن القدس خط أحمر وقضية من قضايا الوضع النهائي 
يحسم مصيرها في مفاوضات الوضع النهائي وفق قرارات 
الشرعية الدولية وبما يضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة 

وحذر من تبعات أي مساس بالوضع القانوني . الفلسطينية
ريخي القائم في المدينة المقدسة، ومن أن أي مساس والتا

بهذا الوضع يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر 
المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي 

  .واإلسالمي والعالم

وأكد الصفدي على ضرورة استمرار تقديم الدعم 
ين الالزم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئ

لتمكينها من االستمرار بتقديم خدماتها الحيوية ) األنروا(
لالجئين الفلسطينيين وفق تكليفها األممي، وبين التبعات 
الحياتية والسياسية الكارثية ألي محاولة لالنتقاص من دور 

  .الوكالة أو عدم توفير ما تحتاجه من الدعم المالي

كما استعرض وزير الخارجية مع أعضاء الوفد 
تطورات في جهود التوصل لحل سياسي لألزمة السورية ال

يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويقبله السوريون وفق قرار 
 ويتيح الظروف التي تسمح ٢٢٥٤مجلس األمن الدولي 

  .بعودة الالجئين السوريين إلى وطنهم

ووضع الصفدي الوفد األسترالي في صورة 
ليون الضغوط التي تتحملها المملكة جراء استضافة م

وثالثمائة ألف شقيق سوري يتواجد عشرة في المئة منهم 
وشدد على ضرورة استمرار . فقط في مخيمات اللجوء

المجتمع الدولي في تحمل مسؤوليته إزاء الالجئين والمملكة 
التي تقوم بكل ما تستطيع لتلبية احتياجات الالجئين رغم ما 
يشكله ذلك من ضغوط كبيرة على قطاعات رئيسة مثل 

وأكد الصفدي أن األردن . التعليم والصحة وسوق العمل
  .يشجع العودة الطوعية لالجئين

وأكد وزير الخارجية أهمية التعاون الدولي في 
التصدي لإلرهاب الذي يمثل خطرا مشتركا ال عالقة له 
ولظالميته بالدين اإلسالمي الحنيف وقيم السالم واحترام 

 تطوير التعاون مع وأكد أعضاء الوفد حرصهم على. اآلخر
المملكة وثمنوا الدور الرئيس الذي يقوده جاللة الملك 

كما ثمن .عبداهللا الثاني لتحقيق األمن واالستقرار اإلقليميين
الوفد للملكة دورها في استضافة الالجئين رغم ظروفها 

 .االقتصادية الصعبة

 ٢ ص١١/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

س الشهر نتنياهو يعقد قمة ثالثية في القد
  القادم

 

القناة الـسابعة العبريـة،  كشفت – عبد الهادي نائل
الجمعــة، عــن نيــة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي،  صــباح اليــوم

ثالثيــة فــي القــدس،  بنيــامين نتنيــاهو، عقــد قمــة سياســية
 .الشهر القادم، تضم بولندا وهنغاريا والتشيك

ــة، إن هــدف هــذه القمــة، ــاة العبري ــت القن هــو  وقال
غوطات جديــدة، لمواجهــة قــرارات أوروبيــة، تعتبرهــا تفعيــل ضــ

 .لها، تتعلق بالشأن الفلسطيني واإليراني إسرائيل معادية

تعقـد القمـة  وذكرت القنـاة العبريـة، أنـه المتوقـع أن
ً فبراير المقبل، في مدينة القدس، مشيرة إلـى أن ١٩بتاريخ 
بولنـدا وهنغاريـا والتـشيك، تتعـارض فـي مواقفهـا مـع  كال من

  .والخارجية لالتحاد األوروبي لسياسات الداخليةا

  ١١/١/٢٠١٩ عكا للشؤون اإلسرائيلية

* * * * *  

  

  



  

  

٤٧ 

وزير الخارجية ونظيره الفرنسي يتفقان على 
  ضرورة حل القضايا اإلقليمية

  

أتفق االردن وفرنسا على  -  رهام فاخوري-عمان 
ان إيجاد أفق سياسي للتقدم فـي القـضية الفلـسطينية يكمـن 

  .>>... حل الدولتينفي

ســنعمل معــا، وبــشراكة مــع "وقــال الــصفدي ... <<
المجتمع الـدولي، علـى إيجـاد أفـق سياسـي للتقـدم نحـو حـل 
الدولتين الذي تقوض اإلجـراءات اإلسـرائيلية األحاديـة فـرص 

  ".تحقيقه

ـــشامل ضـــرورة إقليميـــة  ـــسالم ال ـــى أن ال وأشـــار إل
ة ودوليـــــة وطريقـــــه واضـــــحة، مـــــستندة علـــــى قيـــــام الدولـــــ

 ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة علـى خطـوط الرابـع مـن يونيـو 
وعاصمتها القـدس لتعـيش بـأمن وسـالم إلـى جانـب إسـرائيل 

  .وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

ــــسا المؤيــــدة لحــــل  ــــصفدي بمواقــــف فرن ّورحــــب ال
 الـذي ٢٣٣٤ والقـرار ٢٠١٧الدولتين ومؤتمر باريس للعـام 

لرئيس في التوصـل إليـه والـذي أكـد بوضـوح كان لها الدور ا
دعمها لحق الفلسطينيين في الحرية والدولة ليتحقق الـسالم 

 .الشامل الذي نريده جميعا

 ٦ ص١٤/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًعشراوي تستقبل وفدا برلمانيا استراليا عبرت عن  ً ً
االستياء الفلسطيني من مواقف رئيس الوزراء 

ف األحزاب التي قررت األسترالي وأشادت بمواق
 االعتراف بفلسطين

  

 التقت عـضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة –رام اهللا 
ــدا  ــوم األحــد، وف ــان عــشراوي، الي ــسطينية حن ــر الفل التحري
برلمانيـا اســتراليا ضــم ممثلــين عــن حــزب العمــال، والحــزب 
الليبرالي، وحزب الخضر، والحزب الوطني، بحضور سـفير 

 .زيلندا عزت عبد الهاديفلسطين لدى استراليا ونيو

ــــد علــــى آخــــر  وأطلعــــت عــــشراوي أعــــضاء الوف
المــــستجدات الــــسياسية وأحــــدث التطــــورات علــــى األرض 

  .والوضع العام الدولي واإلقليمي

وفـــــي بدايـــــة اللقـــــاء، جـــــرى مراجعـــــة العالقـــــات 
الفلسطينية االسترالية، حيـث عبـرت عـشراوي عـن اسـتياء 

الــــسلبية الــــشعب الفلــــسطيني مــــن الخطــــوات والقــــرارات 
ــوزراء األســترالي ســكوت  ــي اتخــذها رئــيس ال ــرة الت والخطي
موريــسون المناهــضة للقــانون الــدولي وقــرارات الــشرعية 
ــا فيهــا  ــسطيني، بم ــسان الفل ــادئ حقــوق اإلن ــة ولمب الدولي
االعتراف غير الشرعي بالقدس الغربيـة عاصـمة إلسـرائيل 

  .ووقف الدعم المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية

 إن هذه القرارات والمواقف غيـر مـسؤولة :"وقالت
ومنحازة لدولة االحتالل وتساهم بـشكل مباشـر فـي زعزعـة 

  ".األمن واالستقرار في المنطقة والعالم

وفي المقابل، أشادت عشراوي بالمواقف المبدئيـة 
والشجاعة لحزب العمال واألحـزاب األسـترالية األخـرى التـي 

 ودعمهـــا ونـــسج اتخــذت قـــرارا بـــاالعتراف بدولـــة فلـــسطين
  .عالقات إيجابية وتضامنية مع الشعب الفلسطيني

 ١٣/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

األمم المتحدة تؤكد على حل الدولتين 
  ٧٧وفلسطين رئيسة لمجموعة الـ 

  

ًتسلمت فلسطين رسميا أمس  - يويوركن ّ
م  والصين لعا٧٧ الثالثاء الرئاسة الدورية لمجموعة الـ

، في مراسم حضرها الرئيس الفلسطيني محمود ٢٠١٩
عباس واألمين العام لألمم المتحدة انطونيو غوتيريس 
ورئيسة الجمعية العامة ووزير الخارجية المصري الذي 

   .كانت بالده تتولى رئاسة المجموعة العام الماضي



  

  

٤٨ 

غوتيريس قد كرر خالل اجتماعه مع  وكان
أن حل الدولتين هو عباس ليل االثنين التأكيد على 

  . الخيار الوحيد القابل للتطبيق للسالم المستدام

تضم االن   والصين٧٧يشار الى ان مجموعة الـ 
  . في المئة من سكان العالم٨٠ دولة تمثل ١٣٤

 ١ص ١٦/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الفلسطينيون يستعدون لطلب العضوية الكاملة 
 في األمم المتحدة

 

يستعد الفلسطينيون للتقدم  -  وكاالت- عواصم
بطلب للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، 
بالرغم من أن هذه الخطوة ستقابل برفض من الواليات 

  .المتحدة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني

ويحظى الفلسطينيون بصفة عضو مراقب في 
الهيئة األممية، وفي حال حصولهم على العضوية الكاملة 

  .من شأن ذلك أن يمنحهم اعترافا دوليا بدولتهم

وأي دولة تتقدم بطلب لالنضمام الى األمم 
المتحدة يجب ان تحصل على موافقة مجلس األمن أوال، 
حيث تملك الواليات المتحدة حق النقض، قبل أن يتم 

  .تبني القرار في الجمعية العامة

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي 
نعلم اننا سنواجه فيتو من الواليات المتحدة، "فيينللصحا

 للحصول على "لكن هذا لن يمنعنا من تقديم طلبنا
  .العضوية الكاملة

وأشار المالكي الى أن الفلسطينيين سيبدأون 
بحملة لحشد التأييد في مجلس األمن، مع التوجه لتقديم 

  ."أسابيع"طلب العضوية في غضون 

لعضوية األمم المتحدة ّوتقدم الفلسطينيون بطلب 
، لكنه لم يصل الى مجلس األمن من أجل ٢٠١١عام 

  .طرحه للتصويت

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في األمم 
المتحدة إن إسرائيل تعرقل التنمية في الشرق األوسط 
ًباحتاللها األراضي الفلسطينية، مجددا الدعوة إلى إقامة 

  .دولة فلسطينية مستقلة

اس في مراسم تسليم مصر رئاسة وتحدث عب
 زائد الصين إلى فلسطين، ما يسلط ٧٧ـ مجموعة ال

الضوء على الفلسطينيين من خالل ترأسهم ألكبر 
  .مجموعة من الدول النامية في األمم المتحدة

وقال إن استمرار االستيطان واحتالل فلسطين 
يقوض تنمية األراضي الفلسطينية وقدرتها على التعاون 

  .ق، ويعيق مستقبل تنمية جميع شعوب المنطقةوالتنسي

وأضاف أنه ملتزم بحل سلمي ينهي االحتالل 
ويحقق استقالل دولة فلسطين على أن تكون القدس 
الشرقية عاصمتها، والعيش جنبا إلى جنب في سالم 

  .وأمن مع دولة إسرائيل

ورد الفلسطينيون بغضب على قرار الرئيس 
ون األول االعتراف بالقدس األميركي دونالد ترامب في كان

عاصمة إلسرائيل في خروج على التوافق الدولي بأن يحل 
  .وضع المدينة من خالل المفاوضات

وقطع عباس العالقات مع إدارة ترامب وتوعد 
ًبمعارضة أي خطة سالم أميركية قائال إنها ستكون 

  .منحازة إلى إسرائيل

من جهة اخرى، أصيب عدد من الشبان 
امس برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، الفلسطينيين 

خالل مواجهات اندلعت في قرية عنزة جنوب مدينة جنين 
  .شمال الضفة الغربية

وأفادت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني في 
بيان أن عددا من المواطنين اصيبوا خالل المواجهات 
التي اندلعت عقب اقتحام قوات االحتالل القرية، وجرى 

  .ستشفى لتلقي العالجنقلهم إلى الم



  

  

٤٩ 

وأشارت الى ان قوات االحتالل داهمت في مخيم 
  .جنين منزل أحد المواطنين واستجوبت ساكنيه

كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان 
الفلسطينيين وقوات االحتالل االسرائيلي في بلدة الخضر 

  .جنوب بيت لحم

وقالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني في بيان 
المواجهات تركزت في منطقتي البوابة والمسجد لها إن 

الكبير، أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت ما أدى الى 
اصابة العديد من المواطنين بحاالت اختناق جراء 
استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي اطلقه جنود 

  .ن في المنطقةاالحتالل صوب المواطني

وأغلقت قوات االحتالل امس المدخل الرئيس 
  .لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية

وأكد مجلس بلدي عزون في بيان أن قوات 
االحتالل أغلقت البوابة الحديدية، ومنعت المواطنين 
والمركبات من الدخول أو الخروج، ما اضطرهم الى 

للوصول الى أماكن عملهم التحول الى طرق التفافية 
كما هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم، . وسكناهم

  .مسكنا في قرية فصايل شمال مدينة أريحا

وأفاد مسؤول ملف االنتهاكات في اريحا 
واالغوار عارف دراغمة أن آليات االحتالل هدمت مسكنا 

 مترا تقريبا؛ بحجة ٣٠ ألحد المواطنين، تقدر مساحته بــ
  .الترخيصعدم 

من جهتها شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس 
حملة دهم واعتقاالت واسعة في مناطق مختلفة بالضفة 

  الغربية المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان ان قوات 
االحتالل اعتقلت ثالثة عشر فلسطينيا خالل اقتحامها 

بيرة مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام اهللا وال
  .وجنين وسلفيت

 ٣٥ مستوطنا، و٣٤من جهة اخرى، اقتحم 
طالبا من معاهد تلمودية متطرفة، امس، المسجد األقصى 
المبارك، من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات 

  .االحتالل اإلسرائيلي

وقال شهود عيان إن المستوطنين استمعوا الى 
جد المزعوم، وتجولوا في المس» الهيكل«شروحات حول 

  .المبارك قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة

 ٧ص ١٧/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تضغط على دول العالم لنقل سفاراتها " إسرائيل"
  إلى القدس

 

 العبريـة، ١٣ كشفت القنـاة الــ - القدس المحتلة
مــساء اليــوم الخمــيس، النقــاب عــن قيــام ) العاشــرة ســابقا(

ال رسائل إلى كافة الـدول وزارة الخارجية اإلسرائيلية، بإرس
، لمطابتهـا بنقـل "إسـرائيل"التي لديها عالقـات رسـمية مـع 

 .سفارات بالدها إلى القدس

" اإلسـرائيلية"وذكرت القناة العبريـة، أن الخارجيـة 
أكدت في رسالتها، أنه سيتم منع إقامـة قنـصليات شـرف، 
للدول التي لم توافق على نقل سـفارة بالدهـا إلـى القـدس، 

لمـــصادقة علـــى تجديـــد واليـــة قناصـــل شـــرف فـــي وعـــدم ا
  .القدس

وقالــــت القنــــاة، إن هــــدف هــــذه الرســــالة، التــــي 
أرسلتها الخارجية في شهر نوفمبر الماضي، هو ممارسـة 
المزيـــد مـــن الـــضغط، علـــى الـــدول التـــي تربطهـــا عالقـــات 

  .، لنقل سفاراتها"إسرائيل"رسمية مع 

ـــدول عبـــرت عـــن  ـــض ال ـــاة، أن بع وأضـــافت القن
إلـــى " تــل أبيــب"مــؤخرا، لنقـــل ســفارة بالدهــا مـــن رغبتهــا 

ـــل التـــشيك واســـتراليا، وتراجعـــت فـــي اللحظـــة  القـــدس، مث
  .األخيرة، وطالبت بإقامة قنصلية شرف، لها في القدس



  

  

٥٠ 

ــــى أن رســــالة وزارة  ــــة، إل ــــاة العبري وأشــــارت القن
الخارجيــة، أكــدت للــدول عــدم موافقــة إســرائيل علــى إقامــة 

بـت الـدول التـي مـا زالـت قنصليات شرف في القدس، وطال
ــــتح ممثليــــة  ــــدس، بف ــــى الق ــــل ســــفاراتها إل ال ترغــــب بنق
دبلوماسية بمستوى أعلى من قنـصلية شـرف، مثـل مراكـز 

  .ثقافية وممثليات تجارية أو مالحق أمنية

  ١٧/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

دولة فلسطينية في معظم : صفقة القرن
  الضفة؛ األقصى لالحتالل وال ذكر لغزة

 

تقضي الخطة األميركية لتسوية القضية 
ترسيخ " الفلسطينية في ما تزعم اإلدارة األميركية أنها لـ

صفقة "، والمعروفة إعالميا بـ"السالم في الشرق األوسط
من أراضي % ٩٠، بإقامة دولة فلسطينية على "القرن

الضفة الغربية المحتلة، على أن تشكل أجزاء من القدس 
لة الفلسطينية، في حين تخضع الشرقية عاصمة الدو

البلدة القديمة في المدينة، حيث يقع المسجد األقصى 
 .المبارك وسائر األماكن المقدسة، تحت سيطرة االحتالل

القناة " (١٣ريشيت "جاء ذلك بحسب ما كشفته 
، مساء األربعاء، نقال عن )العاشرة اإلسرائيلية سابقا

ر في البيت مصدر شارك بإحاطة ألحد المسؤولين الكبا
األبيض، أجريت خالل األيام القليلة الماضية، استعدادا 

أشارت القناة إلى أن اإلدارة األميركية  لطرح الخطة، حيث
خالل " صفقة القرن"برئاسة دونالد ترامب، تستعد لطرح 

 .األشهر المقبلة

تتضمن إقامة " صفقة القرن"وأفادت القناة بأن  
ساحتها عن ضعف دولة فلسطينية في منطقة تزيد م

مساحة المناطق أ وب، الخاضعة لسيطرة السلطة 
 – ٩٠الفلسطينية، وأكدت أن المساحة قد تشكل من 

 .من مجمل مساحة الضفة الغربية المحتلة% ٨٥

ًومن المقرر أن تشمل الصفقة تبادال لألراضي 
بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك فيما يتعلق بسائر 

ة الغربية المحتلة والتي المساحة المتبقية من الضف
ًستضمها إسرائيل، وفقا لتفاصيل الخطة، وبحسب القناة 

ليس من الواضح مدى تبادل األراضي وعن أية "فإنه 
 ."مناطق يدور الحديث

وأشارت القناة في تقريرها إلى أن المستوطنات 
األولى، الكبيرة، ستضم إلى : ستقسم إلى ثالثة فئات

" غوش عتصيون"ي تتمثل بـاالحتالل اإلسرائيلي، والت
" إيتمار"؛ فيما تبقى مستوطنتا "أريئيل"و" معاليه أدوميم"و
قائمتين، على أال يتم زيادة ) الفئة الثانية" (يتسهار"و

مساحتهما، أما الفئة الثالثة من المستوطنات، والتي 
ًتشمل البؤر االستيطانية غير القانونية وفقا للقانون 

، مع الدفع بفكرة تبادل اإلسرائيلي، سيتم إخالؤها
 .األراضي

وحول السيادة على مدينة القدس المحتلة، 
تقضي خطة ترامب بتقسمها لعاصمة إسرائيلية في 
األجزاء الغربية للمدينة بما يشمل أجزاء من المناطق 

وأن تكون البلدة القديمة التي تحيط بها األسوار . الشرقية
الدينية، في القدس الشرقية، وتحتوي على المقدسات 

وكذلك المناطق المجاورة مثل سلوان وجبل الزيتون، تحت 
السيادة اإلسرائيلية لكن بإدارة مشتركة من الفلسطينيين 

 .واألردن

في " معظم األحياء العربية"وأضافت القناة أن 
القدس الشرقية ستكون تحت السيادة الفلسطينية 
وستكون بها عاصمة الدولة الفلسطينية في المستقبل، 
وأوضح التقرير أن ترامب يرغب في استكمال اإلجراءات 

 .اإلسرائيلية المقترحة بتبادل لألراضي مع الفلسطينيين

وبحسب القناة، فإن تقديرات الرئيس األميركي 
تشير إلى أن السلطة الفلسطينية سترفض الخطة 
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األميركية المقترحة، ولكن الرئيس ترامب يأمل بأن يكون 
 .لي عن قبولهايعلن الطرف اإلسرائي

وأشارت إلى أن الرئيس األميركي أراد نشر خطة 
السالم خالل األسابيع الماضية، إال أن مقربيه نصحوه 
باالنتظار حتى االنتهاء من انتخابات الكنيست المقررة 

 .أبريل المقبل/ في التاسع من شهر نيسان

ونقلت القناة العبرية على موقعها اإللكتروني 
ألميركي أن هذه التفاصيل ربما على لسان المصدر ا

تكون األقرب لخطة السالم األميركية في الشرق األوسط، 
 .وليست الخطة النهائية

ولم يشر التقرير إلى مصير الالجئين 
الفلسطينيين الذي يعد أحد النقاط المحورية في أي حل 
مستقبلي للقضية الفلسطينية، كما لم يتناول وضع قطاع 

  .غزة في هذه الخطة

 ١٨/١/٢٠١٩ -  ٤٨ب عر

* * * * *  

  ُاللحوم البرازيلية قد تعيق نقل السفارة للقدس
 

عكست تصريحات مسؤولة برازيلية مخاوف 
الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب حديثا جايير 
بولسونارو، من إمكانية تأثير خططه لنقل سفارة بالده 

 ."الحالل"في إسرائيل إلى القدس، على تجارة اللحوم 

ووسط مخاوف من رد فعل تجاري من جانب 
ٕدول عربية واسالمية، قالت وزيرة الزراعة البرازيلية تيريزا 
كريستينا دياز، األحد، إن بالدها ستظل مصدرا عالميا 

، في حال قرر الرئيس نقل السفارة "قويا للحوم الحالل"
 .إلى القدس

فاينانشيال "وقالت دياز في مقابلة لصحيفة 
األسواق اإلسالمية مهمة، ونحن : "ريطانية، الب"تايمز

بحاجة إلى فتح المزيد منها في آسيا حيث يوجد العديد 

من الدول التي نهتم بها، إندونيسيا واحدة منها ويعيش 
 ."نحن أصدقاء.  مليون شخص٢٠٠فيها 

وربطت الصحيفة بين تصريحات دياز والوعد 
قل االنتخابي الذي أطلقه بولسونارو خالل حملته، بن

السفارة البرازيلية في إسرائيل إلى مدينة القدس، أسوة 
 .بالواليات المتحدة

وكان منتجو اللحوم المحلية البرازيلية وجماعات 
ضغط داخلية، حذروا من أن تهدد خطة الرئيس لنقل 
السفارة إلى القدس، سوق تصدير اللحم الحالل المربح 

 من الخطة إلى البالد العربية واإلسالمية، التي قد تغضب
 .وربما تتخذ قرارا بمقاطعة اللحوم البرازيلية

اإلسرائيلية، " جيروزاليم بوست"وحسب صحيفة 
فإن حجم التجارة الغذائية بين البرازيل، أكبر مصدر للحوم 

 مليارات ٥الحالل في العالم، والدول العربية يقدر بنحو 
، رغم ركود استمر لمدة عام بسبب ٢٠١٨دوالر عام 
 .ٕعلق بسالمة الغذاء واضراب سائقي الشاحناتفضيحة تت

وأعربت السلطات البرازيلية عن تخوفها من أن 
تكون الصادرات البرازيلية مستهدفة بمقاطعة، وقال بيدرو 
بارنته، وهو رئيس شركة كبرى لتصنيع األغذية، 

، إن التداعيات ٢٠١٨للصحفيين في تشرين الثاني 
 مع البلدان العربية المحتملة لنقل السفارة على التجارة

 ."مصدر قلق"

لدينا تجارة ": "رويترز"وقال بارنته حسبما نقلت 
نحن . مهمة للغاية مع األسواق العربية واللحوم الحالل

واثقون من أنه عندما تنضم األطراف ذات الصلة مثل 
أصحاب المزارع وتجار اللحوم والوزارات األجنبية فإننا 

 ."لسنصل بالتأكيد إلى الحل األفض

وكان الرئيس البرازيلي اليميني المتطرف قال، 
خالل مقابلة تلفزيونية في الرابع من يناير الجاري، إن 

 .الشعب اإلسرائيلي هو من يحدد ما عاصمة إسرائيل
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ستعترض " متطرفة"وأضاف بولسونارو أن دوال 
على احتمال نقل البرازيل سفارتها في إسرائيل للقدس، 

 ."للن تفع"لكن دوال أخرى 

 ٢١/١/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

الحمد اهللا يدعو قادة الدول العربية لتخصيص 
  المزيد من الدعم للقدس

 

ــروت ــد اهللا- بي ــوزراء رامــي الحم ــيس ال ــال رئ :  ق
إننــا نهيــب بــاإلخوة القــادة، تخــصيص المزيــد مــن الــدعم "

الــــسياسي والمعنــــوي والمــــادي لمدينــــة القــــدس المحتلــــة 
سؤولية العربيــة الجمعيــة فــي المحاصــرة، تأكيــدا علــى المــ

الدفاع عنها وعـن مقدسـاتها المـسيحية واإلسـالمية ودعـم 
صمود أهلها ومؤسساتها في مواجهة كافة أشكال التهويد 

 ".واالقتالع والتهجير التي تتهددهم

جاء ذلك خالل كلمته في القمة العربيـة التنمويـة 
مة االقتصادية االجتماعية الرابعـة، اليـوم األحـد فـي العاصـ

ـــة  ـــيس الجمهوريـــة اللبناني ـــروت، بحـــضور رئ ـــة بي اللبناني
ميشيل عون، وأمين عام جامعة الـدول العربيـة أحمـد أبـو 

 .الغيط، وعدد من قادة وممثلي الدول العربية

نتطلــع إلــيكم جميعــا لتــوفير : "وأضــاف الحمــد اهللا
 للتنميـــــة اإلســـــتراتيجيةالتمويـــــل الـــــالزم لتنفيـــــذ الخطـــــة 

ــة ال ــي مدين ــة ف ــة القطاعي ــدس المحتل ) ٢٠٢٢-٢٠١٨(ق
ـــي تـــم  ـــق اآلليـــة الت بالتنـــسيق مـــع دولـــة فلـــسطين، ووف
اعتمادهــا فــي دورة المجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي رقــم 

، وترجمة القرارات الصادرة عـن القمـم العربيـة بـشأن ١٠٢
) ٥٠٠(زيـــادة مـــوارد صـــندوقي القـــدس واألقـــصى بقيمـــة 

ـــون دوالر ـــدول . ملي ـــزام كافـــة ال ـــى الت ـــع إل ـــة ونتطل العربي
الــشقيقة بتنفيــذ القــرارات المتعلقــة بإعفــاء وتــسهيل دخــول 

 أسـواق الـدول العربيـة إلىالبضائع والمنتجات الفلسطينية 
ـــة، وحـــشد الـــدعم  ـــر جمركي ـــدون رســـوم جمركيـــة أو غي ب

الـــدولي تجـــاه تنفيـــذ القـــرارات الدوليـــة الخاصـــة بحمايــــة 
 ".مواردنا الطبيعية التي تتعرض للنهب والسرقة والمصادرة

وشــدد الحمــد اهللا علــى ضــرورة االلتــزام بمــا جــاء 
في مبادرة السالم العربية التي أقرت في بيروت قبل سبعة 
عشر عاما، بأن التطبيع مع إسرائيل ال يجـب أن يـتم قبـل 
ــدمتها،  ــي مق ــة وف ــادرة واســترداد الحقــوق العربي ــاذ المب إنف
إقامـــة دولـــة فلـــسطين علـــى األراضـــي المحتلـــة منـــذ عـــام 

ٕوان مقاطعــــــة االحــــــتالل . لقــــــدس عاصــــــمتها، وا١٩٦٧
ــسلمية لالحــتالل اإلســرائيلي ، هــي أحــد أدوات المقاومــة ال

ـــشركات  ـــدول والمؤســـسات وال ـــة ال ـــا كاف واســـتيطانه، داعي
العربية إلى االلتـزام بوقـف جميـع أشـكال التعامـل المباشـر 
وغير المباشر مع منظومة االحتالل ومـستوطناته، واتخـاذ 

 ....عيل ذلكالتدابير الالزمة لتف

جئتكم مـن فلـسطين األبيـة الـصامدة التـي : "وقال
تــــئن تحــــت وطــــأة عقــــود طويلــــة وقــــاهرة مــــن االحــــتالل 
واالســتيطان العــسكري، ورغــم ذلــك تحتــشد فــي شــعبها كــل 
أسباب البقاء والثبات في وجـه مخططـات العـزل واالقـتالع 

جئتكم حامال قضيتنا الوطنية إلى بعـدها العربـي، . واإلبادة
 األهم واألكبر لها، ولحتمية إنجاز حقوقنا المشروعة البعد

ــــة  ٕفــــي الخــــالص مــــن االحــــتالل اإلســــرائيلي واقامــــة دول
 ". وعاصمتها القدس١٩٦٧فلسطين على حدود عام 

تــدركون جميعــا، إننــا نمــر "وأضــاف الحمــد اهللا، 
بمرحلــة فارقــة، تتعــاظم فيهــا التحــديات، ونخــوض خاللهــا 

ٕســـــرائيلي وارهـــــاب مواجهـــــة محمومـــــة مـــــع االحـــــتالل اإل
مستوطنيه، ونتحمل تبعات القرارات األميركية االخيرة التـي 
ــــضوء  ــــاالحتالل، ال ــــة ب ــــسلطة القائم أعطــــت إســــرائيل، ال
األخضر للمزيـد مـن العـدوان واالنتهاكـات، ولقتـل واعتقـال 
األبريـــاء مـــن أبنـــاء شـــعبنا، ومواجهـــة مـــسيرات العـــودة 

تـف فيـه السلمية في غزة بالرصاص والقنص، فـي وقـت تل
المــستوطنات اإلســرائيلية حــول المــدن والقــرى والمخيمــات 
ــــصري ومئــــات  ــــصل العن الفلــــسطينية، ويقطــــع جــــدار الف
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الحــواجز أوصــالها، وتواصــل إســرائيل ســيطرتها علــى أكثــر 
من موارد المياه الجوفية المـشتركة، وعلـى نحـو ؟ ٨٥من 
مـن أراضــي الــضفة الغربيـة هــي المنــاطق المــسماة % ٦٤

ـــي تز) ج( ـــرص االســـتثمار الت ـــة وبف ـــالموارد الطبيعي خـــر ب
والنمـــــو، وتفـــــرض العقوبـــــات الجماعيـــــة علـــــى مليـــــوني 
فلسطيني في قطاع غزة، يعانون من قساوة الحصار ومن 

 "....تبعات ثالث حروب إسرائيلية متعاقبة

علــى وقــع هــذه المعانــاة، : "واســتطرد الحمــد اهللا
م نهـض العمـل الحكـومي ليكــون مـستجيبا قـادرا علـى تقــدي

الخدمات والوصول بها إلى كل شـبر مـن أرضـنا فـي إطـار 
ولقـد كـان العـام الماضـي األشـد ضـراوة . من الحكم الرشيد

وقــسوة، فقــد حوصــرنا ماليــا وسياســيا، واســتمر انخفــاض 
، وهــدمت قــوات االحــتالل %٧١المــساعدات الخارجيــة ب 

ــــزال ومنــــشأة ــــة وســــتين من ــــه، أربعمائ منهــــا ســــتة . خالل
وبلـــغ عـــدد . ا، وخمـــس مـــدارسوخمـــسون ممولـــة دوليـــ

ــسطينيا ــان وخمــسة وســبعون فل ــه مئت مــنهم . الــشهداء في
ثالثة وخمسون طفال وست سيدات وثالثـة مـن المـسعفين 

ــذ ســتة عــشر عامــا، . ومتطــوعي اإلســعاف وألول مــرة من
صادقت الحكومـة اإلسـرائيلية علـى بنـاء مـستوطنة جديـدة 

ـــاء  ـــي الخليـــل، كمـــا صـــادقت علـــى بن ـــف وحـــدة ٢٠ف  أل
وتتواصل مخططات التهجير . يطانية جديدة في القدساست

ضــد شــعبنا فــي الخــان األحمــر، وفــي خربــة إبزيــق وطانــا 
وسوســيا، وفــي ســائر التجمعــات البدويــة خاصــة المحيطــة 
بالقــدس، وافتتحــت مــؤخرا طريــق األبرتهايــد شــرق القــدس 
المحتلة، لمزيـد مـن تـدمير التواصـل الجغرافـي فـي الـضفة 

ة القـــدس بـــشكل تــام عـــن محيطهـــا الغربيــة، وعـــزل مدينــ
العربــي، واقــتالع هويتهــا، وكوجــه آخــر مــن أوجــه النظــام 
اإلســرائيلي العنــصري، الــذي يقــوم علــى التمييــز واإلقــصاء 

 "...وانتهاك القوانين الدولية واإلنسانية

 األميركيـة اإلدارةلقـد اتخـذت : "وأوضح الحمـد اهللا
ني، الكثيـــــر مـــــن القـــــرارات المعاديـــــة لـــــشعبنا الفلـــــسطي

واستهدفت البنى والمؤسسات التي يعول عليهـا فـي بقائـه 
وصـــــموده، فعمـــــدت إلـــــى وقـــــف تمويلهـــــا للمستـــــشفيات 
الفلسطينية فـي القـدس، ولوكالـة غـوث وتـشغيل الالجئـين 
ـــسبب لهـــا فـــي عجـــز مـــالي، وهـــدد  الفلـــسطينيين ممـــا ت

ـــدمها لحـــوالي  ـــي تق ـــون ٥.٩اســـتمرارية خـــدماتها الت  ملي
 "....الجئ فلسطيني

ــــال ــــشاملة : "وق ــــة ال ــــا أن التنمي ــــدنا دوم ــــد أك لق
مـــستحيلة فـــي ظـــل االحـــتالل واالســـتيطان، وعلـــى العـــالم 
توحيد جهوده والخروج عـن صـمته وااللتفـاف حـول دعـوة 
ـــل  ـــي كام ـــؤتمر دول ـــى عقـــد م ـــاس إل ـــود عب ـــرئيس محم ال
الصالحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدوليـة 

 إنهــــاء االحــــتالل ومبــــادرة الــــسالم العربيــــة، بمــــا يــــضمن
 وتجـــسيد اســـتقالل دولـــة فلـــسطين بعاصـــمتها اإلســـرائيلي

القدس الـشرقية، وغـزة واألغـوار وكافـة التجمعـات البدويـة 
نعــم لقــد آن لــشعب فلــسطين أن يــنعم بمــوارده . فــي قلبهــا

ومقدراته، وأن يعيش حرا في دولته المستقلة بال استيطان 
 ".أو حواجز أو قيود

ـــد اهللا ـــتم الحم ـــة : "واخت ـــي نهاي ـــيكم مجـــددا ف أحي
كلمتــي، وأتمنــى لقمتنــا هــذه كامــل النجــاح فــي تحقيــق مــا 
ــر ورخــاء وســالم ــه وتــستحقه شــعوبنا مــن خي . نــصبو إلي

أشكر باسم فلسطين وشعبها الـصامد المـرابط، هـذا الجهـد 
والعمل المتفاني الذي تبذلونه علـى كافـة األصـعدة لتعزيـز 

 بيننـــا جميعـــا، أواصـــر التكامـــل والتعـــاون المثمـــر والبنـــاء
والـــشكر موصـــول للبنـــان رئيـــسا وحكومـــة وشـــعبا علـــى 

  ".استضافة هذه القمة

 ٢١/١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  
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االتحاد األوروبي يؤكد مجددا : القدس
  معارضته لالستيطان والتهجير

 

 أكــــد – محمــــد عــــز العــــرب بواســــطة – القــــدس
 القـدس رؤساء بعثات دول االتحـاد األوروبـي فـي مـدينتي

، مجـــددا معارضـــتهم لمخططـــات االثنـــينورام اهللا، اليـــوم 
االحـــــتالل االســـــتيطانية، إضـــــافة إلـــــى تهجيـــــر منـــــازل 

 .المقدسيين في المدينة المحتلة

ـــان أصـــدره رؤســـاء البعثـــات  ـــك، فـــي بي جـــاء ذل
األوروبيــــة فــــي أعقــــاب زيــــارة عائلــــة الــــصباغ المهــــددة 

 .باإلخالء من منزلها في حي الشيخ جراح، بالقدس

ــت المحكمــة العليــا اإلســرائيلية قــد ردت فــي  ُوكان
نـــــوفمبر الماضـــــي، االســـــتئناف / شـــــهر تـــــشرين الثـــــاني

 .النهائي، الذي قدمته عائلة الصباغ ضد إخالء منزلها

وقــــضت المحكمــــة بــــإخالء العائلــــة الفلــــسطينية 
منزلهــا، لــصالح مــستوطنين إســرائيليين يــدعون إن يهــودا 

نيات مـــــن القـــــرن امتلكـــــوا األرض فـــــي ســـــنوات العـــــشري
 .الماضي

وكانــــت ســــلطات االحــــتالل قــــد أنــــذرت العائلــــة، 
ــى  ــزل حت ــإخالء المن ــشهر الجــاري، ٢٣وطالبتهــا ب  مــن ال

ولكنها عادت وأرجأت اإلخالء مؤقتا إلى موعـد لـم تحـدده، 
 .استجابة لطلب العائلة

وقــــال مكتــــب االتحــــاد األوروبــــي فــــي األراضــــي 
عثــات دول الفلــسطينية فــي تــصريح مكتــوب إن رؤســاء ب

االتحــاد، التقــوا بــأفراد مــن عائلــة الــصباغ الــذين أطلعــوهم 
 .على الوضع الحالي لقضيتهم

فــي حــال تنفيــذ أمــر اإلخــالء، : "وأضــاف البيــان
 فردا من عائلة الـصباغ ٣٢سيؤدي ذلك إلى نزوح حوالي 

 ". أطفال٦بضمنهم 

وكرر البيـان معارضـة االتحـاد األوربـي، الـشديدة 
 اإلسرائيلية واإلجراءات المتخذة ضمن االستيطان"لسياسة 

 ".هذا السياق مثل إخالء المنازل وهدم البيوت

بنــاء وتوســيع االســتيطان، بمــا "وقــال إن سياســة 
فـــي ذلـــك فـــي القـــدس الـــشرقية، هـــي غيـــر قانونيـــة وفقـــا 
ِللقانون الدولي، كما أن استمرارها يقـوض مـن قابليـة حـل  َ ُ

  ".م الدائمٕالدولتين للحياة وامكانية تحقيق السال

 ٢٢/١/٢٠١٩الخليج 

* * * * *  

تقرير التلفزيون اإلسرائيلي عن خطة السالم 
 غير دقيق

  

كان مسؤولو في  -  أنتي وور–جيسون ديتيز 
البيت األبيض قد أصدروا بيانا يوم الجمعة يرفضون فيه 

 اإلسرائيلية حول اتفاق السالم ١٣تقرير القناة 
، وقال إن »ر دقيقغي«اإلسرائيلي، معلنا أن االتفاق 

عدد قليل جدا من الناس على هذا الكوكب يعرفون ما «
  .«هو فيه

 قد استشهد بقول ١٣وكان تقرير القناة 
ً، وقدم ملخصا واسعا جدا للخطة، »مسؤول أمريكي كبير« ً ً

بما في ذلك إعطاء الفلسطينيين دولة تضم غالبية الضفة 
قدس الغربية المحتلة، وبعض األحياء العربية في ال

  .الشرقية لتكون عاصمتهم

على الرغم من أن هذا التقرير غير المحدد إلى 
ان تحتويه معظم  حد ما يتماشى مع ما يمكن توقع

الخطط، إال أن المبعوث األمريكي الخاص جيسون 
جرينبالت لم يرفض الفكرة فحسب، بل أنه أضاف أن أي 

غير « الخطة األمريكية الفعلية هو أمر تكهنات ماهية
  .«يدمف

لقد كانت إدارة ترمب قد لعبت هذه الخطة 
منذ البداية، ولكنها لم تقدم » صفقة القرن«باعتبارها 
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ال يوجد حتى . ًعمليا أي تفاصيل حول ما ستحتويه فعليا
  .اآلن جدول زمني محدد إلصدار الخطة الحقيقية

 ١٤ ص٢٢/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ف الحكومة الفلسطينية تطلب من واشنطن وق
 مساعداتها للسلطة الفلسطينية

  

 - ) ب.ف.أ( -) االراضي الفلسطينية (- بيت لحم
أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 
الثالثاء أن الحكومة الفلسطينية بعثت برسالة الى االدارة 
األميركية طلبت فيها وقف كافة مساعداتها للسلطة 

ًنية اعتبارا من نهاية الفلسطينية بما فيها لألجهزة األم
يناير الجاري، خشية التعرض لدعاوى  /كانون الثاني

 .قضائية

نعم أؤكد "وقال عريقات لوكالة فرانس برس 
الرسالة وتم إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود 

ً، موضحا أن هناك مخاوف من تعرض السلطة "عباس
لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة 

ًوسيدخل قريبا حيز " أتكا"ًالرهاب يعرف اختصارا باسم ا
 .التنفيذ

سبب الرسالة هو سن قانون "وأوضح عريقات 
أميركي اسمه مكافحة االرهاب حيث نتخوف ان تكون هذه 
المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة 

أي مساعدات من أية جهة قد تكون (...) الفلسطينية 
ًدعما ماليا ه  ."دفه سياسي ال نريدهاً

واطلعت فرانس برس على نسخة من الرسالة التي 
بعث بها رئيس الحكومة رامي الحمد اهللا الى وزير الخارجية 

 .األميركي مايك بومبيو

توقف المساعدات األميركية "وقال عريقات إن 
 ."المقدمة لألجهزة األمنية لن يؤثر على دور هذه األجهزة

ًلكن مسؤوال فلسطينيا  آخر فضل عدم ذكر اسمه ً
قال لوكالة فرانس برس إن توقف المساعدات األميركية 

. بالتاكيد سيؤثر على امكانياتها وتطورها"لألجهزة األمنية 
لكننا بدأنا بالبحث عن مصادر تمويل أخرى منها تطوير 

 ."امكانياتنا الذاتية وتوفير دعم خارجي

املين طواقم المتعاقدين األميركيين الع"وكشف أن 
 ."في فلسطين لدعم األجهزة األمنية قد غادروا بالفعل

توعد الرئيس األميركي دونالد ترامب بالفعل بقطع 
كل المساعدات اإلنسانية المقدمة للفلسطينيين في خضم 
التوتر مع الرئيس محمود عباس، لكن يجري قطع تمويل 

ولهذا السبب، لن يكتمل توسيع . المشاريع بصورة تدريجية
ة بالقرب من بيت لحم، بينما ستتوقف أيضا مشاريع مدرس

 .البنية التحتية في أريحا وغيرها من المدن

 مليون دوالر ٥٠وتقدم الواليات المتحدة حوالي 
كدعم سنوي ألجهزة األمن الفلسطينية، بما في ذلك دعم 
التنسيق األمني مع إسرائيل التي يقول المسؤولون 

اظ على الهدوء في الضفة اإلسرائيليون إنها ضرورية للحف
 .الغربية

لم تقطع الحكومة األميركية تمويل أجهزة األمن 
على الرغم من قطع المساعدات اإلنسانية ولكنه سيتوقف 

 .اآلن

الذي أقره الكونغرس العام " أتكا"وينص قانون 
ًالماضي على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويال لقوانين 

 .مكافحة اإلرهاب األميركية

جه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية وتوا
محتملة من عائالت أميركيين ضحايا هجمات فلسطينية 

 .سابقة

وأكدت القنصلية األميركية في القدس الثالثاء أنها 
اتخذت خطوات "وأنها " أتكا"تدرس التأثير المحتمل لقانون 

  ."إلنهاء بعض المشاريع والبرامج في الضفة الغربية وغزة

 ٢٣/١/٢٠١٩ – ٢٤فرنسا 

* * * * *  
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األمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في غزة 
  وتهاجم االستيطان

 

ّ حذر المنسق -وكاالت  -  فلسطين المحتلة
األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي 

. »كارثة إنسانية محتملة في قطاع غزة«ميالدينوف، من 
ة قيام الدولة كما حذر في الوقت ذاته من تضاؤل إمكاني

 .الفلسطينية المستقلة

وجدد المسؤول األممي موقف األمم المتحدة 
الرافض للتوسع االستيطاني اإلسرائيلي في األراضي 

جاء ذلك في جلسة مجلس األمن . الفلسطينية المحتلة
الدولي التي عقدت، مساء الثالثاء، بالمقر الدائم للمنظمة 

لشرق األوسط، الدولية في نيويورك حول الحال في ا
 .والسيما القضية الفلسطينية

كما وحذرت األمم المتحدة، من تعرض مستشفيات 
ّ، للخطر على نحو متزايد جراء ١٤قطاع غزة البالغ عددها 

نقص الكهرباء وانخفاض احتياطي وقود تشغيل مولدات 
وقال المسؤول األممي في . الطوارئ أثناء انقطاع الكهرباء

جلس والتي قدمها عبر دائرة إفادته إلى أعضاء الم
، يجب أال ٢٠١٩مع بداية عام «تلفزيونية من جنيف، إنه 

يكون لدينا أي أوهام حول الديناميات الخطيرة للصراع 
  .»الفلسطيني اإلسرائيلي، والتي ال تزال تتكشف أمام أعيننا

  ١٨ ص٢٤/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االتحاد األوروبي يرفض اتهامات اسرائيلية 
  التغاضي عن معاداة الساميةب

 

 رفض االتحاد - لاألناضو - فلسطين المحتلة
األوروبي، أمس األربعاء، اتهامات إسرائيلية بدعم 

  .التحريض واالرهاب والتغاضي عن معاداة السامية«

وقال مكتب االتحاد األوروبي في إسرائيل، في 
تصريح مكتوب حصلت وكالة األناضول على نسخة 

اعم جديدة قدمتها هيئات إسرائيلية ضد هناك مز» :منه
. »االتحاد األوروبي، ودعمها للمنظمات غير الحكومية

إن االدعاءات بدعم االتحاد األوروبي » :وأضاف
للتحريض أو اإلرهاب، أو التغاضي عن معاداة السامية، 

  .ال أساس لها من الصحة وغير مقبولة

 وكانت وزارة الشؤون االستراتيجية االسرائيلية،
ًخالفا لسياسة «قالت في تقرير، أمس األربعاء، إنه 

االتحاد األوروبي المعلنة والبيانات السابقة لوزيرة 
خارجية االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، فقد 
استمر االتحاد األوروبي في تحويل ماليين اليورو في 

 إلى المنظمات غير الحكومية التي ٢٠١٨-٢٠١٧الفترة 
  .طعة اسرائيلتشجع على مقا

وأضافت وزارة الشؤون االستراتيجية، في تصريح 
في ضوء النتائج » :مكتوب أرسلت نسخة منه لألناضول

ّالتي توصل إليها تقرير وزارة الشؤون الخارجية المحدث،  ُ
ّفقد وجه الوزير جلعاد إردان رسالة الى وزير الخارجية 

سة موغيريني، شدد فيها على ضرورة إنهاء ازدواجية سيا
ًاالتحاد األوروبي الذي من ناحية يعارض رسميا 
المقاطعة ضد دولة إسرائيل، ومن ناحية أخرى، يدعم 

  .منظمات المقاطعة

وقال . ورفض االتحاد األوروبي هذه االتهامات
وجد تقرير محكمة المدققين األوروبية » :»األوربي«بيان 

الصادر في كانون أول الماضي أن اختيار االتحاد 
بي للمشاريع التي تقودها المنظمات غير الحكومية األورو

لم يغير » :وأضاف. »يتم وفقا لمعايير الشفافية الدولية
االتحاد األوروبي من موقفه فيما يتعلق بحركة مقاطعة 

نحن نرفض ، )BDS (اسرائيل وسحب االستثمارات منها
أي محاولة لعزل إسرائيل وال نؤيد الدعوات للمقاطعة، وال 

  .«جراءات المتعلقة بأنشطة المقاطعةتمويل اإل

ببساطة، ألن منظمة » :وتابع االتحاد األوروبي
ال يعني أن هذا الكيان ) BDS (أو فرد مرتبط بحركة
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متورط في التحريض على ارتكاب أعمال غير قانونية، 
وال يجعل نفسه غير مؤهل للتمويل من االتحاد 

اد االتح«وشدد في هذا الصدد على أن . »األوروبي
 :وقال. «األوروبي يقف بحزم في حماية حرية التعبير

يجب تجنب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى إغالق »
 .»ال أمام منظمات المجتمع المدنيالمج

 ٣٦ ص٢٤/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

السعودية تؤكد رفضها القاطع لسياسات 
 إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

  

رفضها   السعوديةأكدت –وكاالت  –الرياض 
التي "القاطع لجميع السياسات والممارسات اإلسرائيلية 

الفلسطيني  الشعب تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد

  ".وطمس هويته الوطنية

، اليوم )واس( السعودية ونقلت وكالة األنباء
األربعاء، عن مندوب المملكة الدائم لدى األمم المتحدة 

داهللا بن يحيى المعلمي، القول في كلمة بالده السفير عب
أمام مجلس األمن الدولي، التي ألقاها حول الوضع في 

الشعب الفلسطيني ال يزال يشهد "الشرق األوسط، إن 
مزيدا من المآسي التي يندى لها جبين اإلنسانية، طوال 

  ". عاما مضت٧٠

وطالب المعلمي، باسم المملكة، المجتمع الدولي 
من على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياته ومجلس األ

والتدخل الفوري لوقف المشاريع االستيطانية، وتوفير "
الحماية للشعب الفلسطيني، والعمل على إلزام سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية، ورفع الحصار 
ًعـن قطاع غزة، وفتح المعابر التي تسيطر عليها فتحا 

ًفوريا ودائما،  والعمل على إنهاء األزمة اإلنسانية 
  ".واالقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني

وشدد المعلمي على أهمية السالم الشامل والدائم 
في الشرق األوسط باعتبار هذا خيارا استراتيجيا إلنهاء 

  .اإلسرائيلي - الصراع العربي

  ٩ ص٢٤/١/٢٠١٩االنباط 

* * * * *  

" الوكالة"ّد االحتالل ضد تصعي: منظمة التحرير
 "صفقة القرن"بالقدس لتمرير 

  

 أعلنت وكالة األمم المتحدة إلغاثة –عمان 
، أمس، عن "األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 مليار دوالر العام الحالي من أجل ١.٢حاجتها لمبلغ 
، التعليمية والصحية واإلغاثة "مواصلة تقديم خدماتها

 من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، االجتماعية ألكثر
  .ّمنهم زهاء مليوني الجئ في المملكة

، سامي مشعشع، "األونروا"وقال الناطق باسم 
ّالمبلغ يعد الحد األدنى الذي يمكننا من القيام "إن 

، لعمليات "بخدماتنا العادية والطارئة في كافة المناطق
األردن وسورية ولبنان والضفة : الوكالة الخمس، وهي

  .الغربية وقطاع غزة

الدعم "وأضاف مشعشع، في تصريح له، إن 
الكبير سيعطينا دفعة قوية في العام الجاري، ليس فقط 
إلعادة بناء ما دمرته آلة الحرب في سورية واحتياجات 
األهالي في قطاع غزة، ولكن باإلبقاء على خدماتنا في 

  ."القدس المحتلة والمناطق األخرى

كالة في القدس المحتلة وجود الو"واعتبر أن 
ًليس صدقة من أي طرف، سواء أكان إسرائيليا أم غير  ً

 لعملها ووجودها، "األونروا"ً، مؤكدا مواصلة "إسرائيلي
  .مهما كانت الضغوطات

، بيير "لألونروا"المفوض العام "وأفاد بأن 
كرينبول، سيعلن في مؤتمر دولي، سيعقد نهاية الشهر 
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ً، مؤكدا ”ة اإلجمالية للوكالةالجاري في جنيف، الميزاني
  .أهمية المؤتمر للوكالة، ودعم ميزانيتها

المفوض العام، سيبين في المؤتمر "وأضاف أن 
متطلبات الوكالة للميزانية العادية، ونداء االستغاثة في 

المؤتمر "ً، معتبرا أن "سورية واألراضي الفلسطينية
الخاص سيعطي الدافع للدول المتبرعة والصديقة والقطاع 

والدول اإلسالمية والعربية؛ لإلنضمام إلينا في الجهد 
  ."الكبير لخلق ثبات مالي للوكالة

الالجئ الفلسطيني تعب من دوامة "وأوضح بأن 
الوضع المالي للوكالة، وتداعياته على الخدمات 

  ."الرئيسية

بالرغم من التحديات الكبيرة، "وقال مشعشع إنه 
دة إلنهاء الوكالة، إال أننا العام الماضي، ودخول دول عتي

دحضنا المحاولة، وأفشلنا محاوالت تجفيف مواردنا 
المالية، وحصلنا على كافة ما أردنا الحصول عليه، حيث 

  ." مليون دوالر٤٤٦انتهينا من عجز بلغ 

وكانت الواليات المتحدة األميركية قد قررت وقف 
 ٣٦٠ّ بالكامل، والمقدر بنحو "األونروا"تمويل ميزانية 

ًمليون دوالر سنويا، مما أدى إلى عجز مالي غير 
مسبوق في الموازنة المالية للوكالة، وذلك قبل تلقيها 

ًدعما ماليا من أطراف أخرى ً.  

على صعيد متصل؛ قال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون 

الحملة "الالجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، إن 
ّسرائيلية المحمومة ضد مخيم شعفاط والحديث عن اإل

 في القدس المحتلة، "األونروا"إغالق مدراس ومؤسسات 
ًتحمل بعدا سياسيا لتمرير  ٕ وانهاء عمل "صفقة القرن"ً

  ."الوكالة في المدينة المحتلة

وأضاف أبو هولي، خالل اجتماعه مع السفير 
 ًمخططا"المصري لدى فلسطين عصام عاشور، إن هناك 

ًإسرائيليا أميركيا لتصفية قضية الالجئين، عبر التحرك في  ً

 الممنوح بالقرار "األونروا"األمم المتحدة لتغيير تفويض 
ٕ واعادة صياغته التعريفية أو تمريره بتصويت ٣٠٢

  ".مؤازر وضعيف

دائرة شؤون الالجئين وضعت “ولفت إلى أن 
خطة لمواجهة االستهداف اإلسرائيلي لها ولمخيمات 

  .”لقدس، خاصة مخيم شعفاطا

وتطرق اللقاء، الذي عقد في مقر دائرة شؤون 
الالجئين بمدينة رام اهللا، إلى قرار القيادة الفلسطينية، 
بإجراء االنتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، 

  .وملف المصالحة الفلسطينية

ووضع أبو هولي السفير المصري في صورة 
 في "األونروا"ي بإغالق مدارس خطورة القرار اإلسرائيل

القدس، والتي تأتي ضمن المخطط اإلسرائيلي األمريكي 
االعتراف "إلنهاء عملها، وتطبيق تكريس القرار األميركي 

، وتهويد المدينة ”بالقدس عاصمة للكيان اإلسرائيلي
  .وتفريغها من سكانها األصليين

كما تحدث عن أوضاع الالجئين الفلسطينيين في 
ات والظروف الحياتية الصعبة وتفشي البطالة المخيم

والفقر في أوساطها، خاصة في قطاع غزة، نتيجة 
  .الحصار وضعف سوق العمل

ونوه إلى الجهود المصرية الحثيثة في تأكيد 
 في عملها، وتمكينها من "األونروا"ضرورة استمرار 

تخطي العجز المالي األخير، وذلك في إطار التنسيق 
ًطيني المصري المشترك، مؤكدا حرص والتعاون الفلس

القيادة الفلسطينية على تعزيز التنسيق والتشاور مع 
مصر، بما يصب في خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة 
التحديات والمؤامرات، التي تستهدف قضيتي القدس 

  .والالجئين

بدوره؛ أعرب السفير المصري، عصام عاشور، 
 لدعم الموقف استعداد بالده للتنسيق والتحرك"عن 

ً، مؤكدا "الفلسطيني في دعم التجديد لوكالة الغوث الدولية
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مصر ستبقى داعمة لنضال وحقوق الشعب "أن 
  ."الفلسطيني المبدئية في العودة وتقرير مصيره

انسداد األفق أمام عملية السالم، "وقال إن 
ّووصول المصالحة إلى طريق مسدود، عقد المشهد 

  ."السياسي في المنطقة

 ١٩ص ٢٥/١/٢٠١٩لغد ا

* * * * *  

الجامعة العربية تقدم أدلة تثبت بناء العرب 
 للقدس

 

 قدمت الجامعة العربية أدلة -بترا  - القاهرة
تاريخية تثبت أن العرب هم الذين بنوا القدس وأن اليهود 
كانوا غرباء بالكامل عن المدينة، وذلك في اليوم الثاني 

جامعة الدول "لشرف للندوات الثقافية الخاصة بضيف ا
 .بمعرض القاهرة الدولي للكتاب" العربية

وجاءت األدلة التاريخية التي قدمتها الجامعة 
  :علم اآلثار التوراتي"بعنوان 

، حيث بحثت إدعاء "القدس عربية يثبت أن 
ًاليهود والنصوص بأن النبي سليمان بنى هيكال في مدينة 

، حيث "ألولبالهيكل ا"وهو ما يعرف " أورشليم"القدس 
 قبل الميالد فوق جبل ٩٥٣-٩٦٠كانت فترة بنائه من 

 ٤١٠موريا بيت المقدس، واستمر بقاء هذا الهيكل 
 ٥٨٦سنوات إلى أن تم هدمه على يد نبوخد نصر عام 

قبل الميالد، وقد بني الهيكل الثاني بعد احتالل كورش 
 .  قبل الميالد٥١٥-٥٢٠الفارسي لبالد بابل في 

 ٣ ص٢٦/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

سفير ايرلندا بسبب قانون " توبخ"اسرائيل 
  مقاطعة المستوطنات االسرائيلية

 قالت – دوت كوم" القدس " ترجمة– لندا رام اهللا
وسائل اعالم عبرية، ان الخارجية اإلسرائيلية وبخت اليوم 
الجمعة، سفير ايرلندا لدى تل أبيب أليسون كيلي، وذلك 

برلمان االيرلندي على مشروع قانون بسبب مصادقة ال
  .مقاطعة منتجات المستوطنات االسرائيلية بالقراءة األولى

، فإن "يديعوت أحرونوت"وبحسب موقع 
الخارجية اإلسرائيلية أوضحت للسفير االيرلند أن هذا 

وسيكون له تداعيات خطيرة على " ٍمعاد للسامية"القانون 
  .العالقات بين إسرائيل وايرلندا

رت الوزارة، السفير االيرلندي من أن يتم وحذ
االستمرار في القانون والمصادقة عليه بجميع القراءات، 
لما سيكون له من خطورة على العالقات الثنائية، وكذلك 

  .على العالقات بين الجانبين في دول المنطقة

  ٢٦/١/٢٠١٩ جريدة القدس

* * * * *  

 ..ترامب يمنع دخول مسلمين ألمريكا: مهاتير
  وأنا أمنع اإلسرائيليين من ماليزيا

 

ــا ــد– ماليزي ــوزراء المــاليزي   أك ــيس ال مهــاتير "رئ
ــى رفــضه دخــول " محمــد أراضــي " اإلســرائيليين"ًمجــددا عل

هـؤالء " ًبـالده للمـشاركة فـي بطولـة سـباحة دوليـة، معلقـا،
 ".يأتون من دولة مخادعة، ونحن ال نحب المخادعين

مــع شــعبي تج وأضــاف فــي كلمــة لــه قــدمها أمــام
بمنطقــــة كــــاميرون هايالنــــد قبــــل االنتخابــــات البرلمانيــــة 
التكميليـــة بتلـــك المنطقـــة التـــي ســـتجرى اليـــوم الـــسبت، 

اإلســـرائيليين  ماليزيــا تمتلــك حــق فـــرض الحظــر علــى أن
  .. ومنعهم من دخول أراضيها

، "دونالــد ترامــب"ولفــت إلــى أن الــرئيس األمريكــي 
، "م دخـول بـالده دول مـسلمة ال يمكـنه٥مواطني "قال إن 
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إذا كان ترامـب يـستطيع القيـام بـذلك، فلـم ال أقـوم " ًمتابعا،
 .بمنع دخول اإلسرائيليين إلى ماليزيا!" أنا

 كـانون الثــاني ١٦ وكانـت ماليزيـا قــد أعلنـت فــي
الماضــي، أنهــا لــن تستــضيف أي فعاليــات فــي المــستقبل، 

ـــشمل  ـــي) إســـرائيل(ت ـــين عنهـــا، ف ـــالم  أو ممثل ـــة الع بطول
ــسباحة ــة لل ــرة مــن ٢٠١٩ البارالمبي ــي الفت ــو٢٩، ف /  يولي

ًآب المقبلـين، معتبـرة استـضافة /  أغسطس٤تموز وحتى 
  ."جريمة"الرياضيين اإلسرائيليين 

  ٢٧/١/٢٠١٩ اإلخبارية قدس

* * * * *  

قرار التقسيم يفند المزاعم األمريكية : عيسى
  "إلسرائيلالقدس عاصمة "

 

ة اإلســـالمية األمـــين العــام للهيئـــ أشــار –رام اهللا 
والمقدسـات الـدكتور حنـا عيـسى  المسيحية لنصرة القـدس

إلى أن الـشعب الفلـسطيني عـاش فتـرات تاريخيـة متعاقبـة 
من االحتالالت ألرضـه أقـصاها كـان يـوم النكبـة فـي شـهر 

م حيـث قامــت مجموعـات المــستوطنين ١٩٤٨مـايو لــسنة 
الـــــصهاينة بالقتـــــل واالغتيـــــال واإلبعـــــاد ألبنـــــاء الـــــشعب 

يني بهــدف تفريــغ فلــسطين مــن ســكانها األصــليين الفلــسط
واالســـتيالء علـــى إقليمهـــا بمـــساعدة اإلنجليـــز فـــي حينـــه 
ـــة إســـرائيل علـــى حـــساب الـــشعب الفلـــسطيني  إلقامـــة دول
ـــــة  صـــــاحب هـــــذه األرض التاريخيـــــة والـــــشرعية والقانوني

  .السياسية

 أنه ومنذ تاريخ يوم النكبة لم إلىعيسى . وأكد د
اعهم التوســعية فــي االســتيالء يتوقــف الــصهاينة عــن أطمــ

علـــى األرض الفلـــسطينية وطـــرد الـــشعب الفلـــسطيني مـــن 
أماكن تواجده األصـلي، حيـث نـرى أنـه بعـد انتهـاء الحـرب 
العالمية الثانية شددت المنظمات الصهيونية العالمية مـن 

المـــــوطن القـــــومي اليهـــــودي فـــــي "نـــــشاطاتها لتأســـــيس 

" صطلحفلــسطين، حتــى ذلــك الحــين صــار يقــصد بهــذا المــ
  ".الدولة اليهودية

ومـن أجـل بلـوغ هـذا الهـدف : "عيـسى. وأضاف د
بأســرع صــورة وســع نطــاق النــشاط اإلرهــابي ســاعين مــن 
جهـة إلـى حمـل اإلدارة البريطانيــة علـى اتخـاذ قـرار بإلغــاء 
االنتـــداب ورفـــع التقييـــدات التـــي فرضـــتها علـــى الهجـــرة 
اليهوديــة مــن أجــل تهدئــة العــرب، ومــن جهــة أخــرى إلــى 

ق جـو ال يطـاق بالنــسبة لعـرب فلـسطين بغيـة إرغــامهم خلـ
  ".على ترك وطنهم

جـــاء فـــي احـــد بيانـــات : "واســـتطرد األمـــين العـــام
لجنــــة حقــــوق الــــشعب الفلــــسطيني المنبثقــــة عــــن األمــــم 

حتـى "المتحدة بخصوص الوضع في فلسطين آنـذاك قولـه 
وأدى ذلك ". ًم كان العنف متفشيا في فلسطين١٩٤٧ عام

ولمـا كانـت .  في فلسطين إلى أقـصى حـدإلى توتر الوضع
ــدى  ــول ل ــة عــاجزة عــن إيجــاد حــل مقب الحكومــة البريطاني
ـــه بتثبيـــت  ـــت ذات ـــي الوق ـــة ف ـــاديين وراغب الطـــرفيين المتع
ســـيطرتها علـــى فلـــسطين فـــي المـــستقبل أحالـــت المـــسألة 

 .م١٩٤٧الفلسطينية إلى هيئة األمم المتحـدة فـي نيـسان 
المتحدة صيغتين لحـل واقترحت اللجنة الخاصة لدى األمم 

 تقسيم فلسطين إلى دولتين وطنيتين :المسالة الفلسطينية
وتأســــيس دولــــة فيدراليــــة ) عربيــــة ويهوديــــة(مــــستقلتين 

  ".واحدة

ـــــي : "وأضـــــاف ـــــوفمبر/٢٩ف م اتخـــــذت ١٩٤٧/ن
 الـــذي ١٨١) ٢ (الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة القـــرار

نــص علــى إنهــاء االنتــداب علــى فلــسطين وتقــسيمها إلــى 
تين مـع الحفـاظ علـى اتحـاد اقتـصادي بينهمـا وتحويـل دول

القــدس بــضواحيها إلــى وحــدة إقليميــة مــستقلة ذات وضــع 
 ١٤.١وخصـصت للدولــة اليهوديـة مــساحة . دولـي خــاص

بـسكان ) مـن أراضـي فلـسطين% ٥٦(ألف كيلـومتر مربـع 
ــــف يهــــودي٤٩٨عــــددهم  ــــي٤٩٧ و أل ــــف عرب ــــا  . أل كم

 مربـــع  ألـــف كيلـــو متـــر١١.١خـــصص للدولـــة العربيـــة 
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 ألــف ٧٢٥بــسكان عــددهم ) مــن أراضــي فلــسطين% ٤٣(
وخــصص للقــدس وضــواحيها .  آالف يهــودي١٠عربــي و

 آالف شــخص ٢٠٥ كيلــومترا مربعــا بــسكان عــددهم ١١٧
  ". ألف يهودي١٠٠ومنهم 

ــتم د ــرار التقــسيم أن "عيــسى . واخت كــان بوســع ق
ًيهيئ أساسا فعليا لحل المشكلة الفلسطينية ً.  

ل فـــي حـــسابات زعمـــاء لكـــن ذلـــك مـــا لـــم يـــدخ
الصهاينة الذين سلكوا نهج الحيلولة دون تأسـيس الدولـة 
العربية الفلسطينية مهما كانت الوسائل وسعوا إلى توسيع 
أراضي الدولة اليهودية إلى أقصى حد باغتصاب األراضـي 
التي خصصت بموجب قـرار األمـم المتحـدة للدولـة العربيـة 

 بقيامتهـا سـنويا منـذ وهكذا تحتفل دولة إسـرائيل. المرتقبة
ــــــاريخ  ــــــرزح تحــــــت ١٥/٥/١٩٤٨-١٤ت م وفلــــــسطين ت

 ".االحتالل اإلسرائيلي منذ ذلك التاريخ حتى حينه

  ٢٧/١/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

تحول في نظرة األميركيين تجاه : إنترسبت
  فلسطين

 

ــول – إنترســبت ــع ذي إنترســبت األميركــي  يق موق
ربما بدأ يطرأ على إن ثمة مؤشرات توحي بأن هناك تحوال 

نظرة األميركيين إلى دولة إسرائيل واحتاللها غير القانوني 
  .لألراضي الفلسطينية

ــت  ــرأي أجري وينقــل إنترســبت عــن اســتطالعات لل
 – مـــؤخرا أن الـــديمقراطيين والنـــاخبين األميـــركيين الـــشبان

يتبنــون موقفــا أكثــر   بــدؤوا– ضــمنهم نــاخبون يهــود ومــن
  .ةمواالة للقضية الفلسطيني

ْمعلقين سياسيين اإلجابـة  ونشر الموقع محاوالت ْ
عن أسئلة في برنامج صوتي بث على تطبيق البودكاسـت 
من تقديم اإلعالمي البريطاني المقيم بالعاصـمة األميركيـة 

لمــاذا يجـد النـاس فــي : واشـنطن مهـدي حــسن، مـن بينهـا

الواليـات المتحــدة صــعوبة بالغــة فـي انتقــاد إســرائيل؟ وهــل 
 عــــن إســــرائيل محقــــون فــــي زعمهــــم أن جــــل المــــدافعون

  العداء للسامية؟ المعارضة لهذه الدولة تنبع مما يسمونه

  رقابة األمر الواقع

ويشير الموقع إلـى أنـه فـي الحلقـة الـصوتية مـن 
مهدي حسن كال من المعلق الـسياسي  البرنامج استضاف

مارك المونت هيل ورئيسة مؤسسة سالم الـشرق األوسـط 
 .كان محور الحلقة عن إسرائيل واالحتاللالرا فريدمان، و

وأشار حسن في مستهل البرنـامج إلـى أن ضـيفه 
" ســـي إن إن"هيـــل تعـــرض للطـــرد مـــن العمـــل فـــي شـــبكة 

اإلخبارية بسبب إلقائه كلمة فـي األمـم المتحـدة دعـا فيهـا 
  ."من النهر إلى البحر"إلقامة دولة فلسطين 

ويــشير الموقــع إلــى أن هــذه الخطــوة تزامنــت مــع 
 – إلغاء معهد برمنغهام للحقوق المدنية فـي واليـة أالبامـا

 ضغط مـن جماعـات يهوديـة محليـة مواليـة إلسـرائيل تحت
األخيــر الــذي مــنح بموجبـه جــائزة حقــوق اإلنــسان   قـراره–

للناشـطة األميركيـة أنجـيال ديفــيس لـدعمها حركـة مقاطعــة 
وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض ) بــي دي إس(إســرائيل 
  .عليهاالعقوبات 

 وللمفارقة، أن عضوتين فـي الكـونغرس األميركـي
ــا عــن  أفــصحتا – ٕرشــيدة طليــب والهــان عمــر همــا – علن

  ". بي دي إس"دعمهما حركة 

وتناول المتحدثان في البرنامج ما يـسميها موقـع 
علــى النقاشــات والمــداوالت " رقابــة األمــر الواقــع"إنترســبت 

  .المتحدةالتي تتطرق إلى دولة إسرائيل في الواليات 

  خطوط حمراء

ـــــــت ـــــــي  ويعتـــــــرف مـــــــارك المون ـــــــه ف هيـــــــل بأن
بالمنظمة الدوليـة قـد تجـاوز الخطـوط الحمـراء نظـرا  كلمته

ألن إطـــارا ضـــيقا للغايـــة هـــو المـــسموح لهـــم بتناولـــه فـــي 
الواليــات المتحــدة عــن كــل مــا يتعلــق بإســرائيل وفلــسطين، 
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مؤكــدا أنــه عنــد موقفــه مــن ضــرورة تحريــر فلــسطين مــن 
  .البحر، وأنه على حق في ذلكالنهر إلى 

ــه كــان مــصيبا عنــدما اســتغل  ــت أن ــد المون ويعتق
حديثــه إلثــارة قــضية حقــوق اإلنــسان وتخيــل عــالم تــسوده 
الحريــــــة واألمــــــان والــــــسالم وتقريــــــر المــــــصير للــــــشعب 

  .الفلسطيني ومواطني إسرائيل على حد سواء

بـي "وينفي المعلـق الـسياسي األميركـي أن تكـون 
ة للــسامية تنتقـد إســرائيل وتنطــوي حركـة مناهــض" دي إس

ــه  " أمــر بــديهي"علــى رد فعــل لــسياستها، وهــذا بالنــسبة ل
 .حسب تعبيره

من جانبه، استشهد مقدم البرنـامج مهـدي حـسن 
ــــــــشيل  ــــــــصحفي مي ــــــــة العمــــــــود ال ــــــــت كاتب بمقــــــــال كان

نــــشرته فــــي صــــحيفة نيويــــورك تــــايمز نهايــــة  ألكــــساندر
أن كسر حـاجز الـصمت بـش"األسبوع الماضي تحت عنوان 

  ."إسرائيل

وتطرقــت الكاتبــة فــي ذلــك المقــال إلــى معارضــة 
الناشط السياسي األميركي الراحل مارتن لوثر كينـغ لحـرب 
فيتنــام، مــشيرة إلــى أن هنــاك فهمــا يتعــاظم يومــا بعــد يــوم 
بـأن انتقــاد سياســات الحكومــة اإلســرائيلية وممارســاتها لــم 

  .ويعد ضربا من معاداة السامية في حد ذاته على ما يبد

ويقــول مهــدي حــسن إن ألكــساندر علــى صــواب، 
ذلك أن األمور بدأت تنقلب على إسـرائيل بـسبب احتاللهـا 

فــي أكثــر  غيــر المــشروع لألراضــي الفلــسطينية، وتحكمهــا
من أربعة ماليين فلسطيني، وبنائها مستعمرات ذات طابع 

  .لغزة استعماري، وحصارها

ويـــشير إلـــى أن إقـــدام عـــضوتين فـــي الكـــونغرس 
يركـــي علـــى اإلفـــصاح عـــن دعمهمـــا لحركـــة مقاطعـــة األم

 – إسرائيل، وتغير مواقف الناخبين من الشباب األميركيين
تأييـد القـضية الفلـسطينية  نحـو – بينهم شبان يهـود ومن

  .ما كان لهما أن يحدثا قبل سنوات قليلة

ولم يكن لنيويـورك تـايمز أن تنـشر مقـال ميـشيل 
" ذ لـم يكـن ذلـك وارداإ"ألكساندر لو تقدمت به قبل سنوات 

  .حينها، وفقا لمهدي حسن

  تهديد إستراتيجي

غيــر أن حــسن يــستدرك قــائال إن المــدافعين عــن 
إســرائيل لـــن يستـــسلموا لألمـــر بـــسهولة وبـــدون مقاومـــة، 

منظمـــة يهوديـــة غيـــر  وهـــي – فرابطـــة مكافحـــة التـــشهير
معيـب علـى نحـو "مقال ألكـساندر بأنـه  وصفت – حكومية
 ".خطير

أوريــن ســفير إســرائيل الــسابق لــدى وغــرد مايكــل 
الواليات المتحدة ونائب وزير حاليا بمكتب رئـيس الـوزراء 
اإلســـرائيلي فـــي حـــسابه علـــى تـــويتر قـــائال إن ألكـــساندر 
بمقارنتها تقـديم الـدعم إلسـرائيل بتأييـد حـرب فيتنـام فإنهـا 

  ."الشرعية بشكل خطير) اإلسرائيليين(تنزع منا "

ــــال ألكــــساندر  ــــن مق ــــه ويــــصف أوري ــــد "بأن تهدي
إســــتراتيجي وعلــــى إســــرائيل أن تتعامــــل معــــه علــــى هــــذا 

  ."النحو

بيـــد أن مهـــدي حـــسن يـــسخر مـــن هـــذا الوصـــف 
معربا عن أمله بأال تحاول ميشيل ألكساندر زيـارة أي مـن 
القنصليات اإلسـرائيلية، غـامزا بـذلك مـن قنـاة جريمـة قتـل 
الــصحفي الــسعودي جمــال خاشــقجي داخــل قنــصلية بــالده 

تــــشرين األول  /ول فــــي الثــــاني مــــن أكتــــوبرفــــي إســــطنب
  .الماضي

ويمضي حسن إلى القول إنه مـن الغريـب بمكـان 
أن يستبد بالسياسيين والصحفيين األميركيين ذلك الهوس 
بالــدفاع عــن إســرائيل والتــرويج لهــا علــى الــرغم مــن أنهــا 

  .دولة أجنبية بالنسبة لهم

أحـدث  أن – حـسن يـضيف – وعلى سبيل المثال
نون ســـيطرح فــي العــام الحـــالي علــى مجلـــس مــشروع قــا

الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريـون ال يتعلـق بتعزيـز 
اإلغالق  األمن على الحدود أو إصالح النظام الضريبي أو
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ــانون يحمــي  ــة بــل مــسودة ق المؤقــت للمؤســسات الحكومي
الحكومـــة اإلســـرائيلية عبـــر مـــنح الحكومـــات المحليـــة فـــي 

عة أي شركات أميركية تجرؤ الواليات المتحدة سلطة مقاط
  .على االنضمام لحركة مقاطعة إسرائيل

 ٢٨/١/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

التمدد "السعودية تقود لجنة عربية لمواجهة 
 "اإلسرائيلي في أفريقيا

  

قالت الصحيفة إن اللجنة عقدت  - الرياض
اجتماعها في جامعة الدول العربية على مستوى 

ركة األمين العام المساعد المندوبين الدائمين، ومشا
لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير سعيد 

 .أبو علي

وقال أبو علي في تصريح له عقب اختتام 
 ٨١٧٢اجتماع اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 

الصادر عن مجلس الجامعة، إن االجتماع ناقش سبل 
ى ضوء مواجهة التمدد اإلسرائيلي في القارة األفريقية عل

مستجدات وتطورات العالقات اإلسرائيلية األفريقية بما في 
 التشادية أخيرا، -ذلك استئناف العالقات اإلسرائيلية 

وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة في تنفيذ خطة العمل 
المعتمدة والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية على 

بية واتخاذ مستوى إدارات أفريقيا في وزارات الخارجية العر
  .التوصيات الالزمة بهذا الشأن

وأوضح السفير أبوعلي، أن اجتماع اليوم يأتي 
في إطار مواصلة اللجنة للمهمات الموكلة إليها وفي 
نطاق الدعم العربي للقضية الفلسطينية والرفض لكل 
المحاوالت اإلسرائيلية الستهداف القضية الفلسطينية 

 والتحذير من تبعات  األفريقية،- والعالقات العربية 
وتداعيات تلك المخططات والمحاوالت على حساب 

المبادئ والقيم وعلى حساب المصالح والتاريخ المشترك 
 .للعرب واألفارقة

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها السعودية 
وفلسطين وتونس ولبنان وليبيا والسودان ) ًرئيسا(

  .واألمانة العامة للجامعة العربية

  ٢٩/١/٢٠١٩عكاظ 

* * * * *  

تحد خطير واستفزاز : الفلسطينيون ينددون
  صارخ لمشاعر المسلمين والمصلين

 

 ندد الفلسطينيون باقتحام عضو –عمان  
 اإلسرائيلي، الحاخام المتطرف يهودا غليك، "الكنيست"

أمس، المسجد األقصى المبارك في مقدمة عشرات من 
ل المستوطنين المتطرفين، وبحماية قوات االحتال

اإلسرائيلي، لالحتفاء بزفافه داخل باحات المسجد، في 
تحد خطير واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين "

  .>>..."والمصلين

من جانبه؛ ندد وزير األوقاف والشؤون ... <<
الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، باحتفال 

 بحفل "يهودا غليك"عضو الكنيست الليكودي المتطرف 
د األقصى، برفقة وحماية شرطة االحتالل زفافه في المسج

  .اإلسرائيلي

االنتهاكات لألقصى "وقال الشيخ ادعيس إن 
ًأصبحت تأخذ منحا تصاعديا خطيرا يمس بشكل مباشر 
مشاعر المسلمين الذين يشاهدون هذه االنتهاكات التي 
تتم بشكل يومي وتكرس التقسيم الزمني والمكاني لألقصى 

الل واضح للوضع الذي بشكل غير رسمي، في استغ
يعيشه المسجد من تضييقات ومحاصرة من قبل حكومة 
االحتالل اليمينة التي تعمل بكل جهد لمزاحمة المصلين 

  ."المسلمين في داخل األقصى
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تصعيد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد "وأضاف بأن 
األقصى يأتي في سياق الدعاية االنتخابية، حيث يتم 

ومرافقه بشكل غير أخالقي استغالل المسجد وساحاته 
  ."وغير قانوني

المجتمع الدولي بالعمل "وطالب الشيخ ادعيس 
على منع هذه االنتهاكات الخطيرة والتي وصلت في هذا 

  .>>..."ً اعتداء وانتهاكا حتى تاريخه٣٠الشهر إلى 

 ١ص ٢٩/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

مطالبة برلمانات العالم بمنع تصفية مؤسسات 
  لقدساألونروا با

 

ـــذر ـــسطيني مـــن عواقـــب  ح المجلـــس الـــوطني الفل
ــــــين  ــــــشغيل الالجئ ــــــوث وت ــــــة غ ــــــصفية مؤســــــسات وكال ت
الفلـــــسطينيين فـــــي القـــــدس المحتلـــــة، مطالبـــــا االتحـــــادات 
البرلمانية في العـالم بـرفض هـذا القـرار والحفـاظ علـى وكالـة 

 .الغوث

جــــاء ذلــــك فــــي رســــائل متطابقــــة أرســــلها رئــــيس 
 الزعنــون إلــى عــدد مــن المجلــس الــوطني الفلــسطيني ســليم

االتحادات البرلمانية األوروبية واآلسيوية واألفريقية والعربية 
واإلسالمية والدولية، وعلى رأسـها االتحـاد البرلمـاني الـدولي 
ـــى خطـــط االحـــتالل  ـــي، يطلعهـــم فيهـــا عل والبرلمـــان األوروب
ـــة  ـــي مدين ـــة ف ـــروا العامل ـــصفية مـــدارس األون اإلســـرائيلي لت

  .القدس

ل الجزيــرة نــت نــسخة منــه، أطلــع ووفــق بيــان وصــ
الزعنــون تلــك االتحــادات علــى األهــداف والمخــاطر المترتبــة 
على تنفيذ توصـيات مجلـس األمـن القـومي اإلسـرائيلي التـي 
تبنى خاللها خطة رئيس بلدية االحتالل الـسابق فـي القـدس 

، ٢٠١٨تـشرين األول  /نير بركـات التـي أعلنهـا فـي أكتـوبر
نــــروا فــــي القــــدس واســــتبدالها إغــــالق مــــدارس وكالــــة األو

  .بمدارس تابعة لبلدية القدس اإلسرائيلية

ودعــــا رئــــيس المجلــــس فــــي رســــائله إلــــى رفــــض 
المــساس بوكالــة األونــروا، واإلصــرار علــى المحافظــة علــى 
استمرار رسالتها، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ 

ـــــالعودة والتعـــــويض طبقـــــا لقـــــرار ١٩٤القـــــرار   القاضـــــي ب
  .يسهاتأس

ــة  وطالــب بتطــوير حملــة عالميــة للتنديــد بقــرار دول
االحـــــتالل إنهـــــاء واليـــــة األونـــــروا ومؤســـــساتها التعليميـــــة 

  .والصحية وغيرها في القدس المحتلة

ــة  ــاظ علــى عمــل وكال ــى الحف ــون إل كمــا دعــا الزعن
ــز المــساهمات  ــداخيلها، مــن خــالل تحفي ــروا وتطــوير م األون

باعتبـــــار أن "عها الدوليـــــة والمـــــساهمات العربيـــــة وتـــــشجي
المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة 

 ".الشعب الفلسطيني

وحـــــث الـــــدول المانحـــــة والممولـــــة علـــــى الوفـــــاء 
بالتزاماتهــا الماليــة لــدعم ميزانيــة األونــروا وتلبيــة احتياجــات 

  .الالجئين الفلسطينيين

ــي  ــى أن لوكالــة الغــوث خمــس مــدارس ف وأشــار إل
ـــاهر وســـلوان وواد الجـــوز، القـــدس؛ فـــي شـــ عفاط وصـــور ب

إضافة إلى مركز طبي رئيـسي فـي المدينـة ومراكـز الخـدمات 
  . المعنية باألطفال

عـــدد الالجئـــين الفلـــسطينيين المـــسجلين  وبـــين أن
لــدى األونــروا فــي القــدس يــصل إلــى مئــة ألــف، موضــحا أن 
السلطات اإلسرائيلية تمنـع منـذ سـنوات تحـديث وبنـاء غـرف 

  .دارس للطلبة الفلسطينيينإضافية أو م

ـــسطيني فـــي  ـــوطني الفل ـــيس المجلـــس ال وحـــذر رئ
رسائله من أن هذه الخطوات تأتي في سياق محـاوالت دولـة 
االحــتالل تــصفية األونــروا وقــضية الالجئــين الفلــسطينيين، 
وتهويــــد المنــــاهج التعليميــــة الفلــــسطينية، والــــسيطرة علــــى 

، فـي إطـار المباني التي تستعمل كمدارس من أجـل تهويـدها
  .عملية التهويد الكبرى لمدينة القدس المحتلة

 ٢٨/١/٢٠١٩ لجزيرةا

* * * * *  
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نائب الرئيس البرازيلي ينفي نية بالده نقل 
  السفارة للقدس

 

ـــة ـــغ – القـــدس المحتل هـــاملتون مـــوراو نائـــب  بل
السفير الفلـسطيني فـي البرازيـل إبـراهيم ، الرئيس البرازيلي

قــل الــسفارة مــن تــل أبيــب إلــى الــزبن، ان بــالده ال تفكــر ن
 .القدس المحتلة في الفترة المقبلة

وبحسب المواقـع العبريـة التـي اوردت الخبـر فـان 
تلك التصريحات تأتي في ظل ضغوط عربية على البرازيـل 
لمنــع نقــل الــسفارة، وســط تهديــد بوقــف التجــارة المــشتركة 
ًفي حال نقلت، تحديدا اللحوم الحالل التي تـستوردها دول 

  .ٕبية واسالميةعر

 ٢٩/١/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

 مليار ١,٢ تطلق نداءين لجمع "االونروا"
 دوالر

  

 أطلق المفوض العام لوكالة األمم -عمان 
المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق 

بيير كرينبول أمس، نداء طلب فيه مبلغ ) األونروا(األدنى 
ل تمويل خدمات الوكالة الحيوية  مليار دوالر من أج١,٢

الرئيسة والمساعدات اإلنسانية المنقذة لألرواح لما 
 مليون الجئ من فلسطين في الشرق ٥,٤مجموعه 

وهذا المبلغ هو المطلوب من أجل المحافظة . األوسط
  .٢٠١٨على مستوى عمليات األونروا كما كانت في عام 

إن ندائي موجه لكافة ": وقال المفوض العام
ركائنا بالعمل على استدامة مستويات التمويل التي تم ش

  ".٢٠١٨تحقيقها فرديا وجماعيا عام 

ومن إجمالي المبلغ المطلوب، تحتاج الوكالة إلى 
 مليون دوالر لمواصلة خدماتها الرئيسة التي تشمل ٧٥٠

التعليم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعية 

لمستدامة وأجندة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية ا
٢٠٣٠.  

 مليون دوالر من أجل ١٣٨وتحتاج الوكالة إلى 
تقديم المساعدة اإلنسانية الطارئة في األراضي 

غزة والضفة الغربية بما في ذلك (الفلسطينية المحتلة 
 مليون دوالر من أجل ٢٧٧، إلى جانب )القدس الشرقية

ا في سوري(دعم نداء الطوارئ لألزمة اإلقليمية السورية 
  .)ومن أجل الجئي فلسطين من سوريا في لبنان واألردن

 ٢ص ٢٩/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مقدساتنا وأوقافنا المسيحية : المطران حنا
  واإلسالمية في القدس مستهدفة ومستباحة

 

 سبـــسطية للـــروم أســـاقفةرئـــيس  وجـــه – رام اهللا
 فـــي القـــدس المطـــران عطـــا اهللا حنـــا، اليـــوم األرثـــوذكس
داء ورســالة عاجلــة إلــى االتحــادات البرلمانيــة الثالثــاء، نــ

واإلقليمية الدولية حول مـا يخطـط لمدينـة القـدس، خاصـة 
مــــسألة تــــصفية مــــدارس االونــــروا العاملــــة فــــي المدينــــة 
ـــاة المقدســـيين  ـــى حي ـــداعيات هـــذا القـــرار عل المقدســـة وت

 .الفلسطينيين

وطالـــب المطـــران فـــي رســـالته بتـــدخل االتحـــادات 
ــــة واإلقلي ــــة البرلماني ــــة الدولي ــــاف "مي ــــشكل مباشــــر إليق ب

 مــدارس االونــروا إغــالقالمــشروع االحتاللــي الهــادف إلــى 
فــي القــدس، والتــصدي لــسياسات االحــتالل العنــصرية فــي 
ــــسطيني  ــــة المقدســــة والتــــي تــــستهدف شــــعبنا الفل المدين
ـــى  ـــك أحـــد عل ـــن ذل ـــستثنى م ـــسلميه، وال ي بمـــسيحييه وم

  ".اإلطالق

رك الـــسريع وناشـــد هـــذه الهيئـــات بـــضرورة التحـــ
تتركـوا شـعبنا واحـدا يقـارع : "، وقـالإنقـاذهإلنقاذ ما يمكـن 

جالديه وقاهريـه وظالميـه وال تتركـوا مدينـة القـدس وحيـدة 
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تواجه مصيرها والمتآمرين عليها والمخططـين لتـصفية مـا 
  ".تبقى فيها من وجود فلسطيني

ــــا، فــــي رســــالته مقدســــاتنا : "وقــــال المطــــران حن
سالمية في خطر شـديد ومؤسـساتنا وأوقافنا المسيحية واإل

الوطنيــة مــستهدفة والمنــاهج الفلــسطينية يــراد تغييرهــا فــي 
مدارسنا، ويراد طمس معالم مدينتنا المقدسة وتحويلنا إلى 

تحركوا مـن أجـل القـدس ... ضيوف والى أقلية في مدينتنا
 يومـا بعـد يـوم أيـدينا؛ فالقدس تضيع من األوانقبل فوات 

ــــسعى إلغر ــــي سياســــاته االســــتيطانية واالحــــتالل ي ــــا ف اقن
وممارســـاته العدوانيـــة غيـــر المـــسبوقة والتـــي تـــزداد حـــدة 

 ".وبشكل مستمر ومتواصل

ُولفــت إلــى مــا يخطــط لمدينــة القــدس وخاصــة مــا 
ت للمـــسجد   ولألوقـــاف المـــسيحية التـــي يـــتم األقـــصىّـــيبي

  .استهدافها بطرق مختلفة ومتنوعة

  ٢٩/١/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

فخورون : السفير الكويتي في حوار مع الدستور
 وكلنا ثقة بالجهود الملكية حيال القضية

الفلسطينية وبأهمية الوصاية الهاشمية في حماية 
  المقدسات
  

  نيفين عبد الهادي: أجرت الحوار

يختار سفير دولة الكويت لدى األردن ... <<
عزيز رحيم الديحاني من اللغة عمقها، ومن الكلمات 

ر ألقها، عند حديثه عن العالقات األردنية الكويتية، جوه
ّليمنح هذه العالقة المميزة وصفا دقيقا، يحكي حقيقتها 
التي وصلت ألعلى درجات التنسيق والتطابق والوحدة، 
ّلما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن سمو الشيخ 
صباح األحمد الجابر المبارك الصباح، وأخيه جاللة الملك 

  . الثانيعبد اهللا

السفير الكويتي لدى األردن، في وصفه وتقييمه 
للعالقات الكويتية األردنية، يقول أنها تجاوزت أعلى 

ّالمربع «درجات التنسيق والترابط، ونحن اليوم نضعها في 
ّ، لتشكل نموذجا يحتذى في مثالية العالقات »الذهبي

العربية العربية، وحالة مختلفة بإيجابية عالية ألي 
قات تربط األشقاء بعضهم ببعض، في تشابه عال

يجمعهما في الكثير من التفاصيل التي يراها السفير 
  .أساسية بحياة البلدين والشعبين

» الدستور«الديحاني في حوار شامل مع جريدة 
ّعال به صوت حبه لألردن، الذي يتولى به منصب سفير 
 لبالده منذ قرابة الخمسة أشهر، تحدث عن عدد كبير من
القضايا ذات اإلهتمام المشترك، رافضا الدخول بحجم 
ّالمساعدات المالية الكويتية لألردن في تحمل عبء 
الالجئين السوريين أو غيرهم، إليمانه بأن هذا األمر 
واجب وطني للكويت على األردن، وحرية الحديث بهذا 

  .األمر للجانب األردني وليس الكويتي

ير الكويتي عن ّوفي الشأن السياسي، عبر السف
فخر وثقة بالده بجهود جاللة الملك حيال القضية 
الفلسطينية، وبأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات، 
في حماية المقدسات من أي انتهاكات، مبينا أن الكويت 
اآلن بحكم عضويته بمجلس األمن، وسيترأس مجلس 
األمن خالل شباط القادم، سيكون هناك الكثير من 

بشأن القضية الفلسطينية فهي قضية أساسية التنسيق 
وجوهرية بالنسبة لنا في الكويت، ونحن نتفق دائما مع 
ّالتحرك والتوجه األردني ونساند كل تحرك يقوم به األردن 

  .بقيادة جاللة الملك من أجلها

  نفخر بالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

ية ما هو موقفكم من الوصاية الهاشم: الدستور
على المقدسات في القدس الشريف، وكيف يدعم الكويت 

  .جهود األردن بقيادة جاللة الملك بهذا الشأن؟
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نحن ثقتنا كبيرة بجاللة الملك : الديحاني
وباألردن، ونفتخر بهذه المواقف، وبهذه الوصاية 
الهاشمية على المقدسات، ونؤمن بأهميتها ودورها الكبير 

  .>>...تهاكاتفي حماية المقدسات من أي ان

 ٩ص ٣٠/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

" التلفريك"مخطط ": اإلسالمية المسيحية"
  إصرار واضح على تهويد القدس

 

الهيئـــــة اإلســـــالمية  اعتبـــــرت –  صـــــفا–رام اهللا 
ــاء، مــصادقة  المــسيحية لنــصرة القــدس والمقدســات الثالث
حكومة االحتالل على مخطط استيطاني لبناء قطار هوائي 

ـــك" ـــدة القديمـــة بالقـــدس ١.٤بطـــول " تلفري ـــي البل ـــم، ف  ك
ً مليــون دوالر، إصــرارا واضــحا علــى ٢٠٠المحتلــة بتكلفــة  ً

تهويد المدينة ومعالمها وجعلها غريبة عن واقعها العربـي 
 .اإلسالمي المسيحي المقدس

 الهيئــة فــي بيــان لهــا إلــى أن المخطــط وأشــارت
 قــرب األولــى محطــات، ٣المــصادق عليــه سيــشمل بنــاء 

ــ ــرب موقــف مجم ــة ق ــرب مــسرح خــان، والثاني ع المحطــة ق
ــرب جبــل الخليــل والثالثــة علــى ســطح مجمــع  ــات ق المركب

 .قرب ساحة البراق" كيدم"

وأوضح األمـين العـام للهيئـة حنـا عيـسى أن هـذا 
المخطط على قدر كبير من الخطورة، لما له مـن دور فـي 
ًتهويـــد المدينـــة المقدســـة، حيـــث يعتبـــر مكمـــال لمـــشاريع 

د علـى األرض مـن خـالل الحفريـات وسـرقة التـاريخ التهوي
ـــنس  ـــاء الك ـــى بن ـــستوطنات، إضـــافة إل ـــاء الم ـــار وبن واآلث

 .والحدائق التلمودية

ـــن أن القطـــار الهـــوائي المزمـــع تنفيـــذه  وحـــذر م
ٕسيؤدي إلى تشويه المدينة واحداث معـالم تهويديـة تطغـى 
ًعلــــــى عروبتهــــــا، مؤكــــــدا أن هــــــذه المعــــــالم والحــــــدائق 

 .المزعوم" للهيكل" هي إال مرافق المستحدثة ما

وطالبــت الهيئــة فــي بيانهــا جميــع الــدول المحبــة 
ـــى تقـــديم المـــساندة الحقيقيـــة لمدينـــة القـــدس،  للـــسالم إل
ووضــــعها كمدينــــة دينيــــة وعاصــــمة الدولــــة الفلــــسطينية 
المـــستقلة فـــي رأس األولويـــات الدوليـــة، مـــن أجـــل لجـــم 

وفــرض سياســة االحــتالل القاضــية بتهويــدها ومقدســاتها 
  .األمر الواقع عليها

 ٣٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقرر األمم المتحدة الخاص في فلسطين يدعو 
  إلجراءات دولية حاسمة بشأن تنامي االستيطان

  

مقــــرر األمــــم المتحــــدة الخــــاص  دعــــا – جنيــــف
المعنــي بحقــوق اإلنــسان فــي األرض الفلــسطينية المحتلــة 

 إلـى اتخـاذ إجـراء حاسـم ردا مايكل لينك، المجتمـع الـدولي
على تكثيف إسرائيل مؤخرا ألنشطة االستيطان في الـضفة 
الغربيــة المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، األمــر الــذي 

 .يعتبر بمثابة رفض واضح لحل الدولتين

ــــوم  ــــان صــــحفي الي وحــــذر مايكــــل لينــــك فــــي بي
ـــى هـــذه  ـــدولي عل ـــع ال ـــن أن عـــدم رد المجتم ـــاء، م األربع

ستيطانية اإلضافية، سيؤدي إلـى تجـاوز آخـر الخطوات اال
  .مخرج على الطريق إلى قيام إسرائيل بضم األراضي

ــرارا  ــد م ــدولي أك ــى أن المجتمــع ال ــك إل وأشــار لين
وتكـــرارا أن المـــستوطنات اإلســـرائيلية هـــي انتهـــاك صـــارخ 

وقــــــــال إن . ١٩٤٩التفاقيــــــــة جنيــــــــف الرابعــــــــة لعــــــــام 
بموجــب المــستوطنات هــي أيــضا جريمــة حــرب افتراضــية 

، مضيفا أنه أشار عدة ١٩٩٨قانون روما األساسي لعام 
مرات من قبل، إلى أن المستوطنات تعد مـصدرا لمجموعـة 

  .من انتهاكات حقوق اإلنسان المستمرة

ـــر األممـــي أن العـــام الماضـــي شـــهد  وذكـــر الخبي
زيــادة ملحوظــة فــي حــوادث العنــف مــن قبــل المــستوطنين 

لــضفة الغربيــة، قــائال اإلســرائيليين ضــد الفلــسطينيين فــي ا
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في حاالت عديـدة، تقـف القـوات اإلسـرائيلية، الملزمـة "إنه 
بحمايــة الــسكان الفلــسطينيين بموجــب القــانون اإلنــساني 
الــدولي، مكتوفــة األيــدي بينمــا تتعــرض أشــجار الزيتــون 
للتدمير، ويتم تدمير سبل العيش، وحتى فـي الوقـت الـذي 

  .يقتلونيصاب فيه الناس، أو في أسوأ األحوال، 

إن األحداث التي شهدتها قرية : وقال مايكل لينك
ينـاير تعـد /  كانون الثـاني ٢٦المغير بالضفة الغربية في 

ــا علــى هــذه الظــاهرة المقلقــة للغايــة، حيــث قتــل  مثــاال حي
قــــــروي فلــــــسطيني فــــــي وجــــــود المــــــستوطنين والجنــــــود 

هـذه الحـوادث ال تنتهـك فقـط "اإلسرائيليين، مـشيرا إلـى أن 
من حقوق اإلنـسان مثـل الحقـوق فـي الحيـاة وأمـن العديد 

ـــل وتخـــدم أيـــضا  ـــسطينيين، ب ـــة تنقـــل الفل الـــشخص وحري
توســيع مــساحة األرض التــي يــسيطر عليهــا المــستوطنون 

  ".اإلسرائيليون

ــــى أن المــــستوطنات  ــــر األممــــي عل وشــــدد الخبي
 عامـــا، ٥١اإلســـرائيلية هـــي المحـــرك لالحـــتالل الـــذي دام 

، "لـن يمـوت بـسبب تقـادم الـزمنهـذا االحـتالل "مضيفا أن 
ولكنــه ســينتهي فقــط بفــرض عواقــب حازمــة علــى إســرائيل 
ــــم  ــــرارات األم ــــد مــــن ق ــــدولي والعدي ــــانون ال لتجاهلهــــا الق

  .المتحدة

كما لفت المقرر الخاص إلى أن إسـرائيل افتتحـت 
ــاني ٨فــي  ــانون الث ــق /  ك ــاير طري ــذي يــربط ٤٣٧٠ين  ال

الطريق الذي . القدس بالمستوطنات شمال وشرق المدينة
طريـــق "أطلقـــت عليـــه صـــحيفة هـــآرتس اإلســـرائيلية اســـم 

، يتكــون مـن طــريقين متــوازيين أحــدهما "الفـصل العنــصري
لإلسرائيليين واآلخر للفلسطينيين في الـضفة الغربيـة، مـع 

  .جدار فاصل بينهما

 هــو ٤٣٧٠وأشــار مايكــل لينــك إلــى أن الطريــق 
ــس ريعة جــزء ال يتجــزأ مــن شــبكة مــن مــستويين للطــرق ال

للفصل بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الـضفة الغربيـة 
  .المحتلة دعما للمستوطنات

أتفــق مــع المــدافعين عــن "وقــال الخبيــر الــدولي 
ــى أن الطريــق جــزء مــن  ــذين أشــاروا إل حقــوق اإلنــسان ال

 إســرائيل طويلــة المــدى لــضمان التواصــل بــين إســتراتيجية
م مطالبــــة القــــدس والمــــستوطنات المحيطــــة بهــــا، وتــــدعي

% ٦٠، التــي تغطــي "ج"إســرائيل بالــسيادة علــى المنطقــة 
  ".من الضفة الغربية

وأعـــرب المقـــرر الخـــاص عـــن قلقـــه إزاء إصـــدار 
السالم "ووفقا لمنظمة . مناقصات لبناء وحدات االستيطان

 مناقـــصة عـــام ٣,١٥٤، أشـــار لينـــك إلـــى إصـــدار "اآلن
ــذا الــرقم ٢٠١٨وعــام . ٢٠١٧ ، وهــو ٣٨٠٠، تجــاوز ه

فــي جمــع " الــسالم اآلن"ى رقــم منــذ أن بــدأت منظمــة أعلــ
  .٢٠٠٢البيانات عام 

كمـــا انتقـــد الـــسيد لينـــك التحركـــات األخيـــرة التـــي 
اتخذتها الحكومة اإلسرائيلية لتوسيع المستوطنات القائمـة 
ـــد بـــإجالء  ـــت لحـــم ورام اهللا، وأدان التهدي ـــالقرب مـــن بي ب

فـي الجئين فلسطينيين من منازلهم في حـي الـشيخ جـراح 
ـــــث ســـــيحل محلهـــــم مـــــستوطنون  ـــــشرقية، حي القـــــدس ال

  .إسرائيليون

النقــــــل القــــــسري لألشــــــخاص "وأشــــــار إلــــــى أن 
المحميين تحت االحتالل هو انتهاك جسيم التفاقية جنيف 

ومـــن المـــرجح أيـــضا أنـــه ينتهـــك . الرابعـــة وجريمـــة حـــرب
  ".الحقوق الدولية المضمونة للخصوصية والسكن الالئق

إن كل هذه اإلجراءات، "قول واختتم لينك بيانه بال
إلى جانب التشريع األخير للكنيـست الـذي تـم سـنه بهـدف 
تقنـــين البـــؤر االســـتيطانية فـــي الـــضفة الغربيـــة والـــسماح 
بمصادرة الممتلكات الفلسطينية الخاصة، ليست فقط غيـر 
ــي ال  ــر فــي المــشقة الت ــشكل كبي ــة، لكنهــا تــساهم ب قانوني

ؤالء الـذين يعيـشون يمكن قياسها والتي يعاني منها كل هـ
  ".تحت هذا االحتالل الالنهائي

  ٣٠/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  
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إسرائيل تنتهك الحق في التعليم : األمم المتحدة
  بالضفة الغربية

 

عدد من مسؤولي األمم المتحدة،  أعرب – جنيف
اســتئناف الفــصل الدراســي الثــاني فــي فلــسطين، عــن  مــع

الكبيـر للبالغـات عـن مـا أسـمته   إزاء العـددالقلـق العميـق
بــالقرب  أو االنتهاكــات فــي المــدارس أو" حــوادث التــدخل"

 .منها في الضفة الغربية منذ بداية العام الدراسي

وفـــق مـــا جـــاء فـــي بيـــان مـــشترك مـــن منـــسق 
الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلـة جيمـي 

 جينيفيــــف ماكغولــــدريك، والممثلــــة الخاصــــة لليونيــــسف
ــات  ــسكو، فــأن هــذه االنتهاك ــان، ومنظمــة اليون تــؤثر "بوت

 . وفق وكالة وفا". على وصول األطفال اآلمن إلى التعليم

ــان أن  ــي المــدارس "وأضــح البي ــدخل ف حــوادث الت
من قبل القوات اإلسرائيلية وعمليات الهدم والتهديد بالهدم 
 والمصادمات في الطريق إلى المدرسة بين الطالب وقـوات
األمن وتوقيف المعلمين عند نقاط التفتيش وأعمال العنف 
التي تقوم بها القوات اإلسرائيلية والمستوطنون في بعـض 
األحيـــان، تـــؤثر علـــى الوصـــول إلـــى بيئـــة تعليميـــة آمنـــة 

 ".والحق في التعليم الجيد آلالف األطفال الفلسطينيين

ــــى مــــدار العــــام  وقــــد وثقــــت األمــــم المتحــــدة عل
 فـي التعلــيم فــي الـضفة الغربيــة أثــر  تــدخال١١١الماضـي 

  . ألف طفل٢٠على قرابة 

/ وبحسب البيان، شملت أكثر من نصف الحوادث
الـذخيرة الحيـة، والغـاز : االنتهاكات، التي تم التحقق منهـا

ــل الــصوتية، التــي أطلقتهــا قــوات  ــدموع، والقناب المــسيل لل
االحتالل اإلسرائيلية علـى المـدارس أو بـالقرب منهـا، ممـا 

  .ثر على التعلم أو إصابة الطالبأ

وقــــد وقــــع مــــا يقــــرب مــــن ثلثــــي جميــــع هــــذه 
االنتهاكات، التي تم التحقـق منهـا، فـي المـدارس بالـضفة 

  .٢٠١٨الغربية خالل األربعة أشهر األخيرة من عام 

وكانـــت أخبـــار األمـــم المتحـــدة قـــد نـــشرت تقريـــرا 
ميدانيا مصورا عن مدرسة قرطبة الفلسطينية في المنطقة 

عـــــسكرية اإلســـــرائيلية المغلقـــــة المعروفـــــة فـــــي الجـــــزء ال
فــــي مدينــــة الخليــــل بالــــضفة الغربيــــة  H2 المعــــروف بـــــ

منطقـة  H2 وقد أعلنت منطقة المستوطنات فـي. المحتلة
  . بسبب أعمال العنف٢٠١٥عسكرية منذ أواخر عام 

وأشار البيان إلى هدم الـسلطات اإلسـرائيلية، فـي 
ــــي الــــضفة ــــدارس ف ــــس م ــــام، خم ــــس الع ــــة أو نف  الغربي

االستيالء عليها بما في ذلك مدرسة إزبيك األهلية الواقعة 
إلى الشمال من مدينة نـابلس، ومدرسـة الـسميعي جنـوبي 
. الخليل، ومدرسة أبو نوار وجبل بابا فـي القـدس الـشرقية

وال تـزال مدرسـة قريـة خــان األحمـر الواقعـة شـرقي القــدس 
  .مهددة بالهدم، مع بقية القرية

ان إن عنــــف المــــستوطنين أدى إلــــى وقــــال البيــــ
إغالق مدرسة عوريف الثانوية للبنين بالقرب مـن نـابلس 
مـــرتين، وتـــم نقـــل أطفـــال مـــن المدرســـة إلـــى المستـــشفى 

  .مصابين بجروح متعددة، بما فيها طلقات نارية

فــي الخليــل، فيــشير البيــان  H2 أمــا فــي منطقــة
ــتظم حــول  ــدموع بــشكل من ــاز المــسيل لل ــى اســتخدام الغ إل

ـــاط ال ـــى نق ـــدة عل ـــدابير جدي ـــق ت ـــتم تطبي ـــا ي مـــدارس، فيم
واستدل البيان . التفتيش تعرض الطالب والمدرسين للعنف

، حيث تـم توثيـق H2 بواقعة معينة في مدرسة في منطقة
  .٢٠١٨ من هذه الحوادث عام ٢٠أكثر من 

وباإلضافة إلى ذلك، أثـر التـصعيد العـسكري، فـي 
نـوفمبر الماضـي،  / تـشرين الثـاني١٣ إلـى ١١الفترة من 

على المدارس في غزة وجنوب إسرائيل، حيث ُأغلقت ليـوم 
واحـــد علـــى األقـــل، بمـــا فـــي ذلـــك أربـــع مـــدارس فـــي غـــزة 

  .تضررت بصورة طفيفة ومركز للتعليم ومركز رياضي

وأكـــــد البيـــــان علـــــى ضـــــرورة احتـــــرام المـــــدارس 
باعتبارهــا أمــاكن للــتعلم والــسالمة واالســتقرار، وأن يكــون 

ال يجـوز أبـدا أن "وقـال . سي مـالذا مـن النـزاعالفصل الدرا



  

  

٧٠ 

يكـون األطفـال هــدفا للعنـف ويجــب أال يتعرضـوا ألي شــكل 
  ."من أشكال العنف

  ٣٠/١/٢٠١٩سوا 

* * * * *  

ًاألردن بقيادة الملك يؤكد دوما أهمية : الطراونة
 لحمة الصف العربي

  

أكد رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
يز العالقات األردنية السورية عاطف الطراونة أهمية تعز

 .ال سيما البرلمانية منها

واشار الطراونة لدى استقباله في مكتبه امس 
بدار مجلس النواب، القائم بأعمال السفارة السورية في 
ّعمان أيمن علوش، الى أن لدى البلدين مصالح مشتركة 
في تعزيز أواصر التعاون في المجاالت كافة، بما يحقق 

 .دين والشعبين الشقيقينتطلعات البل

إن األردن بقيادة جاللة الملك عبد اهللا : وقال
ًالثاني يؤكد دوما أهمية لحمة الصف العربي، وتنسيق 
المواقف خدمة لقضايا أمتينا العربية واإلسالمية، لذلك 
فإن من واجبنا في مجلس النواب، أن نذهب إلى مسارات 

امعة تجسر الدبلوماسية البرلمانية التي تحقق حالة ج
 .الفجوات بين أقطارنا العربية

وأضاف، إن واحدة من القضايا التي تؤكد أهمية 
تجميع الصف العربي، هي القضية الفلسطينية، ولذلك 
فإن مؤتمر االتحاد البرلماني العربي الذي سيعقد في 

القدس «ّعمان مطلع الشهر المقبل، سيحمل عنوان 
همية العمل على ً، مؤكدا أ»العاصمة األبدية لفلسطين

إعادة الصدارة للقضية الفلسطينية على أجندة القرار 
 .العربي

وأشار الى أن األردن وسوريا تربطهما عالقات 
ّتاريخية، ومن واجبنا في برلماني البلدين، العمل على 
تذليل العقبات أمام عودة العالقات لسابق عهدها، خدمة 

لح شعبينا لقضايا األمتين العربية واإلسالمية، ولمصا
 .الشقيقين

من جهته ثمن علوش المواقف األردنية تجاه 
ًسوريا، مؤكدا أن عقد مؤتمر االتحاد البرلماني العربي 
ّفي عمان، له دالالت إيجابية، وينظر إليه البرلمان 

  .السوري بأهمية كبيرة

ونقل علوش إلى الطراونة تحيات رئيس مجلس 
دير بالده لدعوة ًالشعب السوري حمودة الصباغ، مؤكدا تق
 .البرلمان السوري لحضور أعمال المؤتمر

 ٩ ص٣١/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

في الخليل " التواجد الدولي"طرد : منصور
  مناورة إسرائيلية لمواصلة جرائمها بال رقيب

  

المنـدوب المراقـب لدولـة فلـسطين  قال –نيويورك 
ـــصور، إن قـــرار  ـــسفير ريـــاض من ـــم المتحـــدة، ال ـــي األم ف

ائيل عدم تجديد تفـويض بعثـة التواجـد الـدولي المؤقـت إسر
فــي الخليــل إنمــا هــو منــاورة إســرائيلية ورغبــة فــي إخفــاء 
ـــان، وهـــو مـــا  ـــة عـــن المك ـــة دولي ـــاد أي رقاب ٕالجـــرائم وابع
ـــي  ـــوتر ف ـــادة الت ـــف وزي ـــسوب العن ـــع من ـــي رف ـــساهم ف سي

  .المنطقة التي تزداد غليانا يوما بعد يوم

ــب منــصور، فــي  ابقــة بعثهــا  رســائل متط٣وطال
جمهوريـــة (لكـــل مـــن رئـــيس مجلـــس األمـــن لـــشهر ينـــاير 

، واألمــــين العـــام لألمــــم المتحـــدة، ورئيــــسة )الـــدومينيكان
ــــاقوس الخطــــر ــــا ن ــــة، ودق فيه ــــة العام ــــب .. الجمعي طال

المجتمـع الـدولي ومـن بيـنهم الـدول أعـضاء بعثـة التواجــد 
ـــة  ـــع األطـــراف المعني ـــل، وجمي ـــي الخلي ـــت ف ـــدولي المؤق ال

 عجالـــة لبحــث هـــذه القـــضية الملحـــة، وأن بــالتحرك علـــى
تذعن للمناشدات تجنبا للتصعيد ولوقف العنف ضـد أبنـاء 
شــــعبنا الــــذي يمارســــه المــــستوطنون مــــدعومون بقــــوات 

  .االحتالل
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وناشـــد الـــسفير منـــصور فـــي رســـائله، المجتمـــع 
الــدولي إدانــة إســرائيل وتحميلهــا المــسؤولية ومحاســبتها 

مستوطنين في األسـبوع على أفعالها عقب تصاعد جرائم ال
ٕالفائت ضد المـدنيين العـزل وارهـابهم فـي منـاطق سـكناهم 

   .في الضفة الغربية والقدس المحتلة

ــــداءات  ــــأن اعت ــــدولي ب ــــادة المجتمــــع ال ــــغ ق وأبل
المـــستوطنين الوحـــشية، والتـــي تـــتم بحمايـــة مـــن الجـــيش 
اإلسرائيلي، قد أودت بحياة حمدي طالب نعسان مـن قريـة 

 ينـاير وهـو أب ألربعـة أطفـال ٢٦ فـي المغير قـرب رام اهللا
  .بعد إصابته بالرصاص الحي في ظهره

 آخـرين أصـيبوا ٣٠وأضاف السفير منـصور، أن 
ــأعيرة  بجــراح فــي تلــك األحــداث أيــضا، وبعــضهم أصــيب ب

  .ّحية أطلقها المستوطنون على سكان القرية

ــــــداءات   ــــــف اعت ــــــم تتوق وبحــــــسب الرســــــالة، ل
هـاجم مـستوطنون مـدنيين ّالمستوطنين عند هذا الحـد، إذ 

فلــسطينيين فــي الخليــل فأصــيب المــواطن هــشام ســعيفان 
وفـي شـارع التفـافي قـرب . ونجله محمد ابن العـشرة أعـوام

ــاة  ســلواد أطلــق الجــيش اإلســرائيلي الرصــاص فــأودى بحي
  ). عاما١٦(الطفل أحمد عثمان حامد 

واستنكر منصور الصمت الدولي اتجـاه مـا يجـري 
فعـال إسـرائيل تفـوق الوصـف يـضاف في فلسطين، إذ إن أ

إليهـــــا عنـــــف المـــــستوطنين المـــــسلحين وتجبـــــرهم علـــــى 
ـــزل، مـــذكرا المجتمـــع الـــدولي بـــأن هـــؤالء  المـــواطنين الع
المـــستوطنين يعيـــشون بـــشكل غيـــر قـــانوني علـــى أرض 
فلــسطين ويواصــلون حمالتهــم يوميــا، يعيثــون فــسادا فــي 

  .األرض ويقتلون األبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني

ودعــا منــصور المجتمــع الــدولي إلــى النظــر فــي  
التقارير الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وآخرها بيان 
منسق األمم المتحدة لعمليـة الـسالم فـي الـشرق األوسـط، 
نيكــــوالي مالدينــــوف، حــــين حــــث علــــى إنهــــاء العنـــــف 

   .ومحاسبة المسؤولين عنه بال استثناء

ايــــة وشــــدد الــــسفير منــــصور علــــى تــــوفير الحم
للمدنيين العزل تماشيا مع قرارات األمم المتحدة والجمعيـة 
العامــة التــي تــدعو إلــى حمايــة الــشعب الفلــسطيني طالمــا 

  .يتعرض لالحتالل األجنبي الغاشم

٣١/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
 

* * * * *  

������

  "جيش االحتالل السري".. المستعربون
 

كشف مركز  - هيم كامل إبرا-القدس المحتلة 
اإلنسان للديمقراطية والحقوق في تقرير موسع له 
بالصور وثالثة أفالم لعمليات هذا الجهاز المتشعب 
ومتعدد االغراض عن جانب مظلم لبعض المهام التي 

  .٢٠١٨نفذها هذا الجهاز خالل العام 

تتواصل سياسة  :وجاء في مقدمة التقرير
سطيني، باستخدام االحتالل اإلسرائيلي ضد الوجود الفل

كافة وسائل وأساليب التعذيب والقتل والتهجير، في 
محاولة منهم لطمس الهوية الفلسطينية، ومن ضمن هذه 

وحدة «وبالعبرية  »وحدة المستعربين«الوسائل تشكيل 
، وهي من الوحدات األمنية السرية »المستعرفيم

  والخاصة، التابعة لشرطة االحتالل اإلسرائيلي،
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، »فرق الموت«ا ألفاظ كثيرة منها وتطلق عليه
ويتميز أفرادها بمالمح عربية ينشرون بين المتظاهرين 
والمحتجين الفلسطينيين وفي الوقت المناسب يهاجمون 

  .وينفذون مهامهم

وقال التقرير الذي حصلنا على نسخة منه لقد 
بشكل » المستعربين«برز استخدام قوات االحتالل لعناصر 

اهرات الفلسطينية، ويرتدون واضح في موجهة التظ
اللباس الفلسطيني، ويتخفون به، لتسلل إلى تجمعات 
الشبان الفلسطينيين أثناء مواجهتهم مع قوات االحتالل، 
ويقومون باستدراجهم والمساهمة باعتقالهم وتسليمهم 

وتحت عنوان . لالحتالل، وقتلهم في بعض األحيان
 :ح التقريرالتوصيف القانوني لعمليات المستعربين أوض

م تتوانى سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن أي فعل من ل
شأنه أن يقتل الفلسطيني أو يعتقله أو يهجره من أرضه، 
وهذا ما يتم تدريب المستعربين عليه، للقيام بمثل هذه 
العمليات، وانتحال الشخصيات والتحريض والفوضى بين 

الل المتظاهرين الفلسطينيين ضد جنود االحتالل، ومن خ
هذا التقرير سنسلط الضوء على فرق الموت اإلسرائيلية 

التي تتنكر بزي عربي وتتوغل في صفوف » المستعربون«
ويتجول أفراد . المتظاهرين لرصدهم وقتلهم أو اعتقالهم

هذه الوحدة في المناطق الفلسطينية، دون تمييز عن 
السكان العرب، ويتم اختيارهم تبعا للمهمة واحتياجاتها، 

فة إلى عمليات تتبع وتقصي معلومات حول الشبان إضا
المشاركين في االحتجاجات ضد االحتالل، وكذلك ألفراد 
هذه الوحدة مهمة أخرى تتمثل في االندماج مع الالجئين 
. الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الدول العربية

ويذكر التقرير ان المستعربين هم استحداث مهم في 
ودون منذ عهد العصابات جيش االحتالل، وموج

م، حيث بدأ ١٩٤٨الصهيونية قبل نكبة الفلسطينية عام 
ظهور وحدات المستعربين منذ ثالثينات القرن الماضي، 

وحدة المستعربين في  هو من استحدث» موشي ديان»و

جيش االحتالل، وُأكل لهم المهمات الصعبة التي ال يمكن 
ث عمل أن تظهر فيها يد االحتالل بشكل مباشر، حي

أعضائها ضمن العصابات الصهيونية، من قبيل 
، وتتشكل هذه الوحدات »ليحي«و »ايتسل«و» الهاغانا«

من جنود ينتقون من بشرة ومالمح مشابهة لمالمح 
العربية، ويخضعون لتدريبات وتكوين في معهد خاص 
عبارة عن قرية صناعية تشابه قرية فلسطينية، لتعلم 

وتاريخ العرب ولغتهم تفاصيل الحياة الفلسطينية 
  .وعاداتهم

وحسب التقرير حملت أول وحدة مستعربة 
اسم الدائرة العربية، وعملت » البلماخ«أسستها منظمة 

في التجسس وتنفيذ العمليات التخريبية داخل فلسطين 
والدول العربية المجاورة وغيرها، واستمر عمل الوحدة 

، وتولى إقامة هذه الوحدة ١٩٥٠و١٩٤٣بين عامي 
 م رئيس الدائرة السورية في منظمة البلماخ ١٩٤٣عام 

وشكلها من يهود منحدرين من طوائف » يروحام كوهن«
يهودية شرقية، وانتحلت عناصر وحدات المستعربين 
شخصيات مزيفة وصفات مزارعين وباحثين وطالب من 
العرب، ويعيشوا مددا طويلة في بوادي وقرى ودول 

المستعربين وتنظيمهم وبين التقرير ان عمل . عربية
وعملياتهم تبقى دون تفاصيل أو إحصاء ألن اعمالهم 

المستعربون فرق الموت «عشوائية، وفي كتاب 
ذكر أن وحدة » غسان دوعر«لصاحبه » اإلسرائيلية

 فلسطينيا خالل الفترة بين ٤٢٠المستعربين اغتالت قرابة
ويستشهد تقرير مركز اإلنسان . م٢٠٠٤-١٩٨٨عامي 

ية والحقوق بأحدث ما كشفت عنه صحيفة للديمقراط
ً، فقد أطاقت شرطة االحتالل مؤخرا وحدة »هآرتس«

مستعربين سرية جديدة، بين الفلسطينيين داخل مناطق 
، بغية بناء بنية تحتية استخباراتية تمكن أجهزة «٤٨«

األمن اإلسرائيلية المختلفة من التعامل مع الفلسطينيين 
إلى المفتش العام المشرطه ونسبت الصحيفة . في الداخل
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إننا نعاني من نقص في : قوله» يوحنان دنينو«
المعلومات، لذا تواجهنا صعوبات كبيرة في العمل داخل 
المناطق ذات األغلبية العربية مثل مدينة أم الفحم، أو 
حي الجواريش في الرملة، حيث أن الوحدة الجديدة آخذة 

ضافة إلى أن في التوسع للتغلب عمى نقص المعلومات، إ
هذه الوحدة تعمل منذ سنوات لصالح شرطة االحتالل في 
القدس المحتلة، والقرى المحيطة بها بدعوى محاولة 

، وقد تم الحقا توسيع رقعة »نشاط إرهابي«إحباط أي 
أنشطة هذه الوحدة إلى مناطق ذات أغلبية عربية أخرى، 

) المستعربين(وبحسب الصحيفة، ال يقتصر عمل وحدات 
 إذ نفذ أفراد هذه الوحدات عملياتهم ،٤٨ل األرضي داخ

  .ُالقذرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتمة

تختلف مسميات وحدة « :وجاء في التقرير
المستعربين وفقا لمحيط والمكان المخصص ليا العمل 

التي تعمل في محيط قطاع » شمشون«فهو، فتسمى 
فة في الض» كرز«و» دوفدوفان«غزة، وأخرى تدعي 

إيهود « الغربية، والتي أسسها وزير األمن اإلسرائيلي
وهي تابعة لم » يمام«، باإلضافة إلى ثالثة تسمى »باراك

يسمى بحرس الحدود، وهي الوحدة الخاصة لمكافحة 
  .»اإلرهابية«العمليات 

 :واستعرض التقرير األساليب والمهام وقال
ن، في االندساس بين الفلسطينيي» المستعربين«أساليب 

فتنوعت باختالف المهام المطلوبة منيم، وطبيعة مكان 
 م، أقر جيش ٢٠٠٥األحداث، ففي تشرين الثاني

االحتالل بزرع المستعربين بين المتظاهرين الفلسطينيين 
ضد جدار العزل العنصري غرب مدينة رام اهللا، وجاء هذه 

) المستعربين( ًالقرار بعد ان كشف المتظاهرون عددا من
وا بعض الشباب على رشق جنود االحتالل الذين حرض

بالحجارة، بل وقاموا هم بإلقاء الحجارة بأنفسهم على 
ًالجنود لتسخين األجواء بشكل متعمد، ما يوفر مبررا 
لجنود االحتالل كي يهاجموا المحتجين بوحشية، وتبين 

أنهم يحملون مسدسات، وليس معهم بطاقات هوية 
المتظاهرين لسحب فلسطينية، فهاجم جنود االحتالل 

وكل منهم يخطف أحد المشاركين . المستعربين وحمايتهم
. باتجاه الجيش في عملية خاطفة وسريعة ومباغته

أن المستعربين يتقمصون » معاريف«وكشفت صحيفة 
ألجل اعتقال مطلوبين فلسطينيين دور صحفيين يحممون 
كاميرات، أو مسعفين أو أطباء، ألن ذلك يسيل عليهم 

لتظاهرات واالحتجاجات وتنفيذ مهمتهم األمنية، اختراق ا
كما اكد . ولو اقتضى األمر أحيانا ارتداء مالبس للنساء

حتى داخل سجون االحتالل، ) مستعربون( التقرير وجود
تابعة لمصلحة سجون ) متسادا(ُفثمة وحدة تسمى 

االحتالل اإلسرائيلية مهمتها األصلية هي السيطرة على 
جون بها معتقلين فلسطينيين، رهائن محتجزين في س

ومن مهام هذه الوحدات كذلك الدخول في صورة 
بين األسرى والمعتقلين » العصافير«مسجونين يسمون 

الفلسطينيين وربط عالقات معهم للحصول على معلومات 
. مهمة منهم، مما يدينهم ويبرر سجنهم وسلب حريتهم

وكشفت اعترافات لمستعربين اشتغلوا بوحدات الجيش 
اإلسرائيلي أن قادتهم حولوهم لمجرمين، يقتلون 
الفلسطينيين بدم بارد، وال يذكرون عدد قتالهم، ويعطوا 
أوامر بالقتل المباشر للفلسطينيين، من خالل اطالق عدد 
من الرصاصات على الرأس مباشرة بينما عانى 

التي توصف » متسادا«المستعربون داخل وحدة 
تهم اإلنسانية واالجتماعية من انقطاع عالق» باالنتحارية«

بأقرب أقربائهم كوالديهم، حتى ال ينكشف أمرهم كمندسين 
  .ومزروعين وسط الفلسطينيين والعرب

» طال زاغرابا«وخالل مقابلة الباحث اإلسرائيلي 
مع العديد من المستعربين، أنهم يعيشون حالة خوف 
دائمة، سواء قبل أو أثناء تنفيذ المطلوب منهم أو بعده، 

د تصل إلى حد الصدمة النفسية التي جعلت كثير منهم ق



  

  

٧٤ 

يرفعون دعاوى قضائية ضد الجيش اإلسرائيلي للحصول 
  .على تعويض

يستخدم المستعربين خالل القيام  :وقال التقرير
بجرائمهم خطط وسياسة مبرمجة من حكومة االحتالل، 

م، وما يشجع ارتكاب مثل هذه ١٩٦٧ وخاصة منذ عام
لدولي عمى مواصلة هذه الجرائم دون الجرائم الصمت ا

اتخاذ قرارت رادعة، في ظل أن الهدف األساسي لهم 
أصبح القتل واالعتقال دون سابق إنذار، وأعطى الكاتب 

تبريرا لهذه » دان مرغميت«الصحفي اإلسرائيلي المتطرف 
يفضل إطالق النار على كل «: السياسة، عندما قال

مستعربين تعد إرهاب واكد التقرير ان جرائم ال. »مخرب
رسمي ومنظم تخالف فيه األعراف والقوانين الدولية، التي 
تحظر جميع عمليات اإلعدام خارج نطاق القانون 
واإلعدام التعسفي واإلعدام دون محاكمة، وكما تعتبر 
اإلعدامات الميدانية خارج نطاق القانون والقضاء جرائم 

ية، وسلب حرب وفق ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدول
لحقه في الحياة المكفول في القانون الدولي بكافة 

والمالحظ لعمليات القتل التي تقوم بها . اتفاقياته ومواثيقه
فرق الموت السري أن إطالق الرصاص يتم في أماكن 
قاتلة في أجساد الشبان في الراس والصدر وبدم بارد 
 وتحت ذ ا بذرائع واهية، إضافة إلى الشعارات العنصرية
التي يرفعها ضد الفلسطينيين والعرب التي تدعو إلى 

»  عام١٣أحمد المناصرة «قتلهم، كما حدث مع الطفل 
عندما تم االعتداءعليه بشكل وحشي وسمعت الهتافات 

  .من حوله مطالبة بقتله

أهمها يتلقى : وختم التقرير بالنتائج والتوصيات
ذار المستعربون أوامر القتل بشكل مباشر ودون سابق إن

من قيادة جيش االحتالل، األمر الذي يشجعهم عمى 
االمر الذي يستدعي بث الوعي بين . القتل واالعدام

الشباب الفلسطيني في كيفية التعامل مع المستعربين، 
وأكدت التوصيات أهمية توثيق جرائمهم . ومواجهتهم

وارفاقها للمحاكم الدولية، ووضع رادع لهم من خالل 
  .يفهم كمنظمة إرهابيةالعمل الحثيث لتصن

  ٨ص ١/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 في ًالقضية الفلسطينية لن تكون أفضل حاال
٢٠١٩  

  

َطوى الفلسطنيون صفحة  -  وكاالت- عواصم
 الذي وصفه البعض بسنة المفاجآت، حيث ٢٠١٨عام 

على اثر سلسلة قرارات " عملية السالم"نعى الكثيرون 
ا أعرب محللون اتخذتها اإلدارة األمريكية، فيم

فلسطينيون، عن تشاؤمهم حيال تطورات القضية 
 سواء على الصعيد الداخلي ٢٠١٩الفلسطينية بالعام 

 .الفلسطيني، أو الخارجي، اإلقليمي والدولي

وحول توقعه لتطورات القضية الفلسطينية في 
، رأى أستاذ العلوم السياسية هاني البسوس، ٢٠١٩عام 
اك أي تقدم في المصالحة من الصعب أن يكون هن"أنه 

الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، مع زيادة احتمال 
عقد انتخابات المجلس التشريعي في الضفة دون قطاع 
غزة، مضيفا، لكن يبقى احتمال موافقة حماس على عقد 

 ."هذه االنتخابات وخوضها قائم

مصير ومستقبل حركة فتح سيبقى "وأوضح، ان 
، "والقيادي محمد دحالنبين الرئيس محمود عباس 

عباس لن يتصالح مع دحالن، الذي من "مؤكدا أن 
المرجح أن تزيد شعبيته داخل صفوف فتح خاصة في 

 ."قطاع غزة

عباس لن يسمح ألي "وأكد البسوس، أن 
، "شخص أن يحل محله طالما بقي على قيد الحياة

اقتتال داخل فتح، بين المرشحين أو "مرجحا حدوث 
بعد رحيل " فتح"ة السلطة الفلسطينية والطامحين لرئاس

 ."عباس ألي سبب كان
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، "حماس"وبشأن قطاع غزة المحاصر وحركة  
رجح عدم حدوث أي تقدم في الملف السياسي أو ملف 
التسوية مع االحتالل اإلسرائيلي، في حين يزداد احتمال 
ٕالتصعيد العسكري بين المقاومة في غزة واسرائيل، في 

إنسانية لمشاكل قطاع غزة حال لم توجد حلول 
 ."المتفاقمة

حماس مع مصر، ستبقى في "ونوه، أن عالقة 
الغالب كما هي اآلن، تسهيالت إنسانية محدودة، مع 

 ."استمرار العالقة األمنية

ستعمل خالل الفترة "وذكر أن الواليات المتحدة، 
القادمة، على تطبيق سياسة أمريكية في الشرق األوسط، 

لية التطبيع العربي الرسمي مع من خالل دفع عم
إسرائيل، في حين ستقزم إلى أكبر قدر ممكن المطالب 

 ."الفلسطينية

وحول طريقة تعاطي اإلدارة األمريكية الحالية مع 
القضية الفلسطينية، أكد الكاتب والمحلل السياسي المقيم 

الضغوط "في الواليات المتحدة نصير العمري، أن 
 ."٢٠١٩ين ستستمر في األمريكية على الفلسطيني

بعد التصعيد الكبير ضد الفلسطينيين "وقال، أنه 
وكالة غوث (في ملف مدينة القدس والالجئين واألونروا 

، ربما تكون صفقة القرن التي من )وتشغيل الالجئين
المتوقع أن ترى النور هذا العام، هي الختم الرسمي على 

 ."تصفية حل الدولتين وحق العودة والقدس

أثبت أنه " العمري، أن الرئيس األمريكي، ولفت
أحادي النظرة والتوجه لصالح إسرائيل، وهو لم ير ردة 
فعل عربية رسمية رافضة لقراراته وتوجهاته، بل إن بعض 
األنظمة تعتبر مشاركة في التمهيد لصفقة القرن، والتي 

 ."يبدو أن بنودها تلغي حق العودة والقدس وحل الدولتين

 الكاتب والباحث السياسي من جانبه، رأى
القضية والحالة الفلسطينية لن "منصور أبو كريم، أن 

، ٢٠١٨ من عام ٢٠١٩تكون أفضل حاال في عام 

للعديد من االعتبارات، منها تأزم العالقات الفلسطينية 
الداخلية، خاصة بين فتح وحماس بعد فشل مسار 

 ."المصالحة، وحل المجلس التشريعي

المزيد "اء السياسية، توقع وفي ظل هذه األجو 
من التدهور في العالقات الوطنية الداخلية في ظل إصرار 

 ."كل طرف على مواقفه

ونبه أبو كريم، أن مسيرات العودة وكسر 
صعودا وهبوطا لفترات معينة، خاصة "الحصار ستستمر 

ٕفي ظل صعوبة اللجوء إلى المواجهة العسكرية، وان 
ت التلويح بالحرب مرة كانت إسرائيل ستعود إلى محاوال

أخرى عقب االنتخابات اإلسرائيلية مباشرة، بهدف ترميم 
ٕميزان الردع، واجبار حماس على تهدئة األوضاع في 
منطقة السياج الفاصل، وهو ما قد يؤدي لفتح مواجهة 

 ."عسكرية جديدة قد تكون حاسمة

وعلى مستوى عالقة السلطة الفلسطينية مع 
تأزم العالقة بين الجانبين، في "جح االحتالل اإلسرائيلي، ر

حال تم إعادة تشكيل حكومة يمينية جديدة برئاسة 
بنيامين نتنياهو أو غيره من قادة اليمين المتطرف في 
إسرائيل، إضافة لتراجع قدرة إدارة ترامب على طرح ما 
يعرف بصفقة القرن، ألن إسرائيل حصلت منها على ما 

 واالعتراف بها عاصمة تريد؛ من نقل السفارة األمريكية
 ."لها، إضافة لشطب قضية الالجئين

إسرائيل "وبحسب هذا الواقع، لفت الباحث أن 
أصبحت ليست بحاجة إلى ما تبقى من هذه الصفقة، 

 ."التي قد تتطلب تنازالت شكلية من قبل إسرائيل

  ٩ ص٣/١/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

مضاعفة التنكيل باألسرى سبيل إردان لكسب 
 واتاألص
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 أعلن وزير األمن الداخلي، اإلسرائيلي، غلعاد

إردان، اليوم األربعاء، عن سلسلة من اإلجراءات التي 
من شأنها أن تزيد من معاناة األسرى الفلسطينيين في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، بما يشير إلى أن المزيد 

التنكيل باألسرى هو سبيله لكسب األصوات، حيث  من
اءات قبل نحو شهر من االنتخابات تأتي هذه اإلجر

التمهيدية داخل حزب الليكود، وبعد اإلعالن عن تقديم 
 .موعد االنتخابات

وبحسب إردان، فإنه سيتم تشديد ظروف حبس 
ٕ، والغاء اإليداعات المالية وتحديد كمية "األمنيين"األسرى 

المياه لكل أسير، ومنع األسرى من إعداد طعامهم 
 .بأنفسهم

إلجراءات توحيد األقسام التي وضمن هذه ا
وقال إردان ". فتح"و" حماس"يتواجد فيها أسرى حركتي 

إن هذه األقسام المنفصلة ستتوحد بهدف إلغاء 
االستقاللية التنظيمية لألسرى، مضيفا أن وزارة األمن 
الداخلي ستعمل على إلغاء اإليداعات المالية من قبل 

 .السلطة الفلسطينية لألسرى

األسرى ستتوقف " احتفاالت"مه أن ونقل عنه زع
في األقسام، وأنه سيتم منعهم من إعداد طعامهم 

 .بأنفسهم

وقال إردان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن 
المصادقة على المزيد من التنكيل باألسرى سوف تتم في 

 .األسابيع القريبة

مصلحة السجون تعرف كيف "وبحسبه، فإن 
، "خل جدران السجونتواجه كل سيناريو قد يتطور دا

مضيفا أنه لم يكن هناك أية معارضة جدية من جهات 
 .األمن اإلسرائيلية لإلجراءات التي ينوي تنفيذها

وقال أيضا إنه سيعرض توصياته على المجلس 
لن نخشى التهديدات أو "الوزاري المصغر، مضيفا 

 ."اإلضرابات

وادعى إردان أن هذا القرار قد اتخذ في أعقاب 
عده طاقم خاص في وزارة األمن الداخلي في تقرير أ

 .الشهور األخيرة

وضمن توصيات إردان فسوف يتم إلغاء مكانة 
ليس منطقيا، "بادعاء أن ذلك " المتحدث باسم قسم"

 ."ويعزز اإلدارة الذاتية

، "جنونيا"أن استهالك األسرى للمياه يعتبر  وزعم
 طريقة أخرى لتحدي الدولة،"كما زعم أن الحديث عن 

  ."ويجب وقف ذلك

 ٨ص ١٤/١/٢٠١٩ ٤٨عرب 

* * * * *  

مشاريع استيطانية قادمة لكسب اليمين 
 االسرائيلي باالنتخابات المقبلة

  

منظمة التحرير  قالت - عمان – نادية سعد الدين
ّالفلسطينية، أمس، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي مقدمة 

ة على تنفيذ مخطط استيطاني كثيف في األراضي المحتل
لكسب تأييد اليمين اإلسرائيلي في االنتخابات المقبلة، 
قياسا بتنفيذ مشروع استيطاني لمحاصرة مدينة بيت لحم، 
بالضفة الغربية، وحرمانها من التوسع العمراني، ومنع 

  .١٩٦٧إقامة دولة فلسطينية متصلة على حدود العام 

وأضافت منظمة التحرير، في تقرير أصدره 
فاع عن األرض ومقاومة االستيطان المكتب الوطني للد

الحكومة اإلسرائيلية تواصل بوتيرة مرتفعة "التابع لها، إن 
فرض الوقائع االستيطانية الكثيفة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، في ظل االستعداد إلجراء انتخابات 

  ."اإلسرائيلية المبكرة” الكنيست“

إقامة “وأوضحت بأن سلطات االحتالل تعتزم 
” مستوطنة افرات“ وحدة استيطانية جديدة قرب ٢٥٠٠

ً دونما من أراضي ١١٨٢اإلسرائيلية، ضمن مساحة 
 ّخربة النحلة، جنوب بيت لحم، في المشروع المسمى
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"E2" ،لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم ،
توسيعها من المنطقة ” هار حوما“التي تمنع مستوطنة 

توسعة للمدينة شماال ّالشمالية، ما يعني إعاقة أي 
  .”ًوجنوبا

يأتي في إطار “وأشارت إلى أن هذا المشروع 
مساعي رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 

  .”لكسب أصوات اليمين اإلسرائيلي

 ”E1“ نظيره االستيطاني ”E2“ ويماثل مخطط

الواقع شرقي القدس المحتلة ويستهدف عزلها عن الضفة 
، ”معاليه أدوميم“ر ربطها بمستوطنة الغربية المحتلة؛ عب

وصوال إلى البحر الميت، ما يعني تقطيع أوصال الضفة 
  .الغربية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني

 وحدة استيطانية ٢٥٠٠وفي حال تم إقامة 
إضافية؛ يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة 
جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن 

، جنوب القدس المحتلة، ”عيليت“رائيلية؛ هي إس
، جنوب القدس وغربي بيت لحم، ”بيتار عيليت”و
، ضمن ”ارئيل”، شرقي القدس، و”معاليه ادوميم”و

  .أراضي محافظة ومدينة سلفيت، جنوب نابلس

 دونم ١٧٠٠وكانت سلطات االحتالل قد صادرت 
 من أراضي المواطنين الفلسطينيين في ٢٠٠٩العام 
” غوش عتصيون“ة، بهدف توسيع تجمع الخرب

االستيطاني، كما صادرت مساحات أخرى من األراضي 
  .”أراضي دولة“المحتلة تحت ذريعة اعتبارها 

سلطات االحتالل “وقالت المنظمة في التقرير إن 
 وحدة استيطانية جديدة في ٤٥٩ًتعتزم، أيضا، إقامة 

لة، االستيطانية، في القدس المحت” كيكار كيدم“منطقة 
وذلك ضمن مخطط شامل ينص على تسويق آالف 

 ١٥الوحدات االستيطانية والمنشآت التجارية والكنس في 
، بهدف ٢٠٢٥ًموقعا بالمدينة االستيطانية حتى العام 

  .”خالل الفترة المقبلة” معالية أدوميم“توسيع مستوطنة 

 ٥٢٥٠مخطط إسرائيلي إلقامة “وأشارت إلى 
 غرفة فندقية ٣٠٠امة ٕوحدة استيطانية جديدة واق

ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على تلة لبن 
  .”القائمة شمال قرية الولجة في القدس المحتلة

ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء 
المقرر إقامتها في ” مشروع سفديه“استيطانية باسم 

منطقة األحراش عند حدود القدس المحتلة، مثلما يندرج 
” الخط األخضر“ لمسح ما يسمى ضمن مخطط شامل

، ١٩٦٧ و١٩٤٨الفاصل بين األراضي المحتلة عامي 
ًواخفاء معالمه نهائيا بواسطة االستيطان، وفق رؤية  ٕ

عبر توسيع حدود ” بالقدس الكبرى“إسرائيلية لما يسمى 
ًالمدينة شرقا وغربا وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها  ً

  .ةبجدران وآالف الوحدات االستيطاني

% ١٠ّوقد قامت سلطات االحتالل بضم زهاء 
القدس “من مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع 

ّضمن مخطط يهدف لقضم مساحات واسعة من ” الكبرى
  .للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية مترابطة” ج“مناطق 

” أفق“وبين التقرير أن ما يسمى جمعية 
سرائيلية، ًاالستيطانية، الممولة جزئيا من الحكومة اال

تقف خلف الكثير من المشاريع االستيطانية في الضفة 
وتوقف عند قيام سلطات . الغربية، السيما القدس المحتلة

االحتالل، عبر أساليب مختلفة، بمنع المواطنين 
ًالفلسطينيين من بلوغ أراضيهم الزراعية، تمهيدا 
لالستيالء عليها، السيما المناطق الواقعة بين جدار 

، والتي ”الخط األخضر“لعنصري وما يسمى الفصل ا
  . ألف دونم١٣٧تصل مساحتها إلى 

ولفت التقرير إلى انتهاكات قوات االحتالل 
 ”شبيبة التالل“ّوالمستوطنين المتطرفين، أسوة بعصابات 

، وغيرها من منظمات اإلرهاب اليهودي، ”تدفيع الثمن“و
 التي تتخذ من المستوطنات مالذات آمنة بمعرفة قوات
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االحتالل، للقيام بجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين في 
  .ّالضفة الغربية المحتلة

حوادث رسم “وتتعدى جرائم هؤالء المستوطنين 
شعارات معادية وثقب إطارات السيارات نحو استهداف 
شخصيات رسمية فلسطينية، كما حدث في صور الرئيس 
محمود عباس ومهاجمة موكب رئيس الوزراء، رامي 

ّمد اهللا، قرب مدينة نابلس، بما يبرز محاذير شن الح
هجوم خطير مماثل لجريمة إحراق عائلة الدوابشة في 

  ”.٢٠١٥قرية دوما بنابلس، صيف عام 

ّوسجل التقرير أبرز االنتهاكات اإلسرائيلية ضد 
هدم المنشآت الفلسطينية، “الشعب الفلسطيني، عبر 

عة، واعتداءات ومداهمة المنازل وتنفيذ االعتقاالت الواس
المستوطنين المتواترة بحق المواطنين، واقتحام المواقع 
األثرية وتخريبها، واقتالع أشجار الزيتون، ومصادرة 

  .”األراضي ألغراض االستيطان

قوات االحتالل بتجريف زهاء "ولفت إلى قيام 
ً دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة، خلف ١٢٠

ً جنين، فضال عن مصادرة الجدار العنصري جنوب غرب
أراضي المواطنين لصالح إقامة مقطع جديد من جدار 

” شاكيد“الفصل العنصري جنوب وغرب مستوطنة 
  ".اإلسرائيلية

ّوأوضح التقرير بأن حجم األضرار المتوقعة تعد 
فادحة، عند تنفيذ إقامة الجدار العنصري الجديد ضمن 

وقع ً دونما، تحت وخلف م٤٩٢مساحة كبيرة ستطال 
 دونم عبارة عن أراض ٣٠٠الجدار المزعوم، منها 

ً دونما ٩١، وهناك ”منطقة خضراء“مصنفة بأنها 
 .”أراضي دولة“مصنفة بوصفها 

 ٢٠ ص٦/١/٢٠١٨الغد 

* * * * *  

  

  

  

 وحدة استيطانية ٥٦١٨عطاءات لبناء 
   جديدة٣٨٠٨ومخططات لبناء 

  

كشفت معطيات إسرائيلية  -االيام الفلسطينية 
ً عن أن النشاط االستيطاني اإلسرائيلي سجل رقما النقاب

ًقياسيا منذ وصول الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى 
  .الحكم في الواليات المتحدة

» السالم اآلن«ًواستنادا إلى معطيات حركة 
فإن الحكومة » األيام«اإلسرائيلية التي حصلت عليها 
طانية  وحدة استي٥٦١٨اإلسرائيلية نشرت عطاءات لبناء 

 ٣٨٠٨، وأقرت مخططات لبناء ٢٠١٨خالل العام 
 .وحدات استيطانية خالل الفترة نفسها

وجاءت هذه الوتيرة المرتفعة في النشاطات 
ًاالستيطانية استمرارا للمنحى الذي تم تسجيله في العام 

 حيث نشرت الحكومة اإلسرائيلية عطاءات لبناء ٢٠١٧
 ٣١٥٤ناء  وحدة استيطانية وأقرت مخططات لب٦٧٤٢

 .وحدة استيطانية أخرى

وللمقارنة فإن معطيات حركة السالم اآلن تشير 
 ٢٦١٣إلى أن الحكومة اإلسرائيلية نشرت عطاءات لبناء 

 وحدة ٤٢وحدة استيطانية وأقرت مخططات لبناء 
 وهو العام الذي سبق ٢٠١٦استيطانية أخرى في العام 

 .وصول ترامب إلى البيت األبيض

 فإن معطيات السالم اآلن ٢٠١٥أما في العام 
تشير إلى أن الحكومة اإلسرائيلية نشرت مخططات لبناء 

 ٥٦٠ وحدة استيطانية وأقرت مخططات لبناء ١٧٣٢
  .وحدة استيطانية أخرى

العام «إن : وفي هذا الصدد، قالت السالم اآلن
 سجل رقما قياسيا في نشر مناقصات بناء ٢٠١٨

األرقام على اإلنترنت الوحدات السكنية، منذ تسجيل هذه 
  .»٢٠٠٢في العام 
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منذ بداية العام، تم إصدار مناقصات «وأضافت 
 وحدات سكنية في جميع أنحاء ٣٨٠٨لما مجموعه 

 وحدة سكنية في عام ٣١٥٤الضفة الغربية، مقارنة مع 
، التي كانت في حد ذاتها سنة عالية على ٢٠١٧

 .»النقيض من سابقتيها

إلضافة إلى هذه وذكرت السالم اآلن أنه با
المناقصات، وافقت لجنة التخطيط العليا لإلدارة المدنية 

 وحدة، مما رفع العدد ٢١٩١على خطط استيطانية لبناء 
 . وحدة٥٦١٨ إلى ٢٠١٨اإلجمالي لهذه الوحدات في 

الحكومة تعمل على «إن : وقالت السالم اآلن
تعزيز بنائها بمثل هذه الطريقة المكثفة، وفي األماكن 

ي سيتعين عليها االنسحاب منها في المستقبل، هي الت
حكومة تفعل كل ما هو ممكن لمنع نهاية االحتالل 

  .»وفرص الوصول إلى تسوية سياسية نهائية

 ١١ ص٦/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

كتاب موجه لألطفال ينسب القدس    ُ َ ِ

ّإلسرائيل يثير ضجة واسعة ُ    
 

ّكتاب موجه إلى األط أثار – الرباط فال ويباع فـي ُ
األســـواق الممتـــازة المغربيـــة جـــدال ونقاشـــا واســـعين عبـــر 
مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، لتـــضمنه معطيـــات تاريخيـــة 
مغلوطــة تتعلــق بخريطــة فلــسطين وعاصــمتها القــدس، إذ 

 كليــا مــن الخريطــة وعوضــها بدولــة فلــسطينحــذفت دولــة 
 ونـــسب لهـــا كـــل المعـــالم اإلســـالمية بمـــا فيهـــا "إســـرائيل"

 . األقصىالمسجد

ــداول بعــض صــفحاته  ــذي تــم ت ــاب ال وأظهــر الكت
علــــى نطــــاق واســــع عبــــر مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي، 
ـــسداسية  ـــم إســـرائيل المكـــون مـــن النجمـــة ال َاســـتعمال عل َ
معتبرا القدس عاصمتها، األمر الـذي خلـق جـدال كبيـرا بـدا 

 .واضحا من خالل سيل التعليقات

 إلـى ّوكشفت مصادر متطابقـة أن الكتـاب الموجـه
األطفــال مــن أجــل المطالعــة تنــشره إحــدى دور النــشر فــي 
العاصـــمة االقتـــصادية دون أن يتبـــين مـــا إذا كـــان يعتمـــد 

 .كمرجع ببداغوجي لدى بعض المدارس الخصوصية أم ال

 ٦/١/٢٠١٩ اليوم المغرب

* * * * *  

ثم تطالب الدول .. تهجر اليهود" إسرائيل"
  العربية بتعويضهم

 

بحقـــوق ال " إســـرائيل"طالـــب  كعادتهـــا ت– وكـــاالت
تستحقها أو تقدمها، فهـا هـي اليـوم تـسعى إلـى الحـصول 
على مبالغ مالية ضخمة مـن دول عربيـة تعويـضا لليهـود 
المهجــرين منهــا منــذ زمــن، لكنهــا ال تعتــرف بأنهــا كانــت 

" الترهيــب الترغيــب"ســببا فــي هــذا التهجيــر عبــر عمليــات 
إلجبار ) موسادال(التي قامت بها عناصر جهاز المخابرات 
 ".دولتهم الجديدة"يهود الشرق األوسط على الرحيل إلى 

ـــع  ـــل موق ـــل نق ـــد نق ـــومبرغ"فق ـــي عـــن " بل األميرك
ـــون  ـــة " هاهادشـــوت"تلفزي اإلســـرائيلي، األحـــد، أن الحكوم

 ٢٥٠اإلسرائيلية تسعى إلى الحصول على ما يقدر بنحـو 
مليار دوالر كتعويض عـن الممتلكـات التـي تركهـا اليهـود، 

ما فـــروا مـــن دول بالعـــالم العربـــي والـــشرق األوســـط، بعـــد
  .وهاجروا إلى تل أبيب

ــــر أن  ــــر التقري اســــتأجرت شــــركة " إســــرائيل"وذك
ــة، لــم تكــشف عنهــا، لتقــدير األضــرار التــي  إحــصاء دولي

  .تعرض لها اليهود قبل تأسيس دولتهم

ستـــــسعى " إســـــرائيل"أن " هاهادشـــــوت"وأضـــــاف 
 الممتلكـــات  مليـــار دوالر، هـــي قيمـــة٥٠للحـــصول علـــى 

اليهوديــة فــي تــونس وليبيــا، بينمــا مــن المتوقــع أن تــصل 
ـــة بأصـــول اليهـــود فـــي المغـــرب  قيمـــة المطالبـــات المتعلق

ــى  ــيمن إل ــار ٢٠٠ٕوالعــراق وســوريا ومــصر وايــران وال  ملي
  .دوالر



  

  

٨٠ 

أنها كانت سببا " إسرائيل"وبهذه الخطوة، تتناسى 
ة، فـي تهجيــر اليهـود العــرب مـن دولهــم إلـى الدولــة الوليــد

ــاء"تحــت مــزاعم  ــة " اإلبــادة والفن التــي كــان مؤســسو الدول
  .اليهودية يبالغون في الحديث عنها

بعدة عمليات إلجبار اليهود فـي " إسرائيل"وقامت 
الــــدول العربيــــة علــــى الهجــــرة إليهــــا، ومــــن أشــــهر هــــذه 

التـــي دفعـــت يهـــود العـــراق إلـــى " عـــزرا ونحميـــا"العمليـــات 
فجيـر اسـتهدفت معابـد اللجوء عبر وقوفها وراء عمليـات ت

ــة ليهــود العــراق أو  ــاه كانــت مملوك ــة، ومتــاجر ومق يهودي
  .يترددون عليها

ثــم انتــشرت فــي أنحــاء شــائعات بترهيــب اليهــود، 
 ألف يهـودي عراقـي علـى ١٢٣أجبرت في نهاية المطاف 

  .١٩٥١بحلول عام " إسرائيل"الهجرة إلى 

أمـــا فـــي الـــيمن، فقـــد أدت الفتنـــة والقالقـــل التـــي 
التي " بساط الريح" عمالء الموساد إلى نجاح مهمة أثارها

ـــر نحـــو  ـــم بفـــضلها تهجي ـــى ٥٠ت ـــي إل ـــف يهـــودي يمن  أل
  .١٩٥٠إسرائيل بحلول عام 

ولــم يختلــف األمــر كثيــرا فــي مــصر التــي ال تــزال 
تنتشر فيها شائعات أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصـر 
كـــان معاديـــا لليهـــود وأجبـــرهم علـــى التهجيـــر، فعمليـــات 

ــاجر اليهــود وشــائعات الرعــب الت فجيــر التــي اســتهدفت مت
ــل، وهــو  ــع يهــود مــصر للرحي والترهيــب لعبــت دورا فــي دف
األمر الذي بلغت ذروته بوقوع العدوان الثالثي على مصر 

  .١٩٥٦في 

ـــست ســـن عـــام  ـــزم ٢٠١٠وكـــان الكني ـــا يل  قانون
سلطات االحتالل بأن تتضمن كل مفاوضات سالم تجريهـا 

ويض اليهــود العــرب عــن ممتلكــاتهم موضــوع تعــ" إســرائيل"
التــي تركوهــا وراءهــم، لكــن الفحــص الــشامل لتقــدير هــذه 

  . شهرا١٨الممتلكات لم يبدأ إال في آخر 

وتأتي خطوة التعويض الحديثة التي أعلنت عنها 
وسـائل إعــالم إسـرائيلية بــالتزامن مــع خطـة ســالم أميركيــة 

  .مزعومة، يتوقع اإلعالن عنها قريبا

  ٦/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

جريمة ارتكبها المستوطنون اإلرهابيون  ٤٨٢
 ٢٠١٨ضد الفلسطينيين العام 

  

أجهـــزة  اعترفـــت – الناص���رة – برھ���وم جراي���سي
االحــتالل اإلســرائيلي فــي تقريــر نــشر أمــس، أن عــصابات 

 )٢٠١٨( المــستوطنين اإلرهــابيين ارتكبــت العــام الماضــي
 ١٤٠قابــــل  جريمــــة اعتــــداء ضــــد الفلــــسطينيين، م٤٨٢

، وتبقـى هـذه احـصائيات ٢٠١٧جريمة ارتكبوها في العام 
جزئية لحجم أكبر من الجـرائم، منهـا ال يـصل إلـى األجهـزة 

وهذا انعكاس . بسبب اليأس، ومنها ال تعترف بها األجهزة
لسياسة غض الطرف عن ارهاب المستوطنين، ومؤازرتهم 

  .في كثير من األحيان

، ”هـآرتس “وشملت هـذه الجـرائم حـسب صـحيفة
اعتداءات بالضرب على الفلسطينيين، ورشقهم بالحجـارة، 
إضافة الى اقتحامات قـرى فلـسطينية، وأحيـاء فـي القـدس 
المحتلة، واالعتداء على الممتلكات والمقدسات، والبيـوت، 
وبقــدر كبيــر منهــا، جــرائم قطــع أشــجار الزيتــون، وتخريــب 

  .المزارع والكروم الفلسطينية

المـستوطنين لـم تتوقـف علـى يذكر ان اعتـداءات 
مدى عشرات السنين، وفي عدد من الحـاالت، تـم الكـشف 
عــن خاليــا إرهابيــة خطيــرة، منهــا مــن ارتكبــت جــرائم قتــل، 
ـــل  ـــن خططـــت لجـــرائم واســـعة النطـــاق، إال أن ك ومنهـــا م
عناصر هذه الخاليا مثلـت امـام محـاكم صـورية، وفرضـت 

حــة، أحكامــا صــورية، ليقبــع االرهــابيون فــي ســجون مفتو
يمضون غالبية ساعات النهار في مراكز عمل، أو معاهـد 
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دينيــة، ويعــودون مــساء للــسجون، وفــي نهايــات األســبوع 
  .يكونون في أحضان عائالتهم

مثــل اإلرهــابي عــامي بــوبر، الــذي قتــل فــي العــام 
 ســبعة عمــال فلــسطينيين، وفــرض عليــه الــسجن ١٩٩٠

ـــزوج مـــرتين، بعـــد أن قتلـــت ٤٠  عامـــا، ولكنـــه خاللهـــا ت
زوجتـــه األولـــى وابنـــه فـــي حـــادث طـــرق ارتكبـــه اإلرهـــابي 
ــوب، خــالل  ــي الجن ــة نقاهــة ف ــدا مــن رحل ــوبر، وهــو عائ ب

كما أن العديـد مـن اإلرهـابيين الـذين فرضـت . ”المحكومية
ـــم  ـــيهم أحكامـــا ســـابقا، يتحركـــون فـــي مؤســـسات الحك عل

  .اإلسرائيلي، دون أي اعتبار لماضيهم اإلرهابي

يلية، حتى اللحظة، في ولم تحسم المحاكم اإلسرائ
ــة دوابــشة فــي قريــة دومــا، فــي صــيف  قــضية حــرق عائل

، إذ ان عددا من المتهمين مـا زالـت ملفـاتهم ٢٠١٦العام 
ــــائس . مفتوحــــة ــــد مــــن الكن ــــضايا حــــرق العدي كمــــا أن ق

والمساجد لم تحسم بعد، ومـن أبرزهـا حـرق كنيـسة الخبـز 
ــم  ــل ثــالث ســنوات، إذ ت ــا، قب والــسمك، شــمال بحيــرة طبري

  .طالق سراح عدد من المتهمين، والمحاكم ال تزال عالقةإ

وفي سياق متصل، أعلن جهاز المخابرات العامة 
، أنه اعتقل خمـسة عناصـر إرهابيـة ”الشاباك“اإلسرائيلي 

مــن المــستوطنين، مــن مدرســة دينيــة يهوديــة، وصــفهم بـــ 
، بــــشبهة ارتكــــابهم جريمــــة قتــــل الــــشهيدة ”القاصــــرين“

) أكتوبر(ا، في شهر تشرين اول عائشة رابي وجرح زوجه
الماضــي، برشــق ســيارتهما بالحجــارة فــي منطقــة ســلفيت، 

 .غربي الضفة

 ١٦ ص٧/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

  

ترصد التحريض والعنصرية في وسائل " وفا"
  اإلسرائيليةاإلعالم

  

وكالـــــة األنبـــــاء والمعلومـــــات  رصـــــدت – رام اهللا
ــــسطينية   فــــي وســــائل ، التحــــريض والعنــــصرية"وفــــا"الفل

 –٣٠/١٢/٢٠١٨اإلعالم اإلسرائيلية، فـي الفتـرة مـا بـين 
٥/١/٢٠١٩.  

، رصـدا وتوثيقـا )٨٠( في تقريرهـا الــ" وفا"وتقدم 
للخطاب التحريضي والعنصري في اإلعالم العبري المرئـي، 
ــــع  ــــسموع، وكــــذلك علــــى صــــفحات مواق ــــوب، والم والمكت

ــ ة ف ــالتواصــل االجتمــاعي لشخــصيات سياســية واعتباري ّ ّ ي ّ
  .ّالمجتمع اإلسرائيلي

يعرض التقرير جملة من المقاالت اإلخبارية التي 
ــا  ــسطينيين، كم ــة ضــد الفل ــضا وعنــصرية جلي ّتحمــل تحري
ـــارير مـــصورة، ضـــمن  ـــة وتق ـــابالت تلفزيوني ـــستعرض مق ّي

ّخبارية، ومقابالت على الراديو اإلسرائيلي ضـمن النشرة اإل
  .البرامج األكثر شعبية في الشارع اإلسرائيلي

ّيحتــوي التقريــر علــى قــسمين مختلفــين؛ يتطــرق 
 اإلعــالمالقـسم األول إلـى رصــد التحـريض والعنــصرية فـي 

 مختلفة، الـصحف إخباريةاإلسرائيلي المكتوب من صحف 
ــم رصــدها هــي ــي ت ــديعوت أحرونــوت" :ّالت ــد نئمــان/ ي / يتي

  ".يسرائيل هيوم/ هآرتس/ معاريف/ هموديع

ـــستعرض رصـــد الع نـــصرية أمـــا القـــسم الثـــاني، ي
 اليومية األخبارّوالتحريض في الصحافة المصورة لنشرات 

، والقنـاة الثانيـة، "كان" ّلعدة قنوات إسرائيلية مختلفة؛ قناة
باإلضافة إلى هذا، . ٢٠ والقناة ٧والقناة العاشرة، والقناة 

ّتـــم تعقـــب أكثـــر البـــرامج شـــعبية فـــي الـــشارع اإلســـرائيلي  ّ
  ".ريشيت بيت" و"جالي تساهل" ّلإلذاعة الرئيسية

ّونستعرض فـي هـذا الملخـص أبـرز األخبـار التـي 
ظهرت في التقريـر، والتـي حملـت بـشكل أساسـي تحريـضا 

  .على السلطة الفلسطينية
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ّمقــاال محرضــا " مكــور ريــشون"جــاء فــي صــحيفة 
ّعلى الرئيس الفلسطيني، بعد بت الحكم على عصام عقـل 

أصـدرت : "بتهمة بيع الممتلكات لليهود، وجـاء فـي المقـال
المحكمة الفلسطينية في رام اهللا حكمـا علـى عـصام عقـل، 
ـــة،  ـــسية األميركي مـــن ســـكان شـــرقي القـــدس وحامـــل الجن

ــــشاقة ــــال ال ــــد واألعم ــــسجن المؤب ــــع . بال ــــل ببي ــــن عق أدي
ممتلكات لليهود فـي البلـدة القديمـة فـي القـدس، اسـتدعي 

 شــهور لمكاتـب االســتخبارات الفلـسطينية فــي ٣عقـل قبـل 
  .رام اهللا

 استجواب قصير، ادعي عقل أنه اشـترى بيتـا بعد
بجانــب بـــاب الــساهرة الســـتخدامه الشخــصي، إال أنـــه تـــم 
ــع البيــت  ــسطينية بتهمــة بي ــسلطة الفل ــد ال اعتقالــه علــى ي

 أطلقتهـإلليهود، تم تنفيذ اعتقال وادانة عقل ضـمن حملـة 
ّ بـشكل عـام وفـي شـرقي األراضـيالسلطة مؤخرا ضد تجار 
  .القدس على وجه التحديد

 فــي األخيــرةكــشفت عمليــة الــسلطة الفلــسطينية 
شـرقي القـدس النقــاب عـن خليـة كاملــة تعمـل لـصالح أبــو 

 ٣٠اعتقلــت شـرطة إســرائيل أكثـر مــن . مـازن فــي القـدس
ــــسلطة  ــــل ال ــــن قب ــــدس م ــــنهم محــــافظ الق ــــن بي رجــــال، م

 فـــي األميركـــيطالـــب الـــسفير . الفلـــسطينية عـــدنان غيـــث
ـــدمان، وشخـــصيات إســـ ـــد فري رائيلية أخـــرى إســـرائيل، ديفي

السلطة الفلسطينية بإطالق سراح عقـل، إال أن أبـو مـازن 
ّتوجهت شخـصيات فلـسطينية مرموقـة فـي الـسلطة . رفض

ألبو مازن ولـرئيس االسـتخبارات الفلـسطينية ماجـد فـراج، 
 سراح عقل، بـسبب الـضغوطات الثقيلـة التـي إطالقبطلب 

اه ّ مــازن تمــسك فــي رســالته تجــأبــويحــدثها األمــر، إال أن 
حـرب أبـو مـازن ضـد بـائعي . األراضـيكل من يحاول بيع 

األراضــي هــي حــرب صــراع بقــاء، خــصوصا لــضلوع بعــض 
شخصيات من السلطة الفلسطينية بعمليـات بيـع ممتلكـات 

 ٣لليهود، بحسب ما جاء في صحيفة مكور ريـشون قبـل 
أحد الصفقات األكثر صخبا هو بيع بيت في حـي . أسابيع

ــــا ــــدس الت ــــسعدية فــــي الق ــــة جــــودة الحــــسيني ال بع لعائل
... المعروفـــة وأمينـــة مفـــاتيح كنيـــسة القيامـــة منـــذ عقـــود

ـــت  ـــات حـــول البي ـــسطينية معلوم ـــت االســـتخبارات الفل ّحول
المرغــوب لرجــل األعمــال خالــد العطــاري، حيــث قــام بــشراء 

 ماليين دوالر، وقام ببيعـه ٣البيت من عائلة جودة بمبلغ 
ـــة  ـــل اليهـــود بقيم ـــة تمث ـــؤخرا لجمعي . مليـــون دوالر ١٧ّم

تظهر بصمات السلطة الفلسطينية بشكل واضح في فيديو 
ّتـم . قام بتصويره خالد العطاري والذي يوثق قضية الـشراء

نشر الفيديو في كل مكان، ومن بـين أولئـك الـذين نـشروه 
كان أحمد ساليمة، مواطن إسرائيلي مـن سـكان جلجوليـة، 

ائلــة ّوجهــت ع. والــذي قتــل علــى يــد مجهــولين بقــرب بيتــه
ســاليمة أصــبع االتهــام تجــاه الــسلطة الفلــسطينية بقــضية 

وفي محادثة مع مكور ريشون، قالوا . مقتل أحمد ساليمة
ان هناك عالقـة واضـحة بـين مقتـل سـاليمة وضـلوعه فـي 

ـــا لليهـــود ـــة . شـــراء األراضـــي وبيعه ـــف إســـرائيل مكتوف تق
 عمــل الــسلطة الفلــسطينية الجــاد بكــل قــضية أمــاماأليــدي 

كــان بإمكــان قــضية عــصام عقــل، حامــل . ياألراضــبيــع 
الجنسية األمريكية، ان تكـسر القواعـد وتـضع حـدا ألحكـام 
المؤبــدات واإلعــدامات التــي تفرضــها الــسلطة الفلــسطينية 

   ".على بائعي األراضي

وفـــي مقـــال رأي آخـــر للـــصحفي ريئـــوفين بيركـــو 
ــــى  ــــالتحريض عل ــــام ب ــــوم، ق ــــسرائيل هي ــــى صــــحيفة ي عل

ـــــسلمين ـــــسطينيين والم ـــــة، وادعـــــىالفل ســـــتناقش : " عام
" قانون الـوالء"المحكمة العليا، خالل األيام القريبة، تغيير 

قــانون "بـالتوازي مــع " عــودة الالجئــين"بحيـث ســيتم وضـع 
 الذي سيسمح للفلـسطينيين إغـراق إسـرائيل األمر، "العودة

ــــل  ــــصاب والقت ــــة، ضــــليعي االغت ــــيهم الهائل بأعــــداد الجئ
نـان لتحقيـق دولـة الـسالم القادمين من سوريا والعـراق ولب

في الوقت التي تقيم بـه دول عربيـة . من النهر إلى البحر
ٕعالقـــــات مـــــصلحة معنـــــا ضـــــد إيـــــران واهمـــــال أحـــــالم 

، "العـــودة والقــدس عاصـــمة فلـــسطين"الفلــسطينيين حـــول 
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ّيتعزى الفلسطينيون من كره دول الـسالم إلسـرائيل، بحيـث 
ــــــا ويحرضــــــون ضــــــد أنظمــــــتهم  ــــــى علمن ّيدوســــــون عل

  .اتوريةالديكت

ومــا زال الفلــسطينيون يخوضــون حربــا ضــد قيــام 
قرر الفلسطينيون منع بيع ممتلكات خاصة . دولة إسرائيل

، وذلــك مــن خــالل الحكــم العنــصري بحــق عــصام "لليهــود"
هــذا .  شــاقةوأعمــالعقــل، والــذي أطلــق عليــه حكــم مؤبــد 

قــــام عــــصام ببيــــع أصــــحاب الممتلكــــات : األمــــر جنــــوني
نـتكلم عـن ممتلكـات . بعة لهم أصـالالقانونيين أرضهم التا

ـــام  ـــزنطيين عـــام اإلســـالميونق ـــن البي ـــا م  ٦٣٨ باحتالله
ـــى أصـــحابها اليهـــود عـــام  . ١٩٦٧مـــيالدي، وأعيـــدت إل

ولكن، بالنـسبة لإلسـالميين، األراضـي التـي احتلـت بـالقوة 
واآلن، يحــاول .  ملــك الوقــف اإلســالمي إلــى األبــدأصــبحت

ــسطينيون التظــاهر  .  األصــليونرضاأل أصــحاب أنهــمالفل
اذهبوا وحاكموا اإلقطاعيين العرب من لبنـان والـذين بـاعوا 

يـدوس المـسلمون بكـل . ١٩أراضيهم لليهود في القـرن الــ
ّوقاحة على آيات من القرآن وبحسبهن شعب إسرائيل هـو 
شــعب اهللا المختــار، ورثــة هــذه األرض، وســيعودون مــن 

 شــعب  اختفــىإذا. جميــع أطــراف العــالم إلــى أرض الميعــاد
) صـل اهللا عليــه وســلم(ّإسـرائيل، كمــا تـدعون، هــل محمــد 

ّكـــان مؤرخـــا فقـــط؟ ولكـــن الفلـــسطينيين يدوســـون علـــى 
في الوقـت الـذي يتبـاهون بنعـت أنفـسهم . ّالمسيحية أيضا

ّ، يدعون أيضا أن الهيكل هو "ّحامو المقدسات المسيحية"
 كـان هـذا إذا. ، وقد بني على يـد ابـراهيم فـي الـيمن"كذبة"

، "الـضحية الفلــسطينية األولــى"ّحا، أيــن علـم يــسوع، صـحي
 يــسوع أذن لــم يكــن لليهــود هيكــل، إذابحــسب ادعــاءاتهم؟ 
على ضوء االنتخابـات القريبـة، دعـا . هو شخصية خرافية

مدير عام حزب التجمـع الـوطني الـديمقراطي، عـوض عبـد 
. الفتــــاح، عــــرب إســــرائيل بمقاطعــــة انتخابــــات الكنيــــست

رائيلي بحالــة تضعــضع وحلــم تحويــل بحــسبه، اليــسار اإلســ
 إســــرائيل بــــات مــــستحيال أنقــــاضإقامــــة فلــــسطين علــــى 

يـــستخدم النـــواب العـــرب كورقـــة تـــين . بـــالطرق الـــسياسية
ــد"لتخفــي  ــة االبرتهاي ــديال شــعبويا ". دول ــق ب ــا أن نخل علين

  .لتحرير فلسطين من خالل تقوية الشارع العربي

يــــستعمل الفلــــسطينيون اإلرهــــاب فــــي الــــصباح، 
ططــون دفــع مــواطني الــدول العربيــة وتحريــضهم ضــد ويخ

ــــة ــــسالم "أنظم ــــل ناشــــطوهم ". الخيانــــة وال أعــــضاء (يعم
بكــــل قــــواهم علــــى خلــــق ) البرلمــــان والقائمــــة المــــشتركة

وانـسالخ عـن المجتمـع، ودعـم المقاطعـة " مقاومة شـعبية"
ــــة ضــــدنا، واســــتغالل جهــــاز القــــضاء اإلســــرائيلي  العربي

ليـسار ضـدها مـن خـالل إلضعاف الدولـة وتجنيـد نـشطاء ا
   ".دولة فلسطينية من النهر إلى البحر"مشروع االنتحار 

: يعيـــد الفلـــسطينيون الالزمـــة فـــي آذان اليـــسار
ــه  ــل قول ــم يق ــتفض ل ــي المن ــشارع العرب ــت، ال وجــودكم مؤق

ــــد ــــسطينية . بع ــــديمغرافيا والمخططــــات الفل ــــد إن ال بالتأكي
لــذي بإمكانهــا تهــددنا، ولكــن قــانون القــانون هــو الوحيــد ا

   .ّسيغير هذا التهديد ويمنعه

  " سراح عصام عقلإطالقحصار على المقاطعة حتى "

ــــضرري اإلرهــــاب   ــــت منظمــــة مت " المجــــور"طالب
رئـــيس األركـــان وقائـــد لـــواء المركـــز بفـــرض حـــصار علـــى 
المقاطعــة فــي رام اهللا بهــدف تــشكيل ضــغط علــيهم حتــى 

ــائع إطــالق ــذي األراضــي ســراح عــصام عقــل، ب ــي ال  العرب
  .يه مؤبد يوم أمسحكم عل

ـــر اينـــدور رئـــيس منظمـــة  جـــاء علـــى لـــسان مئي
 األمــرّعلينــا وقــف هــذا العــار حتــى لــو تطلــب ": "المجــور"

علينا ان نوضح للفلـسطينيين ان إسـرائيل . استعمال القوة
 األراضـيال تقبل هـذه الروايـة الفلـسطينية التـي تمنـع بيـع 

اب لإلسرائيليين، وكما على إسرائيل توضـيح رفـضها لإلرهـ
  ".تحت رعاية السلطة الفلسطينية

وقفـت إسـرائيل أمـام تحـديات كثيـرة، : "أردف وقال
 منهــا أصــعب مــن هــذا بكثيــر، وال يوجــد أي ســبب يمنــع

اذا لـم .  الجديد ان يأخذ خطوة تجـاه الموضـوعاألمنوزير 
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ــتم اتخــاذ خطــوة بهــذا الــصدد، ســتفتح  ــة " المجــور"ي بحمل
ــــدي ا ــــن أي ــــي م إلرهــــابيين شــــعبية إلطــــالق ســــراح العرب

  ".الجالسين في رام اهللا

جدير بالذكر، ان جهات إسـالمية متعـددة فرضـت 
فـي . أحكام إعـدام بحـق عـرب قـاموا ببيـع ممتلكـات ليهـود

الماضــي، تــم تعــذيب وحتــى قتــل مــشتبهين ببيــع ممتلكــات 
  .لليهود

  لن يعيش اإلرهابيون حياة ملوك في السجن: أردان

دان، اليـوم،  الـداخلي جلعـاد اراألمـنأعلن وزير  
ـــي  ـــين ف ـــسجناء األمني ـــدابير ضـــد ال ـــسلة مـــن الت عـــن سل
الــسجون اإلســرائيلية، بمــا فــي ذلــك الغــاء تقــسيم األســرى 

، تقلـــيص )حمـــاس وفـــتح(بحـــسب انتمـــاءاتهم الـــسياسية 
التحــويالت الماليـــة مـــن قبـــل الـــسلطة التحـــويالت الماليـــة 
ــر باســتهالك  ــيص كبي ــا، وتقل لغــرض الــشراء داخــل الكنتين

   .ياه داحل السجونكمية الم

ــة  ــع اســتنتاجات اللجن ــل جمي ــه يقب ــى أن وأشــار إل
ـــسياسية ـــة ال ـــة الوزاري ـــام اللجن ـــا أم ـــزم طرحه ـــه يعت  – وأن

ــــا ــــة قريب ــــشريعات، . ًاألمني ــــب ت ــــذه التوصــــيات ال تتطل ه
. وبالتالي فإن موافقة الحكومة عليها ستمكن مـن تنفيـذها

مــن الجـــدير بالــذكر، انـــه تــم اطـــالع رئــيس االســـتخبارات 
تجدر اإلشارة إلـى التوصـيات وأبلـغ رئـيس مجلـس األمـن و

القومي ورئيس الشاباك، ومن المتوقع ان تكـون ردة فعـل 
  فلسطينية، في السجون في الضفة الغربية، فور تطبيقها

ّتطرق أردان خالل المـؤتمر الـصحفي إلـى قـضية 
تظهـــر أحيانـــا : "الطهــي داخـــل أجنحـــة الـــسجناء األمنيـــين

هـذه . هـي داخـل أجنحـة المخـربينصورا مثيـرة للغـضب لط
بحـسب اعتقـادي، علـى إدارة الـسجن ان . الحفلة سـتنتهي

توفر الطعام للـسجناء، كمـا وعليهـا تـأمين الطعـام بحـسب 
  ".الشروط الدنيا وفقا للقانون

ثمة مسألة أخرى مـن شـأنها ان تتغيـر "وأضاف، 
وتغييـر البنــى التحتيــة وهــي قـضية اســتهالك الميــاه داخــل 

بحسب طلبي، قامت لجنة بفحص كمية . ربينأجنحة المخ
اســـتهالك الميـــاه داخـــل األجنحـــة األمنيـــة ووجـــدت نـــسبة 

ونحــن نتحــدث عــن نــسب ال . عاليــة جــدا مــن االســتهالك
 مــرات مــن مــستوى اســتعمال ٥أكثــر ب . يمكــن اســتيعابها

 إنمـا –المواطن اإلسرائيلي، وهذا ال يحـدث صـدفة بـالطبع 
  .دولةهذه طريقة أخرى للتحريض ضد ال

  ٧/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 حالة ٩٨٠: مركز أسرى فلسطين للدراسات
  ٢٠١٨اعتقال ألطفال قاصرين خالل 

 

أسـرى فلـسطين (مركز  ذكر –) أ ش أ (– رام اهللا
أن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي واصـلت خـالل ) للدراسات

االســتدعاء العــام الماضــي اســتهداف األطفــال، باالعتقــال و
ــة الباهظــة، حيــث رصــد  وفــرض األحكــام والغرامــات المالي

 حالـــة اعتقـــال اســـتهدفت القاصـــرين بيـــنهم مرضـــى ٩٨٠
  .وجرحى

وقــال الباحــث ريــاض األشــقر، النــاطق اإلعالمــي 
للمركـــز، إن االحـــتالل يتعمـــد اللجـــوء العتقـــال القاصـــرين 
بهدف خلق جيـل ضـعيف، وغيـر متـوازن، وتـدمير واقعهـم 

 لذلك جعل من اعتقال األطفـال الخيـار األول، ومستقبلهم،
 قاسية، بل لجـأ إلـى اعتقـال ةوزج بهم في ظروف اعتقالي
 عامـا، بيـنهم الطفـل زيـد ١٢قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 

مـــن الخليـــل، أثنـــاء خروجـــه للعـــب مـــع )  ســـنوات٦(طـــه 
 .أقاربه في منطقة قريبة من بيته

حاليـا وأوضح األشـقر أن االحـتالل ال يـزال يعتقـل 
 طفــــال مــــوزعين بــــين ســــجني مجــــدو ٢٥٠فــــي ســــجونه 

وعــــوفر، إضــــافة إلــــى وجــــود عــــدد فــــي مراكــــز التوقيــــف 
ــــة  ــــاك واإلهان ــــل أشــــكال االنته ــــق، يتعرضــــون لك والتحقي
ويحرمــون مــن كافــة حقــوقهم التــي نــصت عليهــا المواثيــق 
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 أســـيرا مـــنهم يعـــانون مـــن ٥٥اإلنـــسانية، مـــا يزيـــد عـــن 
  .أمراض مختلفة

محــــاكم العــــسكرية اإلســــرائيلية وأشـــار إلــــى أن ال
استمرت في فرض الغرامات المالية الباهظـة علـى األسـرى 
ــك ضــمن سياســة مبرمجــة ومعتمــدة، األمــر  ــال، وذل األطف
الذي يشكل عبئا على ذويهم في ظل األوضاع االقتصادية 
ـــائهم فـــي مقاومـــة  ـــاتورة مـــشاركة أبن ـــع ف ـــدهورة، ورف المت

مالية التي فرضـت االحتالل، حيث وصلت قيمة الغرامات ال
 ٢٠١٨على األطفـال فـي محكمـة عـوفر فقـط خـالل العـام 

  ). ألف دوالر٢٧٠(أي ما يعادل )  ألف شيكل٩٩٧(

وأضاف أن االحـتالل واصـل خـالل العـام الماضـي 
فــرض األحكــام القاســية والردعيــة بحــق األســرى األطفــال، 
وأصــدرت محكمــة عــوفر العــسكرية حكمــا بالــسجن الفعلــي 

ــا ب٣٥لمــدة  ــى الجــريح أيهــم باســم  عام حــق األســير الفت
ـــا )  عامـــا١٦(صـــباح  ـــة قيمته ـــة مالي ـــا وغرام ـــن بيتوني م

ــم ) شــيقل٣ر٧الــدوالر " (مليــون شــيقل" ، وكــان اعتقــل ول
ــار عليــه )  عامــا١٤(يتجــاوز عمــره  ــد إطــالق الن فقــط بع

  .ٕواصابته بجروح متوسطة

وواصل االحتالل كذلك خالل العام الماضي فرض 
ي واألبعاد بحق األطفال، حيث أصدر عقوبة الحبس المنزل

 قــرارا بــالحبس المنزلــي بحــق قاصــرين، ٩٥مــا يزيــد عــن 
 طفــال عــن منــازلهم إلــى منــازل أقــارب لهــم فــي ٣١وأبعــد 

ــل  ــة، كمــا اعتق ــزل العائل ــدة عــن من ــاطق بعي  طفــال ١٢من
على خلفية النشر على موقع الفيـسبوك ووجـه لهـم تهمـه 

  .التحريض

 أطفـال خـالل ٩ اعتقـل ّوبين األشقر أن االحـتالل
ٕالعام الماضـي بعـد إطـالق النـار علـيهم واصـابتهم بجـروح 
مختلفــة، كمــا شــارك أطبــاء االحــتالل فــي ابتــزازهم لتقــديم 
معلومات مقابـل العـالج، ومـن بيـنهم الطفـل أحمـد زقـزوق 

الــذي أصــيب بالرصــاص الحــي علــى حــاجز )  عامــا١٤(
ــــسى شــــاللدة  ــــل أحمــــد عي ــــابلس، والطف ــــوب ن ــــرة جن زعت

الذي اعتقل بعـد إصـابته بالرصـاص الحـي فـي ) عاما١٦(
ــدة  بالخليــل، والفتــى " بيــت عينــون"الــساق علــى مــدخل بل

من قطـاع غـزة، واعتقـل بعـد )  عاما١٧(محمد سالم ديب 
ٕإطالق الرصاص عليه واصـابته، خـالل مـشاركته الـسلمية 

  .في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

ين المجتمـع الـدولي أن وطالب مركز أسرى فلـسط
يتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين، وما يتعرضون له 
ـــق  ـــزام االحـــتالل بتطبي ٕمـــن جـــرائم فاقـــت كـــل الحـــدود، وال
المواثيق واالتفاقيات الخاصة باألطفال لوضع حد لعمليات 
االعتقال التي تستهدفهم دون مبرر، ووقف ما يتعرضـون 

  .له من معاناة متفاقمة بشكل يومي

  ٧/١/٢٠١٩وم السابع الي

* * * * *  

ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة المحتلة 
 خالل عام% ٣

  

 ارتفع عدد -)أ ف ب( - القدس المحتلة
المستوطنين اإلسرائيليين الذين يعيشون في الضفة 

خالل عام، ليصل الى % ٣الغربية المحتلة بنسبة 
، حسب ما جاء في ٢٠١٨ شخصا في العام ٤٤٨٦٧٢
  .عن مجلس المستوطنات اإلسرائيليةبيان صدر 

 ألف مستوطن ٢٠٠وال يشمل هذا العدد نحو 
  .يهودي يعيشون في القدس الشرقية المحتلة

، ”يهودا والسامرة“وقال بيان مجلس مستوطنات 
االسم العبري للضفة الغربية، إنه استند في هذه 
. المعلومات الى معطيات وزارة الداخلية االسرائيلية

ن أن نسبة الزيادة السكانية في المستوطنات واوضح البيا
 الى ٢٠١٨ لتتراجع عام ،٢٠٠٨ام الع% ٥،٨كانت 

٣.%  

وأعاد البيان هذا التراجع الى تباطوء وتيرة بناء 
وقال في هذا االطار . مساكن جديدة في المستوطنات
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االستنتاج الواضح هو أن األبنية الجديدة لم تكن كافية “
  .”خالل السنوات االخيرة

وكانت لجنة في وزارة الدفاع اإلسرائيلية وافقت 
الماضي على خطط لبناء نحو ) ديسمبر( في كانون األول

 مسكن جديد في مستوطنات الضفة الغربية ٢٢٠٠
المحتلة، وفق ما أعلنت حركة السالم اآلن االسرائيلية 

  .المناهضة لالستيطان

وارتفعت وتيرة بناء المستوطنات بشدة منذ تولى 
، وهو ٢٠١٧س األميركي دونالد ترامب منصبه عام الرئي

معروف بدعمه القوي لرئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
  .نتنياهو

وتقول حركة السالم اآلن أن السلطات 
اإلسرائيلية وافقت منذ وصول ترامب الى البيت االبيض 

 ألف مسكن في ١٥ على بناء أكثر من ٢٠١٧العام 
لتي تحتلها اسرائيل منذ مستوطنات الضفة الغربية ا

ويمثل اليهود المتدينون . ١٩٦٧) يونيو( حزيران
األغلبية الساحقة من سكان مستوطنة موديعين عيليت 

. ٧٢٩٤٤الواقعة غرب مدينة رام اهللا، والبالغ عددهم 
  .وتعتبر هذه المستوطنة األكبر من حيث عدد السكان

والمستوطنة الثانية من حيث عدد السكان هي 
ة بيتار عيليت جنوب غرب القدس، التي يبلغ مستوطن

  . نسمة، بحسب وزارة الداخلية٥٨،٧٧٤عدد سكانها 

وتعتبر مستوطنة معاليه ادوميم شرقي القدس 
في الضفة الغربية، ثالث أكبر مستوطنة، ويبلغ عدد 

. ، من اليهود العلمانيين والمتدينين٤١٢٢٠سكانها 
من % ١٠ نحو وفيما يشكل اليهود األرثوذكس المتدينون

مجموع السكان اإلسرائيليين، فانهم يمثلون ثلث 
واستنادا الى الشرعية . المستوطنين في الضفة الغربية

الدولية تعتبر المستوطنات اليهودية في االراضي 
  .الفلسطينية المحتلة غير قانونية

ويعيش أعضاء بارزون من حكومة نتنياهو 
قيام دولة اليمينية في المستوطنات ويعارضون علنا 

ي بنفوذ سياسي فلسطينية، كما يتمتع اللوبي االستيطان
  .كبير في إسرائيل

 ١٨ ص٩/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 بحق الصحفيين ً إسرائيلياًانتهاكا ٦٧٩
 الفلسطينيين العام الماضي

 

 قال تقرير لوزارة اإلعالم –بترا  -رام اهللا 
الفلسطينية إن عدد االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 
الصحفيين الفلسطينيين ووسائل اإلعالم العام الماضي 

 بالمائة مقارنة مع ١٠ انتهاكا، بارتفاع نسبته ٦٧٩بلغ 
وأشار التقرير السنوي للوزارة الذي حمل . ٢٠١٧العام 

انتهاكات جيش االحتالل اإلسرائيلي للحريات "عنوان 
 إلى أن شهر ،"٢٠١٨عالمية في فلسطين خالل العام اإل

الماضي سجل أعلى نسبة انتهاكات لالحتالل ) يوما(أيار 
بحق اإلعالميين الفلسطينيين والمؤسسات والحريات 

 انتهاكات، يليه شهر نيسان ١٠٦اإلعالمية بواقع 
) ديسمبر ( انتهاكا، ثم كانون األول٨١بواقع ) ابريل(

وأضافت أن االعتقال وتمديد االعتقال والنقل  .ً انتهاكا٧٧
نع الصحفي من لقاء محاميه من سجن إلى آخر وم

وفرض شروط قاسية على الصحفي بعد اعتقاله مثل دفع 
  .كفالة مالية، كانت أبرز هذه االنتهاكات

أما فيما يتعلق باالنتهاكات الجسدية وااليذاء، 
 حاالت اختناق بقنابل الغاز، ١٠٧فقد سجل التقرير 

 إصابة ٧٦ حالة، و٨٢واإلصابة بجروح وشظايا بواقع 
ص الحي، مشيرا الى حذف صفحات لصحفيين بالرصا

 حالة، وفرض ٦٤عن مواقع التواصل االجتماعي بواقع 
  . صحفيا٤١غرامات مالية وعقوبات تعسفية استهدفت 
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ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدر قطاع غزة 
 انتهاكا، ثم مدينة ٢٥٣مشهد انتهاكات االحتالل بواقع 

تهدفت قوات ، ومن حيث التوزيع الجندري اس٧٢القدس 
 مؤسسات ١٠ صحفية و٦٧ صحفيا و٥٦٤االحتالل 

إعالمية، وبلغت حصيلة الشهداء من الصحفيين للعام 
  . شهيدين٢٠١٨

 تضييقات تشريعية جديدة ٢٠١٨وشهد العام 
على العمل الصحفي في فلسطين، تمثلت بإقرار الكنيست 

، ”قانون حظر تصوير جنود االحتالل“اإلسرائيلي 
ل تحت حفيين من تصوير جنود االحتالويتضمن منع الص

  .طائلة فرض عقوبات جنائية

 ١٨ص ٩/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

لتهويد ) ٥٨٠٠ المخطط(ماذا تعرف عن 
  مدينة القدس؟

 

كــــشف مــــدير دائــــرة الخــــرائط ونظــــم المعلومــــات 
مخطــط (الجغرافيــة بمؤســسة بيــت الــشرق خليــل تفكجــي، 

القـــدس اإلســـرائيلي، والـــذي ســـيطلق عليـــه اســـم ) ٥٨٠٠
ٕ بهــدف تهويــد مدينــة القــدس نهائيــا وافراغهــا مــن ٢٠٥٠ ً

الطـــــابع الفلـــــسطيني، فـــــوق األرض ومـــــن تحتهـــــا وفـــــي 
الفضاء، واعتبارها عاصمة لدولـة واحـدة بـدون أي شـريك 

  .فلسطيني

المخطط "وقال التفكجي، في تصريح صحفي، إن 
بمنطقـــة النبـــي " إســـرائيل"يـــشمل إقامـــة أكبـــر مطـــار فـــي 

والتـــي يطلـــق عليهـــا اســـم )  وأريحـــابـــين القـــدس(موســـي 
ــــستقبل أعــــدادا ضــــخمة مــــن  ــــه أن ي البقيعــــة، مخطــــط ل
المسافرين السياح، وأيـضا سـتبنى حولـه عـشرات الفنـادق 

معاليـــه "ووحـــدات ســـكنية، ضـــمن أكبـــر كتلـــة اســـتيطانية 
  ."، حتى تصل إلى البحر الميت لتشجيع السياحة"أدوميم

هــا وذكــر أن هــذا المخطــط لــه عــدة اعتبــارات أبرز
ستــصبح همــزة الوصــل بــين أوروبــا والــشرق " إســرائيل"أن 

القـــدس "األوســـط، وتحقيـــق األهـــداف اإلســـتراتيجية بقيـــام 
مــــن % ١٠بــــالمفهوم اإلســــرائيلي التــــي تعــــادل " الكبــــرى

واألخطــر هــو فــصل شــمال "ًمــساحة الــضفة الغربيــة، قــائال 
الضفة الغربية عن جنوبها وهـذا يعنـى عـدم إمكانيـة دولـة 

  ."ات تواصل جغرافيفلسطينية ذ

هــــــذا المخطــــــط يحقــــــق ثــــــالث نقــــــاط : "وتــــــابع
األولــى، هــي أنــك يمكــن أن تــذهب : إســتراتيجية لالحــتالل

 دقــــائق إلــــى البحــــر الميــــت بمعنــــى الــــسياحة ١٠خــــالل 
العالجيــة، والثانيــة، الــذهاب إلــى األردن عــن طريــق جــسر 
ــا وســيجرى افتتاحــه، خاصــة  ــق حالي ــد اهللا المغل ــك عب ًالمل

 الشوارع منجز إضـافة إلـى الـسكك الحديديـة وأن جزءا من
بهدف السياحة العامة، والثالث أنك بخمسة دقائق يمكنـك 

  ."الذهاب إلى القدس للسياحة الدينية

وأكــــد الخبيــــر المقدســــي أن الجانــــب اإلســــرائيلي 
ــأن القــدس  ــا ب ــر نهائي ــم يفك ــدما وضــع هــذا المخطــط ل ًعن

ًعاصـــمة لـــدولتين، بـــل عاصـــمة لدولـــة واحـــدة، مبينـــا  أن ً
ًاألحيــاء والقــرى العربيــة ســتكون غيــر موجــودة وفقــا لهــذه 
الرؤية، في ظل وجود مشروع للتطهير العرقي؛ وما يحدث 

  .في خان األحمر جزء منه

بحسب المخطـط، لـن يكـون أي فلـسطيني : "وقال
ــى عمــق  ــين مدينــة القــدس والبحــر الميــت عل ــو  ٣٥ب كيل

ــرا ــسائح مــن تــل أًمت ــب أو ، وال أي عربــي، إذ ســيأتي ال بي
أوروبـا وســيدخل مــن المطـار حتــى يــصل إلــى األردن دون 
ــه  أن أي يــشاهد أي فلــسطيني أو حتــى عربــي، ليــشعر أن

  ."بالدولة العبرية

وأوضـــح التفكجـــي أن األرضـــية والواقـــع بالنـــسبة 
، )اإلســــرائيلي ٥٨٠٠مخطــــط (لالحــــتالل مــــشجع لتنفيــــذ 

خاصـــــة وأن مدينـــــة القـــــدس اآلن فـــــي خـــــواتيم األمـــــور 
ــامج ــذي وضــع فــي عــام فالبرن  لعــام ١٩٩٤ُ اإلســرائيلي ال
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ً قــارب علــى االنتهــاء، وكــان واضــحا فيــه عمليــات ٢٠٢٠
أسرلة التعليم وتهويد ما فـوق األرض وتحـت األرض وفـي 
الفضاء، وبعد قدوم ترامب ونقل السفارة من تـل أبيـب إلـى 
ـــة  داخـــل مدينـــة القـــدس، واعتبـــار األخيـــرة عاصـــمة للدول

انــــب اإلســــرائيلي ضــــخ مليــــارات العبريـــة، الحظنــــا أن الج
ًالدوالرات مـن أجـل تـسريع عجلـة التهويـد وصـوال للمرحلـة 

  ."٢٠٢٠النهائية من مشروع 

مـــا يجـــرى اآلن فـــي مدينـــة "وأضـــاف تفكجـــي إن 
القدس من بناء استيطاني مشاهد بالعين أو تحت األرض 

  ."وغير مشاهد كاألنفاق المعروفة وغير المعروفة

ر األمن القومي األمريكي ّواعتبر أن زيارة مستشا
ـــد  ـــدى االحـــتالل ديفي ـــسفير األمريكـــي ل ـــون وال جـــون بولت
فيردمان لألنفاق تحت القدس والمسجد األقـصى تـأتي فـي 
ســياق محــاوالت االحــتالل تثبيــت الروايــة اليهوديــة التــي 
ــا قبــل ثالثــة آالف عــام،  ــه تاريخــا هن ٍيــزعم خاللهــا بــأن ل ً

ًمـــــشيرا إلـــــى أن الزيـــــارة تـــــشكل تأييـــــدا  مـــــن المـــــسيحية ً
الصهيونية بأن القدس العاصمة لالحـتالل والـرأس والقلـب 

  .للشعب اليهودي

وأوضــح التفكجــي أن االحــتالل يعمــل بجهــد مــن 
أجــل خلــق روايــة تاريخيــة لليهــود داخــل مدينــة القــدس، 

هنــا كــان تاريخنــا قبــل ثالثــة "تتعلــق بعــدة عناصــر، األول 
الهيكــــل، آالف عــــام، والثــــاني القــــضية الدينيــــة؛ بمعنــــى 

. والثالث القضية الـسياسية بمعنـى العاصـمة لدولـة واحـدة
 وضع مخطـط عـام" اإلسرائيلي"وعلى هذا األساس الجانب 

٢٠٢٠."  

مـن % ٨٧تـسيطر علـى " إسرائيل"وأشار إلى أن 
مدينـــة القـــدس، فـــي حـــين بلـــغ عـــدد المـــستوطنين داخـــل 

ـــــة  ـــــانوا ٢٢٠المدين ـــــسطينيين ك ـــــا، موضـــــحا أن الفل ً ألف ً
ا %١٠٠ى التعلـيم فــي المدينـة بنــسبة يـسيطرون علــ ّــ، أم

دلت . منـــه فقـــط% ٣٥ُاليـــوم فيـــسيطرون علـــى  ّوعليـــه ب ُـــ

ُقضية النكبة باالستقالل، وبدل النشيد الوطني الفلسطيني 
  ."اإلسرائيلي"بـ

ــسطينية الرســمية  ــق فــي المواقــف الفل وفيمــا يتعل
ال "حيـال مـا يجــرى فـي مدينـة القــدس، قـال التفكجـي إنهــا 

ها زوبعة إعالمية يجرى الحديث فيها فقط فـي تتجاوز كون
مربع التنديد بدون أي حراك اتجاه استخدام مجلـس األمـن 

  ."أو الجمعية العامة أو التلويح بالجنائية الدولية

وأكــد التفكجـــي أن الــسلطة ال تمتلـــك أي برنـــامج 
 لحمايـــة مدينــة القـــدس، فـــي وقـــت إســـتراتيجيةواضــح أو 

 لتهويد المدينة المقدسـة فيه خطة واضحة" إسرائيل"تضع 
ــتكلم  ــك، فــي حــين ي ــدوالرات لتحقيــق ذل ــارات ال وتــضخ ملي

القـدس "ًالعرب والمسلمون عـن قبـة الـصخرة فقـط، متابعـا 
ــــة إســــالمية  ــــست أمــــاكن ديني ــــصخرة، ولي ــــة ال ليــــست قب
ًومــسيحية؛ القــدس حجــر وبــشر وتــاريخ وحــضارة، مؤكــدا 

  ."على خطورة تقزيم قضية القدس باألماكن الدينية

وجدد تأكيده على أهمية وضع برنـامج فلـسطيني 
بدون القـدس لـن تكـون هنـاك "ًلحماية مدينة القدس قائال 

دولـــة فلـــسطينية ويجـــب أن تكـــون القـــدس بوصـــلة وهـــي 
ــــة  ــــى وحــــدة وطين ــــاج إل ــــدعم ٕواســــتراتيجيةتحت  وأمــــوال ل

  ."صمودها

 ٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

س لضرب االحتالل ومحاوالت هدم سور القد
  الهوية العربية

 

 الحقيقـــة – الرنتيـــسي محمـــد – القـــدس المحتلـــة
ُالتي باتت راسخة، ويدركها القاصي والداني، هي أن دولة 
االحتالل ال تنفك عن محـاوالت ترسـيخ احتاللهـا العـسكري 
ُلمدينة القدس، واألمثلة التي تدلل على صحة هذا القـول، 

أبرزهـا الـدعوة إلـى كثيرة ومتعددة األوجه واألشـكال، ولعـل 
 ."سور القدس العظيم"هدم 
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أهداف هذه الـدعوة، تبـدو واضـحة كالـشمس فـي 
رابعـــة النهـــار، وال تخـــرج عـــن دغدغـــة عواطـــف حكومـــة 
ًاليمين اإلسـرائيلي، الوالغـة بـالتطرف، والماضـية قـدما فـي 
ًممارسة أبـشع وأقـسى ألـوان العنجهيـة واالسـتعالء، فـضال 

القدس "قدسة، ضمن إطار عن مساعي توحيد المدينة الم
كمـــا تخطـــط وتحلـــم، ال ســـيما فـــي أعقـــاب القـــرار " الكبـــرى

األمريكـــــي المـــــشؤوم، اعتبـــــار القـــــدس عاصـــــمة لدولـــــة 
 .االحتالل

ّوفي حـين ينـصب اهتمـام أهـل القـدس وتركيـزهم، 
على الحفاظ على هوية القدس وعروبتها، ال سيما سورها 

 وتعتـزم العظيم، الذي يتربع في سـويداء القـدس الـشريف،
سلطات االحتالل هدمـه، كمـا هـو سـلوكها المـشين، حيـال 
المدينـــة ومقدســـاتها، تعــــج آلـــة االحـــتالل، بالممارســــات 
التهويديـــــة، وهالـــــة واســـــعة مـــــن اإلجـــــراءات العنـــــصرية 
ـــــستهدف أرض اإلســـــراء والمعـــــراج،  ـــــي ت ـــــة، الت والعدواني

 .بمنتهى القسوة والوحشية

 استهداف

هداف المدينـة سلطات االحـتالل، ال تمـل مـن اسـت
المقدســة، والتــضييق علــى أهلهــا، وهــذا هــو دأبهــا، ألنهــا 
ــه  ــذي تــضطلع ب ــدور ال ــة ال ــسها، أهمي ــرارة نف ــي ق ــدرك ف ُت
المدينـــة، فعلـــى صـــخرتها المـــشرفة، تحطمـــت العديـــد مـــن 
المــــؤامرات، كالبوابــــات اإللكترونيــــة، والكــــاميرات الذكيــــة، 

 .وغيرها

بيل هذا االستهداف، يعنـي أن أهـل القـدس، ال سـ
أمــــامهم، ســــوى التماســــك، ورص الــــصفوف، كــــي تبقــــى 
المدينة صامدة وثابتة األقدام، فـي وجـه احـتالل، ال يتـردد 
في النيل من كل الرموز الوطنية، التـي تجهـد فـي الحفـاظ 

 .على هوية القدس وعروبتها

كــل هــذا الــسلوك االحتاللــي المــشين، تــم التعبيــر 
ــويح باســ ــه، مــن خــالل النــزوع باتجــاه التل تخدام القــوة عن

ًالغاشمة، تمهيـدا لهـدم سـور القـدس القـديم، مـا يعنـي أن 

ًالهجمة االحتاللية على القدس، ستشهد تصاعدا مستمرا،  ً
وذلــك فــي إطــار المحــاوالت المحمومــة والمتــسارعة، والتــي 
ٕتسابق الزمن، الستكمال تهويد المدينـة المقدسـة، واخفـاء 

خــالل تغييــر طابعهـا الفلــسطيني والعربــي واإلســالمي، مــن 
 .معالمها التي تؤكد على تاريخها وأصالتها منذ قرون

 مخطط تهويدي

ـــصري  ـــغ"دعـــوة المتطـــرف العن ـــه كيرن هـــدم " آريت
ــدس القديمــة  ــدس القــديم، إنمــا يهــدف لــربط الق ســور الق
ــــة الخاضــــعة لالحــــتالل، وتطوقهــــا  ــــاء المدين ــــسائر أحي ب
بالمستوطنات من كل الجهات، وهذا السلوك ينـدرج ضـمن 

ات تهويديـة، تتطلـب مـن الكـل الفلـسطيني والعربـي مخطط
ًواإلسالمي، اتخاذ خطوات عملية مع دولة االحتالل، بعيدا 

 .عن لغة الشجب واالستنكار

ويرى مراقبون، أن عملية تـسريع تهويـد القـدس، 
والــــسباق مــــع الــــزمن لإلجهــــاز علــــى معالمهــــا العربيــــة، 
ـــد  تـــصاعدت فـــي أعقـــاب إعـــالن الـــرئيس األميركـــي دونال
ترامــب، عــن المدينــة عاصــمة لالحــتالل، غيــر أن الــدعوة 
ٕلهدم أسوارها، تنم عـن خطـوات واجـراءات سـيكون لهـا مـا 

 .بعدها

 رمزية

سور القـدس القـديم، الـذي يحـيط بمدينـة القـدس 
ـــ ــد ل ــة، يمت ــوه ٤المحتل ــومترات، وتعل ً برجــا جمعــت ٣٥ كيل

بين عراقة التاريخ وجمـال البنـاء والفـن المعمـاري، وكانـت 
تخدم في حماية المدينة، ويعود بنـاء هـذا الـسور، إلـى تس

الفتــرة العثمانيــة، وعلــى وجــه التحديــد فــي عهــد الــسلطان 
ســــليمان القــــانوني، مــــا مــــنح المدينــــة المقدســــة رمزيــــة 
الحماية واألمن، ما جعلها تنعم باألمن واالستقرار في تلـك 

  .الحقبة، والحيلولة دون أي اعتداء عليها، أو النيل منها

 ٩/١/٢٠١٩بيان ال

* * * * *  
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وقائع هجرة ": التعويضات" ال حق إلسرائيل بـ
 اليهود من الدول العربية

  

 بالل ضاهر

ـــسنوات  ـــين حـــين وآخـــر، فـــي ال ُتلقـــي إســـرائيل ب
األخيــرة، فقاعــة إعالميــة، تــدعي مــن خاللهــا أنهــا تعتــزم 
مطالبة الدول العربية بدفع تعويضات مالية، مقابل أمـالك 

وذكـر تقريـر . في بلدانهم التـي هـاجروا منهـاتركها اليهود 
أن ) القناة اإلسرائيلية الثانية سابقا" (شركة األخبار "بثته 

التقديرات اإلسرائيلية تشير إلى أن قيمة هذه األمالك تبلغ 
 مليـــار دوالر، وأن هـــذه التقـــديرات تـــأتي فـــي إطـــار ٢٥٠

ـــة"االســـتعداد لمواجهـــة  ـــي باتـــت "خطـــة ســـالم أميركي ، الت
 ."صفقة القرن"باسم تعرف 

وتتحدث إسرائيل رسـميا عـن عـشر دول فـي هـذا 
الجزائــر، المغـــرب، تــونس، ليبيــا، مـــصر، : الــسياق، هــي

ــراق، ســورية، لبنــان، الــيمن، وايــران وبحــسب القنــاة . ٕالع
التلفزيونيــة، فــإن إســرائيل أجــرت تــدقيقا ســريا، فــي الــسنة 

األمـــالك "ونــصف الـــسنة األخيــرة، مـــن أجــل تقـــدير قيمــة 
ـــدقيق " يهوديـــة المفقـــودةال ـــدول، وأن هـــذا الت فـــي هـــذه ال

  .تجريه شركة مدققي حسابات دولية

، قانونـا ٢٠١٠ّوكانت الكنيست سنت، فـي العـام 
التعــويض "ُيلــزم بــأن تــشمل أيــة مفاوضــات ســالم موضــوع 

عن فقدان أمالك لالجئين والجاليات اليهودية التي خرجت 
يـــرة المـــساواة واعتبـــرت وز". ٕمـــن الـــدول العربيـــة وايـــران

حــان الوقــت "االجتماعيـة اإلســرائيلية، غـيال غمليئيــل، أنـه 
لتصحيح الغبن التاريخي، المتمثل باالعتداءات في الـدول 
ــذين فقــدوا  ــات آالف اليهــود ال ٕالعربيــة وايــران، واعــادة لمئ ٕ

وال يمكــن التحــدث عــن الــشرق . أمالكهــم مــا يــستحقونه
هـود الـذين األوسط من دون أن يؤخذ بالحسبان حقـوق الي

ينبغـي . اضطروا إلى ترك جاليتهم المزدهرة في ظل العنـف

ــــات  االعتــــراف بكافــــة الجــــرائم التــــي ارتكبــــت ضــــد الجالي
 ."اليهودية

لكــــن مــــن شــــأن مراجعــــة معطيــــات ودراســــات، 
ــــط، حــــول الجاليــــات  ــــي إســــرائيل فق ــــا صــــادرة ف وجميعه

اليهوديــة فــي الــدول العربيــة أن يؤكــد كــذب ) المجتمعــات(
ّســرائيلية، التــي تتحــدث عنهــا غمليئيــل، ويــروج الروايــة اإل

لها الكثيرون من المسؤولين اإلسرائيليين، الـذين ينتمـون 
 .باألساس لليمين

 أرقام مضللة

بدايــة، ينبغــي النظــر إلــى األرقــام، التــي توضــح 
. وفي هذا السياق هناك معطيـات تزودهـا جهتـان. الصورة

رة المـــواطنين األولـــى، وزارة المـــساواة االجتماعيـــة، أو وزا
القــدامى، كممثلــة عــن الحكومــة اإلســرائيلية، والتــي تعمــل 

في " أمالك اليهود"على تركيز المعلومات والمعطيات حول 
بيــت "والجهــة الثانيـة هــي مؤســسة . ٕالـدول العربيــة وايــران

ٕ، التي تركز معطيات واحصائيات حول اليهود فـي "الشتات
سـسة يعمـل العالم، وبـضمنهم اليهـود الـشرقيون، وهـي مؤ

 .فيها باحثون

وتتحــــدث الحكومــــة اإلســــرائيلية عــــن مطالبتهــــا 
ــــغ  ــــار دوالر٢٥٠بتعــــويض إجمــــالي بمبل وبحــــسب .  ملي

ـــي نـــشرتها فـــي الموقـــع اإللكترونـــي لـــوزارة  المعطيـــات الت
المــساواة االجتماعيــة، فــإن عــدد اليهــود فــي جميــع الــدول 

. ١٩٤٨ ألفا، في العـام ٩٩٤ٕالعربية المذكورة وايران بلغ 
ـــات  ويبـــدو أن هـــذه اإلحـــصائية ليـــست دقيقـــة، ألن معطي

ـــا، عـــام ٩٥١تقـــول إن عـــددهم كـــان " بيـــت الـــشتات"  ألف
 . ألفا٤٣أي أنه يوجد فرق بين اإلحصائيتين بـ. ١٩٤٨

الـذي تطالـب بـه إسـرائيل، " التعويض"ٕواذا قسمنا 
 مليار دوالر، على عدد اليهود كلهم فـي الـدول ٢٥٠وهو 

 ألفـا، تكـون ٩٩٤ية األعلـى، أي العربية، ووفقا لإلحـصائ
ـــرد اليهـــودي الواحـــد، مـــن ٢٥١,٥٠٠النتيجـــة   دوالر للف

وهذا معطى غيـر واقعـي بكافـة المقـاييس، . جميع األعمار



  

  

٩١ 

خاصــة وأنــه لــيس معروفــا تاريخيــا أنــه كــان هنــاك أثريــاء 
يهود يملكون ثروات تصل إلى عـشرات أو مئـات الماليـين 

ـــــارات ـــــذلك، باإلمكـــــان االســـــ.أو ملي تنتاج أن األرقـــــام  ول
 .اإلسرائيلية في هذا السياق هي أرقام مضللة

 ٕمعطيات واحصائيات: اليهود في الدول العربية

ـــة  ـــاني، يتعلـــق بحـــق إســـرائيل بالمطالب األمـــر الث
اليهود في تلك الدول، خاصة أن " تعويضات على أمالك"بـ

ٕقسما منهم لم يهاجر إلى إسرائيل، وانمـا إلـى دول عديـدة 
 وهــــذا يعنــــي أن إســــرائيل بمطالبتهــــا بهــــذه .فــــي العــــالم

مــواطنين فــي دول " حقــوق"، فإنهــا تطالــب بـــ"التعويــضات"
 كمـا أن قـسما .في أنحاء المعمـورة، وهـذا لـيس مـن حقهـا

مــن هــؤالء المــواطنين، ســكان الــدول الغربيــة خــصوصا، 
ــــاعوا  ــــوال، وب ــــة، أي األم ــــم المنقول ــــم أمالكه أخــــذوا معه

اراتهم، وهـاجروا، كمـا تؤكـد أمالكهم غير المنقولة، أي عق
 ."بيت الشتات"دراسات 

وبحسب معطيات الحكومة اإلسـرائيلية، فـإن عـدد 
 ألفـا، وبحـسب ٨٠ بلغ ١٩٤٨اليهود في مصر في العام 

ـــغ " بيـــت الـــشتات" ـــف يهـــودي٧٥بل ـــا لدراســـات .  أل ووفق
ـــت الـــشتات"أجراهـــا  ـــف يهـــودي مـــصري ١٥، فـــإن "بي  أل

ا وصـل مـن اليهـود ومجمـوع مـ. هاجروا إلى جنوب أميركـا
، ٢٠١٦ – ١٩٤٨المصريين إلى إسـرائيل، بـين العـامين 

 . مهاجرا٣٧,٩٨٠بلغ 

 ألفــا مــن ٣٠أن " بيــت الــشتات"وتظهــر دراســات 
 ألفـا اختـاروا ١٣٠يهود الجزائر هاجروا إلى إسرائيل، وأن 

 .الهجرة إلى فرنسا

بيـــت "وبالنـــسبة ليهـــود ســـورية، تقـــول دراســـات 
ــــشتات ــــى" ال ــــسمون إل ــــسمينإنهــــم يق  يهــــود دمــــشق : ق

 بلـــغ عـــدد ١٩٤٨وفـــي العـــام . ويهـــود حلـــب" الـــشاميون"
 ألفــــــا بحــــــسب معطيــــــات الحكومــــــة ٣٥يهـــــود ســــــورية 

ـــا بحـــسب دراســـات ٣٠اإلســـرائيلية و ـــشتات" ألف ـــت ال ، "بي

ــذ العــام ١٠,٢٤٦وهــاجر مــنهم   ١٩٤٨ إلــى إســرائيل من
 .٢٠١٦وحتى العام 

 ١٤٠، بلـغ عـدد يهـود العـراق ١٩٤٨وفي العـام 
بيـت " ألفـا بحـسب ١٣٥بحسب الحكومة اإلسرائيلية وألفا 

 ١٩٤٨ ألفا منذ العام ١٣١وهاجر إلى إسرائيل ". الشتات
 .٢٠١٦وحتى 

ـــر  ـــم أكب ـــرب ه ـــود المغ وتظهـــر المعطيـــات أن يه
جالية يهودية في الـدول العربيـة، وكـان حجمهـا فـي العـام 

 ألــف بحــسب الحكومــة اإلســرائيلية ٣٠٠ مــا بــين ١٩٤٨
ووفقـــا إلحـــصائيات ". بيـــت الـــشتات" ألفـــا بحـــسب ٢٦٥و
 ألف يهودي مغربـي يعيـشون فـي ٢٥، فإن "بيت الشتات"

ـــــي هـــــاجروا إليهـــــا خـــــالل  منطقـــــة كويبـــــك الكنديـــــة، الت
كذلك هاجر الكثير من اليهـود . خمسينيات القرن الماضي

 ألفـا ٢٧٤المغاربة إلـى فرنـسا، بينمـا هـاجر إلـى إسـرائيل 
، "بيــت الــشتات"  لـــً، وفقــا٢٠١٦ – ١٩٤٨بــين العــامين 

، ١٩٦٠ – ١٩٥٢خــــــالل الــــــسنوات  ٩٥.٩٤٥ بيــــــنهم
، وحــوالي ١٩٧١ – ١٩٦١ خـالل الــسنوات ١٣٠,٥٠٧و

 .٢٠١٦ – ١٩٧٢ خالل السنوات ً ألفا٢٠

إن عـدد اليهـود " بيـت الـشتات"وتقول إحصائيات 
 آالف، وبحسب معطيات ١٠، بلغ ١٩٤٨في لبنان، عام 

 ٤٢١٥ وهـاجر  آالف،٦الحكومة اإلسرائيلية بلـغ عـددهم 
 .٢٠١٦إلى إسرائيل حتى العام 

بيت " ألفا بحسب ٦٣وبلغ عدد اليهود في اليمن 
 ألفـا بحـسب الحكومـة اإلسـرائيلية، وهـاجر ٦٠، و"الشتات

 . منهم إلى إسرائيل حتى اليوم٥١,٥٣٨

ــغ عــدد اليهــود فــي  ــا لكــال اإلحــصائيتين، بل ووفق
 ٥٨,٤٨٦، وهــاجر ١٩٤٨ آالف فــي العــام ١٠٥تــونس 

 .٢٠١٦ و١٩٤٨ إلى إسرائيل بين العامين منهم

ــا   ألفــا فــي العــام ٣٨وكــان عــدد اليهــود فــي ليبي
 مـنهم إلـى إسـرائيل حتـى العـام ٣٦,١٠٦، وهاجر ١٩٤٨
٢٠١٦. 



  

  

٩٢ 

أمـــا يهـــود إيـــران، فقـــد بلـــغ عـــددهم فـــي العـــام 
 ألفا بحـسب ٨٠و" بيت الشتات" ألفا بحسب ٩٠، ١٩٤٨

لى إسـرائيل  منهم إ٨٠,٩١٤الحكومة اإلسرائيلية، وهاجر 
 .٢٠١٦ وحتى عام ١٩٤٨منذ عام 

  عربية حول هجرة اليهود–اتفاقات إسرائيلية 

األمر الثالـث، الـذي يـدحض مـزاعم إسـرائيل لـدى 
علــى أمــالك اليهــود فــي الــدول " تعويــضات" مطالبتهــا بـــ

العربيـــة يتعلـــق بالطريقـــة التـــي جـــرت فيهـــا هجـــرة هـــؤالء 
ـــد دراســـ. اليهـــود ومغـــادرتهم ألوطـــانهم ات، وضـــعها وتؤك

مؤرخــون وسياســيون إســرائيليون، علــى أن هجــرة اليهــود 
. من الدول العربية إلى إسرائيل لم تكن دائما بمبادرة منهم

بل إنه في معظم الحـاالت كانـت بمبـادرة إسـرائيل، وبتنفيـذ 
الموساد، ألسباب عديدة بينها زيـادة عـدد الـسكان اليهـود 

 .بعد النكبة خصوصا

رئــيس الكنيــست ورئــيس فــي هــذا الــسياق، يقــول 
الوكالــــة اليهوديــــة األســــبق، أبراهــــام بــــورغ، فــــي كتابــــه 

، إن قـادة إسـرائيل رأوا بعـد تأسـيس "االنتصار علـى هتلـر"
الدولــــة مباشــــرة، أن الــــسكان اليهــــود فيهــــا، وبغــــالبيتهم 
العظمــى هــم مــن اليهــود األشــكناز، وقــسم كبيــر مــنهم هــم 

ـــاجون مـــن الهولوكوســـت، كـــانوا  ـــشر"ن ـــ" شـــظايا ب سبب ب
األهوال التي تعرضوا لها إبان الحكم النازي أللمانيـا خـالل 

ولـذلك، قـرر قـادة إسـرائيل العمـل . الحرب العالميـة الثانيـة
على جلب يهود من الدول العربية والمـشرق عمومـا، كـي 

 .يتمكنوا من بناء الدولة الجديدة

ويــــروي رئــــيس الكنيــــست والــــوزير اإلســــرائيلي 
، نــشاطه "ريــح شــرقية"تابــه الــسابق، شــلومو هليــل، فــي ك

في إطار جهاز الموساد، من أجل هجرة اليهود من العراق 
ويقول هيلـل فـي كتابـه إنـه فـي أعقـاب قيـام . إلى إسرائيل

إســرائيل، تمكــن ســوية مــع مجموعــة مــن عمــالء الموســاد 
ٕمـــن الـــدخول إلـــى العـــراق، واجـــراء مفاوضـــات مـــع رئـــيس 

 وبعـد عودتـه .الحكومة العراقي في حينه، توفيق السويدي

إلى إسرائيل، التقى هيلل مع المسؤول الكبيـر فـي الوكالـة 
اليهوديــة، ليفــي أشــكول، وطلــب منــه تــوفير طــائرات لنقــل 

لكــن أشــكول رفــض ذلــك، . يهــود مــن العــراق إلــى إســرائيل
بـــسبب عـــدم تـــوفر أمـــاكن مبيـــت وعمـــل لعـــدد كبيـــر مـــن 

فــي " خرجنـا مـن الحـرب للتـو"المهـاجرين، مـشيرا إلـى أنـه 
 ١٠لجلـب "واقترح توفير طائرات . ١٩٤٨ارة إلى حرب إش

 ."آالف مهاجر فقط

وأثار رد أشكول غضب هيلل، وتوجـه إلـى رئـيس 
يجــب : "الحكومــة حينــذاك، دافيــد بــن غوريــون، الــذي قــال

لم أكن بحاجة إلى إقنـاع "وكتب هيلل إنه ". إحضارهم فورا
وكان دافع بن غوريـون أنـه فـي حـال عـدم ". بن غوريون

ر يهـــود مـــن العـــراق، فـــإن العـــراقيين سيـــستوعبون إحـــضا
الحقــا أنهــم أخطــأوا بالــسماح بهجــرة اليهــود، الــذي تبــوأوا 
مناصـــب هامـــة كمثقفـــين ومهنيـــين، وأنـــه بهجـــرتهم إلـــى 
. إسرائيل سيعززون الكيان الجديد وسيوقفون هجرة اليهود

لذلك قـال بـن غوريـون، حـسبما اقتبـسه هيلـل فـي كتابـه، 
ــه  ــشفوا خطــأهميجــب إحــضارهم "إن وأضــاف ". قبــل أن يكت

ــــامين  ــــي الع ــــه ف ــــل أن  هــــرب آالف ١٩٥٠ – ١٩٤٩هيل
وبيــنهم أصـحاب رؤوس أمــوال الــذين "اليهـود مــن العـراق، 

 ."نجحوا في تهريب أمالكهم معهم

وفي حالة هجرة يهود المغرب إلى إسرائيل، يقول 
 لمجلـــة ١٩المجلـــد (المـــؤرخ اإلســـرائيلي يغئـــال بـــن نـــون 

ـــصادرة" جماعـــة" ـــون فـــي بئـــر ال ـــن غوري  عـــن جامعـــة ب
لم يكن خروجا إلـى الحريـة "، إن هجرة يهود اليمن )السبع

كمـــا تـــصوره األســـطورة (علـــى غـــرار الخـــروج مـــن مـــصر 
ولـم يتـدفق يهـود المغـرب خلـف زعـيم يخـرجهم ). التوراتية

وهــذا الحــدث كــان عبــارة عــن . مــن العبوديــة إلــى الحريــة
ة مـن دولـة إلـى ، ونقـل سـكان بأعـداد كبيـر’إجـالء’عملية 

 ."أخرى

ـــب والـــصحافي اإلســـرائيلي شـــموئيل  ويقـــول الكات
االتــصاالت الــسرية : العالقــة المغربيــة"ســيغف، فــي كتابــه 



  

  

٩٣ 

، إن القيـادة المغربيـة أرادت الحفـاظ "بين إسرائيل والمغـرب
على بقـاء اليهـود لـديها، ألنهـم كـانوا مـديرين جيـدين فـي 

 ولــذلك، وفقــا .الــسلك الحكــومي وســاعدوا فــي إدارة الــبالد
ــإن خــروج اليهــود مــن المغــرب وهجــرتهم إلــى  لــسيغف، ف
إسرائيل كان مقرونـا بـدفع تعـويض للمغـرب علـى خـسارته 

 .مؤهالت إدارية

ـــك  ـــع المل ـــه توصـــلت إســـرائيل م ـــد ســـيغف أن وأك
ــي الحــسن الثــاني، فــي العــام األول لجلوســه علــى  المغرب

كمـــا أن إســـرائيل ". اتفـــاق مـــالي"، إلـــى )١٩٦١(العـــرش 
ــــي حربهــــا ضــــد قــــدم ــــرب ف ت مــــساعدات عــــسكرية للمغ

البوليــــساريو، ونزاعهــــا الحــــدودي مــــع الجزائــــر، كمــــا أن 
 .إسرائيل زودت المغرب بكميات كبيرة من السالح

ورغم أنه قد يكون هناك حـق ليهـود هـاجروا مـن 
دول عربيــة إســرائيل، كــأفراد وحــسب، بالمطالبــة بتعــويض 

 ائيل بمطالبتها بـُعلى ملك، إال أنه يظهر مما تقدم أن إسر
من الدول العربيـة بادعـاء أنهـم تركـوا وراءهـم " تعويضات"

أمالكــا فــي مــواطنهم التــي هجروهــا، هــي ليــست أكثــر مــن 
خديعــة إســرائيلية، خاصــة وأنهــا هــي التــي ارتكبــت جريمــة 
تهجير غالبية هؤالء اليهود مـن الـدول العربيـة والـذين لـم 

ملــة عنــصرية مــا يفكــروا بــالهجرة، والقــوا فــي إســرائيل معا
 .زالت مستمرة حتى يومنا هذا

ٕواذا كانت إسـرائيل تعتـزم، كمـا تـصرح، باسـتخدام 
 مليـار دوالر، فـي ٢٥٠هذه، وبحجـم " التعويضات"خديعة 

إطــار مواجهتهــا لخطــة ســالم، فــإن إســرائيل تــسعى عمليــا 
إلى رفض خطـة الـسالم التـي يعمـل عليهـا، وقـد يطرحهـا، 

امـب، الـذي يعتبـر أبـرز داعــم الـرئيس األميركـي، دونالـد تر
  .إلسرائيل وسياساتها العدوانية

 ٩/١/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

  

متحف .. بقطع أثرية فلسطينية مسروقة
  إسرائيلي يعرض الرواية التوراتية

 

 برفقــــة الباحــــث فــــي – القــــدس –أســــيل جنــــدي 
التــاريخ واآلثــار والتــراث الفلــسطيني بهــاء الجعبــة انطلقنــا 

ـــي ال باتجـــاه ـــدس قاصـــدين متحـــف غرب ـــاب "ق ـــالد الكت ب
قطعـــا أثريـــة  اإلســـرائيلي الـــذي عـــرض مـــؤخرا" المقـــدس

فـي خـزائن  والعـراق وسـوريا الـضفة الغربيـة مـسروقة مـن
 ".تحف ضائعة"تحت عنوان 

 بعـد ١٩٩٢في مدخل المتحف الـذي افتـتح عـام 
المقدســية المهجــرة عــام " لفتــا"تــشييده علــى أراضــي قريــة 

بحفـاوة موظفـان يتقنـان اللغتـين ، يستقبل الزائرين ١٩٤٨
 .العبرية واإلنجليزية ويسأالن عن سبب الزيارة

ــــذكرة دخــــول ويــــسلمون  ــــزوار علــــى ت يحــــصل ال ُ
ــشرين ــدلهم علــى حجــرات المتحــف الع وبمجــرد . خارطــة ت

نزول الساللم الموصلة إلى البهو الرئيسي للمتحـف، يجـد 
الزائر نفسه أمام قاعات تضم مقتنيات من حـضارات مـرت 

  .عليها آالف السنين

  ضائعة أم مسروقة؟

جولتنــا شـــملت جميـــع الحجــرات، لكننـــا لـــم نعثـــر 
خاللهــا علــى المقتنيــات األخيــرة المــسروقة التــي وجــدناها 
فــي طــابق آخــر يــضم قاعــة صــغيرة للمعــارض المؤقتــة، 

ـــه  ، وضـــمت"تحـــف ضـــائعة"وحمـــل المعـــرض اســـم  خزانت
رض أدوات مـــن أ"أدوات فخاريـــة كتـــب أعالهـــا  الرئيـــسية

 ".إسرائيل

باللغات العبرية والعربيـة واإلنجليزيـة، كتـب علـى 
بوركــت أرض "الفتــة زجاجيــة النبــذة التاليــة عــن المعــرض 

إسرائيل والدول المجاورة لها بالمواقع األثرية الغنية بتراث 
الحـــضارات البـــشرية المختلفـــة، هـــذه الـــوفرة مـــن المواقـــع 

، بـل سـارقي والتحف األثرية ال تجـذب إليهـا األثـريين فقـط
اآلثـار أيــضا الـذين يتــاجرون بـالتحف األثريــة بـشكل غيــر 



  

  

٩٤ 

مع تأسيس اإلدارة المدنية اإلسرائيلية في يهـودا .. قانوني
ضـــابط قيـــادة   أقيمـــت معهـــا وحـــدة١٩٦٧والـــسامرة عـــام 

ـــار المـــسؤولة عـــن البحـــث األثـــري فـــي هـــذه  شـــؤون اآلث
المناطق ومنع سرقتها، وخالل سـنوات عمـل الوحـدة تمـت 

درة عــشرات آالف التحــف األثريــة التــي ســرقت أو تــم مــصا
  ".تهريبها بشكل غير قانوني من دول الشرق األوسط

علــى يــسار هــذه النبــذة توجــد خارطــة تــشير إلــى 
مواقع استخراج التحف األثرية من كافة محافظـات الـضفة 
الغربيــــة، وأســــفل الالفتــــة كتــــب أن هــــذا المعــــرض يقــــام 

واإلدارة " ب المقــــدسبــــالد الكتــــا"بالتعــــاون بــــين متحــــف 
 .المدنية اإلسرائيلية وضابط قيادة شؤون اآلثار

الباحــث المقدســي بهــاء الجعبــة الــذي يعمــل فــي 
عدة متاحف فلسطينية علق على هذه المقتنيات قـائال إن 
عرضها غير قانوني ألنها لم توثق بطريقـة علميـة حـسب 
ما هو متعارف عليه عالميا في أخالقيات المهنة بالعرض 

تحفي، إذ يحظر على أي متحـف عـرض قطـع مجهولـة الم
  .المصدر أو تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية

  منافاة األخالق

كل قطعة تعرض فـي أي متحـف يجـب أن تحمـل "
ــم إجــراء  ــور عليهــا، ث ــا لتوقيــت العث ــسليا وتوثيق رقمــا تسل
دراسة على هـذه اآلثـار لتقـديم الروايـة الدقيقـة عنهـا عنـد 

وهـــــذه القطـــــع ال تحمـــــل هـــــذه . حـــــفعرضـــــها فـــــي المت
المواصفات، األمر الذي ينافي المعاهدات الدولية المتعلقة 
ـــسلح ـــزاع الم ـــي حـــاالت الن ـــافي ف ـــة المـــوروث الثق " بحماي

 .يضيف الجعبة

القطع األثرية المعروضة عبارة عن أوان فخاريـة 
وأســرجة وجــرار تعــود للعــصور الحديــدي والبرونــزي األول 

ضافة إلى قطع تعود للقرنين السادس والثاني والثالث، باإل
  والسابع الميالديين

ويرى الجعبة أن اختيار القطع مـن هـذه العـصور 
بالتحديد لم يكن عبثيا، ألنها تمثل فترات تاريخية معروفة 

لـــدى علمـــاء اآلثـــار الـــذين يعتبـــرون أن إلســـرائيل عالقـــة 
مباشــرة بالعــصر الحديــدي فــي فتــرة الملــك داود وســليمان 

 .يكل األولوبناء اله

أمــــا العــــصر البرونــــزي فيــــشير إلــــى الكنعــــانيين 
والعبــرانيين وصــراعهم علــى األرض، حــسب الجعبــة الــذي 

الرســــالة المبطنــــة مــــن هــــذا المعــــرض هــــي "أضــــاف أن 
أن إسرائيل متأصلة في هـذه األرض منـذ أكثـر مـن  التأكيد

ثالثة آالف عـام، وأن البقـاء عليهـا حـق لهـا كونهـا تمثـل 
  ".جدادأرض اآلباء واأل

هذا المتحف وغيره من المتاحف اإلسرائيلية التي 
زارها الجعبة قال إنها تمرر الرواية التوراتيـة لتبريـر وجـود 

ــبالد، وان  ــاحف "ٕاالحــتالل فــي ال ــع المعروضــات بالمت جمي
ُتتحــدث عــن أحقيــة اليهــود بــالعيش فــي فلــسطين، وتحبــك 
روايــات لــربط اليهــود بكافــة الــشعوب والحــضارات القديمــة 

  ".في الشرق األوسط

  إخفاق فلسطيني

وعلــى الجانــب اآلخــر أبــدى الجعبــة أســفه لعــدم 
وجـــود متـــاحف فلـــسطينية منافـــسة لمـــا تعرضـــه نظيرتهـــا 
اإلســرائيلية التــي تبهــر الــزوار بمعروضــاتها وبقــوة بحثهــا 
ـــا ضـــحال مـــن  ـــت تظهـــر جانب ـــا، وان كان ـــسل روايته ٕوتسل

ــى اآلن"الحقيقــة،  ــسطينية تهــتم حت ــا الفل ــالتراث فمتاحفن  ب
ــا  ــشعبية، لكنهــا تغفــل جانب الفلــسطيني كــالزي واألغــاني ال
مهما وهو اآلثار، وحتى اآلن ال يوجد لدينا متـاحف أثريـة 
تنـــشر الروايـــة الفلـــسطينية الحقيقيـــة، وهـــذا نقـــص غيـــر 

 ".مبرر

أن جميـع  وختم الباحث المقدسـي حديثـه بالتأكيـد
رج البالد اآلثار الموجودة بالمتاحف اإلسرائيلية وبأخرى خا

ــار فلــسطينية ســرقت أو بيعــت أو تــم نهبهــا أثنــاء  هــي آث
ــة باســترجاع  ــسطينيين المطالب ــا، ويحــق للفل ــب عنه التنقي
كافــــة القطــــع األثريــــة المــــسروقة، وتــــساعدهم فــــي ذلــــك 

  .المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدول بهذا الشأن



  

  

٩٥ 

اإلسـرائيلية قـد عرضـت " هـآرتس"وكانت صـحيفة 
عرضــت آثــارا " بــالد الكتــاب المقــدس"متحــف أن  قبــل أيــام

منهوبة من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأخـرى مـن 
سوريا والعـراق، فـي معـرض يقيمـه المتحـف بالـشراكة مـع 

  .اإلدارة المدنية اإلسرائيلية

 ٩/١/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

 انتهاك إسرائيلي بحق األقصى ١٠٠أكثر من 
 واالبراهيمي الشهر الماضي

  

 قال وزير األوقاف والشؤون الدينية - ام اهللا ر
الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، إن سلطات االحتالل 

 اعتداء وانتهاك بحق ١٠٠اإلسرائيلي، نفذت أكثر من 
المقدسات ودور العبادة خالل شهر كانون االول 

وأوضح ادعيس في بيان صحفي اليوم . الماضي
 ٣٠رض لنحو األربعاء، أن المسجد األقصى المبارك تع

انتهاكا ما بين اقتحام وتدنيس لساحاته، فيما منعت قوات 
االحتالل رفع األذان خالل الشهر ذاته بالمسجد 

  . وقتا٥١االبراهيمي في الخليل 

وأشار إلى أن بقية االعتداءات توزعت بين 
حفريات، خاصة في سلوان، واقتحام مقامات، ومسيرات 

مة من القدس، عنصرية استفزازية في البلدة القدي
واعتقاالت وابعاد عن المسجد االقصى، وشعارات 

  .عنصرية معادية للعرب والمسلمين

وقال ادعيس إن الشهر المنصرم شهد تزايدا في 
عدد المقتحمين للمسجدين األقصى والحرم اإلبراهيمي، 

  .بذريعة االعياد اليهودية

" جبل المعبد"وأضاف ان عصابات ما يسمى 
قرب المسجد األقصى، قرب ساحة " يكلمذبح اله"افتتحت 

البراق، ليكون موقعا لتقديم قرابينهم خالل األعياد 
اليهودية، وحاول عدد منهم ذبح قرابين في إحدى 

الحدائق العامة المالصقة ألسوار المسجد األقصى، بعد 
أن سمحت لهم الشرطة اإلسرائيلية بأداء طقوس تلمودية 

   في المكان

حتالل اقتحمت مسجد قبة ولفت إلى أن شرطة اال
الصخرة في المسجد األقصى المبارك، واجرت عمليات 
تفتيش داخله، ومنعت موظفي األوقاف اإلسالمية من 

وأشار ادعيس إلى . تنظيف الحجارة والرخام داخله
االقتراح الذي قدمه أعضاء في الكنيست للجنة الوزارية 
 للتشريع، بخصوص القانون العنصري، الذي يهدف إلى
تقييد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية 
التعامل مع ممتلكاتها، وهي المرة الخامسة، التي يقدم 

تلفة لكن بنفس فيها هذا التشريع، تحت مسميات مخ
  .الجوهر واألهداف

أوضح أن االحتالل يواصل حفرياته في منطقة 
سلوان، التي شهدت هذا الشهر انهيارات أرضية 

النفاق اسفلها، كما حصل انهيار أرضي وتشققات جراء ا
  .بحي وادي حلوة بالبلدة" مسجد عين سلوان"خلف 

 ١٠/١/٢٠١٩  بتراوكالة االنباء االردنية

* * * * *  

جدار عنصري جديد في "... األبارتهايد"شارع 
 القدس المحتلة

 

ــــة  ــــسطين المحتل ــــاالت –فل ــــت – وك حكومــــة  أعلن
ـــاح شـــارع االحـــتالل االســـرائيلي أمـــس الخمـــيس، عـــن  افتت

، فــي مدينــة "شــارع األبرتهايــد"، الــذي يطلــق عليــه "٤٣٧٠"
ــين  ــسائقين الفلــسطينيين وب ــين ال ــة ليفــصل ب القــدس المحتل

  .السائقين من المستوطنين اإلسرائيليين

وقالت االذاعـة االسـرائيلية العامـة ان الـشارع يـربط 
 "١" بـشارع رقـم "آدم" ومستوطنة "غيفاع بنيامين"مستوطنة 

ــة "تــل أبيــب القــدس"رع أو شــا ، حيــث يقــع بــين مفتــرق التل
ــغ  ــل المــشارف، ويبل ــين النفــق المــؤدي إلــى جب الفرنــسية وب

شـارع "طول الشارع ثالثـة كيلـومترات ونـصف، وأطلـق عليـه 



  

  

٩٦ 

ـــد ـــصل "األبرتهاي ـــه جـــدار ي ـــى طول ـــشارع عل ـــث يقـــسم ال  حي
 . أمتار٨ارتفاعه إلى 

وبحـــــسب المخطـــــط االســـــرائيلي، وفقـــــا لـــــصحيفة 
سرائيلية، فإن الحاجز سيمنع الفلسطينيين سـكان هآرتس اال

الـــضفة الغربيـــة مـــن الـــدخول إلـــى القـــدس، وبالنتيجـــة فـــإن 
ـــــب  ـــــسائقين الفلـــــسطينيين ســـــوف يـــــسافرون فـــــي الجان ال
الفلسطيني من الشارع حول القدس من جهـة الـشرق، دون 

 .السماح لهم بدخولها

إلـــى ذلـــك، اقتحمـــت مجموعـــات مـــن المـــستوطنين 
مـــس الخمـــيس، ســـاحات المـــسجد األقـــصى اليهـــود صـــباح أ

 الحــــرم القدســــي الــــشريف فــــي مدينــــة القــــدس –المبــــارك 
وأكــد مــدير عــام دائــرة االوقــاف االســالمية العامــة . المحتلــة

ّوشؤون المسجد االقصى بالقدس الـشيخ عـزام الخطيـب، أن 
عـــشرات المـــستوطنين المتطـــرفين اقتحمـــوا باحـــات المـــسجد 

لـــى شـــكل مجموعـــات، األقـــصى مـــن جهـــة بـــاب المغاربـــة ع
وتجولــوا فيــه، بحمايــة مــشددة مــن شــرطة وجــيش االحــتالل 

) بتـرا(وقال الخطيب لمراسـل . اإلسرائيلي المدججين بالسالح
ـــى بوابـــات  ـــي رام اهللا، ان شـــرطة االحـــتالل المتواجـــدة عل ف
االقصى دققت في هويات المصلين ومنعت العديد مـنهم مـن 

هـاء المـستوطنين دخول الحرم القدسي الشريف الى حـين انت
  .المقتحمين من الخروج من االقصى

وهــــدمت آليــــات وجرافــــات الــــسلطات اإلســــرائيلية 
مساكن قرية العراقيب مسلوبة االعتـراف فـي النقـب، جنـوبي 

ـــــ ــــرة ال ــــبالد، للم ــــيس١٣٨ ال ــــس الخم ــــالي . ، أم وقــــال أه
العراقيــب، إن الــشرطة اقتحمــت القريــة بقــوات معــززة وقامــت 

ليـــات التـــي هـــدمت الخيـــام والمـــساكن بحمايـــة الجرافـــات واآل
المـــصنوعة مـــن الـــصفيح، وشـــردت األهـــالي وتـــركتهم دون 

وأكـــدوا أنهـــم . مـــأوى غيـــر آبهـــة بـــأحوال الطقـــس العاصـــفة
ٕيتشبثون بأرضهم ويصرون علـى البقـاء فـي قـريتهم واعـادة 

  .بناء الخيام

وكشف مركز أبحاث األراضي في القـدس، أن وزارة 
ـــــذ مخطـــــط الماليـــــة اإلســـــرائيلية، منحـــــت ـــــرخيص لتنفي  الت

 دونمــا ١٣٩اســتيطاني، يهــدف إلــى االســتيالء علــى حــوالي 
وأوضـح . من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام اهللا

المركز في بيان صحفي، أمس أن األراضي المستولى عليها 
تقـــع حـــسب المخطـــط التفـــصيلي ضـــمن أراضـــي قريـــة ديـــر 

ــة  ــى أن وأشــا). ٣٢،٣٣(دبــوان، فــي األحــواض الطبيعي ر إل
تحليـــل المخطـــط التفـــصيلي المطـــروح، يظهـــر بـــأن ســـلطات 

ـــه إلـــى ربـــط مـــستعمرة  معاليـــه «االحـــتالل تهـــدف مـــن خالل
  .»متسبيه داني«بمستعمرة » مخماس

ـــك، ذكـــرت صـــحيفة  ـــى ذل ـــوم«إل ، أن »إســـرائيل الي
، »محمــد جمــال رشــدة«محكمــة أدانــت الــشاب الفلــسطيني 

ــوزراء بن ــيس ال ــال رئ ــاهو، بتهمــة التخطــيط الغتي ــامين نتني ي
والرئيس السابق للبلدية اإلسرائيلية فـي القـدس نيـر بركـات، 
وتنفيــــذ هجمــــات علــــى مبــــان تابعــــة للقنــــصلية األميركيــــة 

وقالت الصحيفة، أمـس الخمـيس، إن قـرارا قـضائيا . بالقدس
صــدر بمنــع النــشر حــول تفاصــيل القــضية، لكــن المعلومــات 

ــذي يحمــل  الجنــسية ُالتــي ســمح بنــشرها أفــادت أن رشــدة ال
اإلســـرائيلية، خطـــط لتنفيـــذ سلـــسلة عمليـــات بتعليمـــات مـــن 

  .ناشطين في سوريا

ــــ ـــن رشـــدة ب ـــديم المـــساعدة للعـــدو خـــالل « وأدي تق
الحرب، والتجهيز لتنفيذ عمليات قتل وهي عمليـات إرهابيـة، 

، وصـــدر عليـــه الحكـــم بنـــاء علـــى صـــفقة بـــين »والتجـــسس
يفة أن رشــدة كمــا ذكــرت الــصح. الــدفاع والنيابــة اإلســرائيلية

خطط لشن هجوم على وفد كندي خـالل مكوثـه فـي القـدس، 
وقام بعمليات رصد وجمع معلومـات حـول المواقـع التـي كـان 

  .يخطط لشن هجمات عليها

  ١ ص١١/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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ً مستوطنا اقتحموا األقصى ٣٥٥: إحصائية
  "يوري أرئيل"بينهم وزير الزراعة  األسبوع الفائت

 

 عبريــة اليــوم الجمعــة ان إعالميــة مــصادر أكــدت
المبــارك فــي  المــسجد األقــصى  مــستوطنا اقــتحم٣٥٥

األسبوع المنصرم والممتد من صباح يوم األحد وحتـى بعـد 
 .ظهيرة أمس الخميس

ولففــت نفــس المــصادر إلــى أن مــن بــين الــذين 
اقتحموا المسجد وزير الزراعة بحكومة االحتالل المعـروف 

  ".ليوري أرئي"بتطرفه 

  ١١/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًتدين معرضا مسيئا لرموز " كنائس القدس" ً
  الديانة المسيحية في حيفا

  

دان بطاركــة ورؤســاء  -  رهــام فــاخوري- عمــان
الكنــائس فــي القــدس معــرض رســومات فــي حيفــا تــضمن 

 .صورا مهينة القدس رموز وشخصات الديانة المسيحية

نحـن : "نـسخة منـه" يالـرأ"وجاء فـي بيـان وصـل 
البطاركـــة ورؤســـاء الكنـــائس فـــي القـــدس، نـــدين بـــشدة 
الـــصور غيـــر المـــسؤولة واالســـتفزازية التـــي عرضـــت فـــي 

لقــد ســمح . متحــف حيفــا للفنــون تحــت رعايــة بلديــة حيفــا
النزعــة "متحــف حيفــا للفنــون بمعــرض يهــدف إلــى انتقــاد 

يتـضمن محتـوى . داخـل المجتمـع اإلسـرائيلي" االستهالكية
ـــة ألقـــدس رمـــوز وشخـــصيات هـــذا ا ًلمعـــرض صـــورا مهين

هذا التصرف غير مقبول ويجب التنديد . الديانة المسيحية
يتوجب الحفاظ على احتـرام الرمـوز . ًبه والتراجع عنه فورا

والشخصيات الدينية، سـواء كانـت يهوديـة أو مـسيحية أو 
  ".إسالمية، مهما كانت

نحــن نــدرك أن إســرائيل تتمــسك " :واضــاف البيــان
ق حرية التعبير والنشر، إال أن طبيعة األرض المقدسة بح

وحرمة األديان اإلبراهيميـة الثالثـة يجـب أن تحتـرم وتبجـل 

مثـــل هـــذا الـــسلوك المهـــين ال يـــساعد . فـــي كـــل األوقـــات
األديان الثالثة فـي مهمتهـا علـى تعزيـز التـسامح والمـودة 

 ".والتعايش بين شعب األرض المقدسة وخارجها

ـــا، وادارة متحـــف حيفـــا ودعـــا البيـــان بل ـــة حيف ٕدي
ــــة ودون أي تــــأخير كــــل الــــصور المهينــــة  للفنــــون، إلزال

عـــالوة علـــى ذلـــك، نتوقـــع . إليماننـــا المـــسيحي وتقاليـــدنا
ًاعتــذارا رســميا مــن البلديــة أو المــسؤولين عــن مثــل هــذا  ً

 .المعرض

: والبطاركـــة ورؤســـاء الكنـــائس فـــي القـــدس هـــم
ـــث  ـــوس الثال ـــرك ثيوفيل ـــة الـــروم  بطرير–غبطـــة البطري كي

 –األرثوذكس، غبطة البطريـرك طوركـوم الثـاني مانوغيـان 
البطريركيــة الرســولية لألرمــن األرثــوذكس، وســيادة رئــيس 

 بطريركيـــة الالتـــين، –األســـاقفة بييـــر باتيـــستا بيتـــساباال 
ــاتون  حراســة األراضــي – وقــدس األب الوقورفرنشيــسكو ب

 –المقدســـة، وســـيادة رئـــيس األســـاقفة االنبـــا أنطونيـــوس 
بطريركيـــة األقبـــاط األرثـــوذكس، وســـيادة رئـــيس األســـاقفة 

 بطريركيــة الــسريان األرثــوذكس، وســيادة –عيــسى غربــز 
 بطريركيـة الـروم الملكيـين –رئيس األساقفة ياسر عيـاش 

 –الكاثوليـــك، وســـيادة رئـــيس األســـاقفة أبونـــا امباكومـــب 
بطريركيــة األحبــاش األرثــوذكس، ســيادة رئــيس األســاقفة 

 البطريركيـــة المارونيـــة، وســـيادة رئـــيس –موســـى الحـــاج 
ــي   الكنيــسة األســقفية فــي القــدس –األســاقفة ســهيل دوان

 –والشرق األوسـط، وسـيادة المطـران ابـراهيم سـني عـازر 
الكنيسة االنجيلية اللوثرية في األردن واألراضي المقدسة، 

 بطريركيـــــة الـــــسريان –وســـــيادة المطـــــران بييـــــر مـــــالكي 
ألساقفة غريغـور أوكوسـدينوس وسيادة رئيس ا الكاثوليك،

 . بطريركية األرمن الكاثوليك–كوسا

 ١٢ ص١٤/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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ترصد التحريض والعنصرية في وسائل " وفا"
 اإلعالم اإلسرائيلية

 

وكالـــــة األنبـــــاء والمعلومـــــات  رصـــــدت – رام اهللا
ــــسطينية  ئل ا، التحــــريض والعنــــصرية فــــي وســــ"وفــــا"الفل

 حتـى ٦/١/٢٠١٩ في الفتـرة مـا بـيناإلعالم اإلسرائيلية، 
١٢/١/٢٠١٩.  

، رصـدا وتوثيقـا )٨١( في تقريرهـا الــ" وفا"وتقدم 
للخطاب التحريضي والعنصري في اإلعالم العبري المرئـي، 
ــــع  ــــسموع، وكــــذلك علــــى صــــفحات مواق ــــوب، والم والمكت
ــي  ة ف ــالتواصــل االجتمــاعي لشخــصيات سياســية واعتباري ّ ّ ّ

  .ّالمجتمع اإلسرائيلي

التقريــر جملــة مــن المقــاالت اإلخباريــة ويعــرض 
التــي تحمــل تحريــضا وعنــصرية ضــد الفلــسطينيين، وأبــرز 
ــشكل أساســي حــول التحــريض  ــي تمحــورت ب ــار، الت األخب
علــــى الــــسلطة الوطنيــــة الفلــــسطينية، والــــرئيس محمــــود 

  .عباس

، ٧كتب الصحفي اورلـي هـراري علـى موقـع قنـاة 
هـــا علـــى مقـــاال تحريـــضيا ضـــد الـــسلطة الفلـــسطينية وحرب

ّصعدت السلطة الفلسطينية : "بائعي األراضي لليهود، وقال
وتيرة محاربتها ضد بيع األراضي لليهود، وأعلنت انه منـذ 
اآلن فصاعدا، كل من يرغـب بتـأجير أو بيـع عقـار للعـرب 
من حملة الهويـة الزرقـاء فـي يهـودا والـسامرة، عليـه أخـذ 

مـن التابعـة موافقة من وحدة االستخبارات العامة وهيئة اال
  ". للسلطة الفلسطينية

وقع رامي الحمـد اهللا، علـى مـستند يـتم : "وأضاف
بحــسبه الموافقــة علــى بيــع او ايجــار عقــار بموافقــة هيئــة 

ينادي القرار الجديـد بمنـع . األمن للسلطة الفلسطينية فقط
شراء بيوت او أراض من قبل يهود في شرقي القدس وفي 

كل عام من خالل وسـطاء يهودا والسامرة، والتي تسير بش
  ...عرب

ــوانين  ــسلة الق ــي سل ــدة ف ــة جدي يــشكل القــرار حلق
ّوالقرارات العنصرية التي أقرتها السلطة الفلـسطينية، التـي  ّ
ٍتهدف لمنع بيع أراض لليهود في يهودا والـسامرة وشـرقي 

  ".القدس

مــــا زالــــت قــــضية محاربــــة بيــــع : تحليــــل المقــــال
بيـــة او فـــي شـــرقي العقـــارات واألراضـــي داخـــل الـــضفة الغر

  .ّالقدس تثير اهتمام بعض المواقع اإلسرائيلية

ّيتطرق المقال الـى سلـسلة القـرارات األخيـرة التـي 
اتخــــذتها الــــسلطة الفلــــسطينية كجــــزء مــــن حربهــــا علــــى 
األراضــي والعقـــارات الفلـــسطينية، واعتبــر الكاتـــب وبعـــض 
الشخـصيات التــي وردت فــي الخبـر، ان هــذه القــرارات هــي 

ي مقبولة وال في مكان في العالم، ويناشـدون ّعنصرية وه
ــة وســريعة فــي هــذا  حكومــة إســرائيل التخــاذ خطــوات جدي

  . الصدد

يتعامــل الكاتــب مــع واقــع دولــة إســرائيل علــى ان 
ــي صــراع منــذ  ــي العــالم ليــست ف واقــع أي دولــة عاديــة ف
قيامها مع المجموعة السكانية األصلية لألرض، وبالتـالي 

فلـسطينية فـي هـذا الـشأن بـشكل ينظر لخطـوات الـسلطة ال
ر عـــن انفـــصال تـــام عـــن  ّـــاســـتهجاني غيـــر مفهـــوم، ويعب ّ
ّالواقـع، أو يعبــر عــن محاولــة لطمــس واقــع وجــود الــصراع 
وبناء واقع جديد يكون فيه وجود المستوطنين فـي الـضفة 

  . الغربية وشرقي القدس أمرا مفروغا منه

وفي مقال تحريضي آخـر، قـال البروفيـسور أريـة 
 إلقــاءرأيــت صــور لحظــة "، "معــاريف"فــي صــحيفة الــداد 

" عـــوفرا"ّالقـــبض علـــى عاصـــم البرغـــوثي، منفـــذ عمليتـــي 
شعرت بأسف لرؤيتـه سـالما يـسير بـين ". جفعات أساف"و

ٕالجنـــود متجهـــا إلـــى الـــسجن والـــى المعـــاش الـــوافر الـــذي 
 القتـل أعمـالقـرأت الئحـة .  مازن لـه ولعائلتـهأبوسيدفعه 

ــه ذتها عائلت ــ: ّــالتــي نف ــاءّده، وأخــوه صــالح، عمــه وال  وأبن
ه عبــداهللا، ونائــل  . ّكلهــم قتلــة.  عاصــف برغــوثيوأبــوّــعم

ــذكرت أيــضا مــروان برغــوثي، كبيــر القتلــة فــي العائلــة،  ت
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والــذي حظــي بعــدة زيــارات مــن قبــل قيــادي حــزب ميــرتس 
. الــذين مــا زالــوا يــرون بــه شــريكا مــستقبال لعمليــة الــسالم

جستير من جامعة تـل ّولم أنس عمر البرغوثي، خريج الما
ال أفهـم كيـف . أبيب وأحد قائدي حركـة المقاطعـة العالميـة

حتى اآلن لم نجد اآلليات القانونية الصحيحة لطردهم مـن 
  ". هنا كليا

ــة هــذه الخطــوات : "وأضــاف ــدما ال تتخــذ الدول ّعن
، ستـشعر ضـحايا اإلرهـاب العربـي بخـذالن )طرد العـائالت(

لحاضر، أيـضا، لظـاهرة ولذلك شهدنا في الماضي وا. أكبر
 فلـسطينيين خـالل ٧قتل عـامي فـوفر ". اإلرهاب اليهودي"

ـــى، د ـــام بمذبحـــة . االنتفاضـــة األول ـــاروخ غولدشـــتاين ق ب
 عائلـة الدوابـشة فـي دومـا والـذين أبنـاءالحرم اإلبراهيمي، 

ال .  خضير الذي قتل فـي القـدسأبو، ومحمد أحياءحرقوا 
ذه العمليــات مــن ّيمكــن للدولــة ان تتعامــل مــع مــن نفــذ هــ

ســـببت هـــذه . القتـــل بـــشكل مغـــاير لمـــن قـــام بقتـــل يهـــودا
ّالعمليــات مــن القتــل، حتــى ولــو نفــذت كــردة فعــل لعمليــات 

لـم تكـن . إضـافيةّقتل نفذها مخربون عـرب، لموجـات قتـل 
جزء من ) ّيقصد التي نفذها يهود(هذه العمليات من القتل 

قتـل .  عامـةّ عمل انتقامي للعـربإنماالسياسة اإلسرائيلية 
ّبدون سبب، بـشع، أعمـى، ونفـذ فقـط لكـون الدولـة تنظـر 

  ".ّدون ان تحرك ساكنا

ــر ــل الخب ــرة : تحلي ــه نب ــال رأي تفــوح من ــا مق أمامن
  .العنصرية والفوقية العرقية اليهودية على العرب أجمع

ــي  ــضية اإلرهــاب اليهــودي، الت ــال لق ّيتطــرق المق
قـب النظـر فــي أثارهـا اإلعـالم اإلسـرائيلي خـالل األسـبوع ع

ـــــي علـــــى يـــــد  ـــــشة الراب حـــــادث مقتـــــل الفلـــــسطينية عائ
  .مستوطنين

ّيـــــدعي إلـــــداد، أن اإلرهـــــاب اليهـــــودي اذا كـــــان 
موجــودا، فهــو فقــط ردة فعــل لإلرهــاب العربــي وعــدم اتخــاذ 
ّالحكومة اإلسرائيلية أية خطوة للجم العمليات التـي ينفـذها 

ية فهو يعتبر اإلرهاب اليهـودي ظـاهرة هامـش. فلسطينيون

ــسياسة اإلســرائيلية، مــع  ــادرة جــدا، وليــست جــزءا مــن ال ن
ــــت مــــع  ــــت شــــاكيد، التق ــــرة القــــضاء، أييلي ــــم أن وزي العل

  .المتهمين بمقتل عائشة الرابي

وعلى مواقـع التواصـل االجتمـاعي، حـرض عـضو 
الكنيست عن حزب الليكود اورن حازن، ضد النائب أحمد 

ــدرس، فــي الوســط العربــي ال يتعلمــون: "الطيبــي، قــائال  ال
 الطيبــي، أن يتــابع نهــج -ويريــدون مــن المخــرب الــصغير

 عرفــات، لعنــة اهللا علــى اســمه، -وطريــق المخــرب األكبــر
حيــث يرغــب بخــوض االنتخابــات مــن خــالل قيــادة القائمــة 

  ".الحمساوية المشتركة

ـــى مـــدار : "وأضـــاف  ســـنوات فـــي ٤أعزائـــي، عل
ما الكنيست، انشغلت بإسكات زحالقة والزعبي، تكلمت إليه

 إلـى أن نجحـت فـي طـردهم - القـوة-باللغة التي يفهمانها
فـــي .  وهـــذا وعـــد-اآلن حـــان دور الطيبـــي. إلـــى بيـــوتهم

الكنيست القادمة، أعدكم أعزائي، محمد طيبـي لـن يحـصل 
  !".على منبر

لطالمــا يرغــب الجاســوس الطيبــي، بمــس : "وتــابع
أمس الدولة، ويهزأ من جنودنـا، ويـسميهم قتلـة مـن فـوق 

 كما ويشجع اإلرهاب، ويؤيد المخـربين وعـائالتهم، المنبر،
سـأكون هنـاك ! طيبـي، إسـتعد. سأكون هناك ألغالق فمه

حــزان، : "ًإلــى أن تقــول أنــت أيــضا، بالــضبط مثــل الزعبــي
َغلبت، أنا مستقيلة ْ َ."...  

ة مــسروقة  ّــضــمن حــوار حــول معــرض لقطــع اثري ِ ٍ
ـــا ـــامج فـــي القن ة، ادعـــى مقـــدم البرن ـــضفة الغربي ّمـــن ال ّ ـــ ّ ة ّ

ّاالســــرائيلية العاشــــرة ايــــرون لنــــدن، وضــــيوفه يوناتــــان 
مزراحي، وليؤور بيريب، أن العرب ال يهتمـون باآلثـار وال 
ّيقدرونها وان الدولة الوحيـدة التـي تهـتم بهـذا الـشأن هـي 

  .إسرائيل

كذلك فقد تـم االدعـاء ان االثـار هـي برهـان علـى 
ّاحقيــة دولــة إســرائيل بالــضفة الغربيــة، ولكــن المقــد ّ م نفــى ّ
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ة عليهـا أي عالمـة  ّـذلك وأشار انه ال يوجد أي قطعـة أثري
ًتعود لليهود او التاريخ العبري، خالفا لالدعاءات الكاذبة ّ.  

ـــاة الـــسابعة، تحـــدث عـــضو الكنيـــست  ّوفـــي القن
ّالمعروف بآرائه وتصريحاته المتطرفة أورن حازان بفوقيـة  ّ

ــــرب والفلــــسطينيين ــــشيطن الع ة، وي ّعرقي ــــ ــــدعي أن . ّ ّإذ ي
ّاإلرهاب هو صنيعة عربية يترفع اليهود عنها، وأن العـرب  ّ
بطبعهم القتل والذبح وليس لديهم مشكلة بذلك، وبالمقابل 
ة ويقـــول ان اليهـــود شـــعب رحـــيم  ّـــيتحـــدث بفوقيـــة عرقي ّ

  .ّوحنون وأن هذه األفعال ليست من طباعهم وال يقبلونها

وزيـر البيئــة اإلســرائيلي زئيــف آلكــين، ادعــى فــي 
ّ، أن الــرئيس محمــود عبــاس "القنــاة الــسابعة "حــديث علــى

ّيـــضطهد الديمقراطيـــة الفلـــسطينية ويـــدفنها، وأنـــه بـــسبب  ّ ّ
ــذلك يمــنح إســرائيل  ــسلطة وب ــدمار ال ــسبب ب تــصرفاته سيت
ــى الــضفة  ــاص منــه وهــو فــرض ســيطرتها عل ــررا ال من ّمب
ـــر مـــصير الـــشعب  ـــة، وكـــأن إســـرائيل موكلـــة بتقري ّالغربي ّ ّ

ًالفلسطيني عوضا عن ترك ّه ليقرر مصيره تحـت أي ظـرف ّ
  .كان

  ١٤/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

  هل تشهد القدس اعتقاالت على الهوية؟
 

ــــــــدي أســــــــيل ــــــــدس – جن ــــــــدما – الق ــــــــان  بع ك
ُالفلــسطينيون فـــي القـــدس يعتقلــون علـــى خلفيـــة قيـــامهم 
بالفعل المقاوم الملموس لالحتالل اإلسـرائيلي رفـضا مـنهم 

ُاساته، بــاتوا يعتقلــون فــي الــسنوات األخيــرة الخــضوع لــسي
علــى خلفيــة منــشوراتهم فــي العــالم االفتراضــي، بــل لجــأت 

العتقال المقدسيين على قناعاتهم  سلطات االحتالل مؤخرا
  .والمفاهيم التي يؤمنون بها

تكثيف مالحقـة المقدسـيين باإلبعـاد عـن المـسجد 
 األقــــصى والبلــــدة القديمــــة وفــــرض الحــــبس المنزلــــي، أو
باالســتدعاء واالعتقــال والــسجن الفعلــي أدى الرتفــاع عــدد 

وفقــا لمركــز معلومــات  -المعتقلــين خــالل العــام المنــصرم 

 طفــال تقــل ٣٣ معــتقال بيــنهم ١٧٣٦ إلــى - وادي حلــوة
ــم يتجــاوزوا ٤٦١ عامــا و١٢ أعمــارهم عــن  ١٨ قاصــرا ل

  . امرأة من بينهن قاصران٦٣باإلضافة العتقال  عاما،

 شـابا حـضروا ٢٤عتقال كانت لـ أغرب حاالت اال
حفــل زفــاف للــشاب المقدســي رامــي الفــاخوري، باإلضــافة 
للعــريس والمنــشد الــذي أحيــى الحفــل، وبعــد إطــالق ســراح 
الجميع أصدر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنيـاهو 

  .قرارا بسجن العريس إداريا لمدة ستة أشهر

  طرائف التحقيق

ـــشبان تطـــر ـــق مـــع ال ـــون خـــالل التحقي ق المحقق
ُات التـي رفعـت بحفـل الرأيبشكل مفصل لمحتوى األناشيد و

العــرس، حتــى أن بعــضهم تعــاملوا بــسخرية وطرافــة أثنــاء 
 .التحقيق معهم

ونشر المحامي خالـد زبارقـة علـى حـسابه بموقـع 
مـــا هـــذا العلـــم : فيـــسبوك أن المحقـــق ســـأل أحـــد الـــشبان

م هـذا علـ: األخضر الـذي كنـت تـرقص بـه؟ فأجابـه الـشاب
ــــق واتهمــــه  ــــسعودية، فغــــضب المحق ــــة ال المملكــــة العربي
بالكــذب وســأله أيــن الــسيفين إذا كــان هــذا علــم الــسعودية 

ســقطا أثنــاء رقــصي : ولــيس رايــة حمــاس؟ فأجابــه الــشاب
  .بالعلم

هذه الروح التي يتعامـل بهـا شـباب القـدس أثنـاء 
أنهكت االحتالل ألنـه أدرك   أنها– زبارقة يؤكد – التحقيق
  .مكن ردع المقدسيين وال ثنيهم عن قناعاتهمأنه ال ي

ولجــأت ســلطات االحــتالل مــؤخرا الســتخدام لغــة 
البطش باعتقال المقدسيين على خلفيات اجتماعية تتعلـق 
بالمزاج الفلسطيني العام، بعد فـشلها فـي أسـرلتهم وتغييـر 
مفــاهيمهم وقناعــاتهم باألســاليب الناعمــة التــي انتهجتهــا 

اللهــا لــدمج المقدســيين فــي لــسنوات طويلــة ســعت مــن خ
المراكز الجماهيرية التابعـة لهـا، أو إللحـاقهم فـي الخدمـة 

  .المدنية التي ال تقل خطورة عن الخدمة العسكرية

  التعدي على القناعات
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ـــشرطة اإلســـرائيلية  ـــة إن ال يقـــول المحـــامي زبارق
تــشرين /لجــأت بدايــة الهبــة الــشعبية األخيــرة مطلــع أكتــوبر

إعدام الـشبان ميـدانيا فـي محاولـة  إلى ٢٠١٥األول عام 
لردع المقدسيين عن القيام بعمليات طعن أو دعس، وبعد 

 والتعبيــر الــرأيهــدوء الميــدان نــسبيا الحقــتهم علــى حريــة 
فــي المنــصات االجتماعيــة، وتراوحــت فتــرة الــسجن الفعلــي 

بــــين ثمانيــــة أشــــهر " التحــــريض علــــى فيــــسبوك"بتهمــــة 
 .وعامين

ن المقدسيين تنبهوا يضيق المحامي الفلسطيني أ
لذلك وأصبحوا أكثر حـذرا فـي النـشر علـى مواقـع التواصـل 
االجتمــاعي، األمــر الــذي لــم يــرق لالحــتالل فبــدأ بالتعــدي 
على قناعات المقدسيين بتحضير تقارير مخابراتية تدينهم 

  .على المزاج العام للشباب المقدسي

بالمحـــصلة النهائيـــة "ّوعقـــب علـــى ذلـــك بقولـــه 
ــــسياسات اإل ــــر قناعــــات ال ــــي تغيي ــــنجح ف ــــم ت ســــرائيلية ل

المقدســيين وغيــرت فقــط مــن أدواتهــم، وأتوقــع أن يعتقــل 
المقدسيون مـستقبال ويزجـوا بالـسجون بتهمـة أنهـم عـرب 

  ".فقط

رئيس لجنة أهـالي األسـرى المقدسـيين أمجـد أبـو 
عـــصب قـــال إن االحـــتالل الحـــق فـــي الـــسنوات الخمـــس 

ألسرى المحررين، األخيرة المؤثرين اجتماعيا في القدس وا
وكل مـن يـنظم الفعاليـات االجتماعيـة والثقافيـة مهمـا كبـر 

  .حجمها أو صغر

وقــال إن المخــابرات كثفــت مــن مراقبتهــا لكــل مــن 
يتحــرر مــن الــسجون، وفــي حــال أقــدم شــاب علــى تهنئــة 
ــه أو تلجــأ  المحــرر مــن الــسجن فإنهــا تــستدعيه أو تعتقل

 فـي محاولـة لتهديده بعدم الـذهاب لتهنئـة األسـير المحـرر
  .لضرب النسيج االجتماعي المقدسي

  "اهللا أكبر"مالحقة 

ــرة نــت أن  ــه للجزي ــو عــصب فــي حديث وأضــاف أب
االحـتالل أصــبح يــستهدف أيــضا زفـة العــريس فــي القــدس 

ـــصى  ـــة وحلقـــات تحفـــيظ القـــرآن باألق واإلفطـــارات الجماعي
ومبـــادرات تنظيـــف ســـاحاته، كمـــا يالحـــق الكوفيـــة والعلـــم 

فــي األقــصى " اهللا أكبــر" يــردد عبــارة الفلــسطيني وكــل مــن
والشوارع وهـذا يـدلل علـى حجـم الـضغوطات التـي يتعـرض 

 .لها المقدسيون في حياتهم اليومية

ومن األمثلـة علـى االعتقـال التعـسفي تطـرق أبـو 
عصب إلقدام االحـتالل علـى اعتقـال المقدسـي نهـاد زغيـر 

 شــهرا لمجــرد أنــه ٣٥الــذي حكــم بالــسجن الفعلــي لمــدة 
ومعــروف لــدى المقدســيين باإلصــالح بيــنهم، وألنــه مــؤثر 

يمتلك صوتا جمـيال يـصدح باألناشـيد فـي األفـراح والزفـات 
المقدســية، فــرأى االحــتالل أن وجــوده بــين النــاس يعكــس 
ـــسعى  ـــا ي ـــدس وهـــو م ـــة بالق ـــسطينية والوطني ـــة الفل الهوي

  .لتغييبه

وكنهــاد زغيــر تعتقــل ســلطات االحــتالل وتالحـــق 
جـــأ إلبعـــاد بعـــضهم عـــن المـــسجد عـــشرات المقدســـيين وتل

األقصى والقدس فـي محاولـة السـتهداف كـل قـدوة يحتـذى 
  .بها في المدينة

   ١٨/١/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

من % ٩٠الفلسطينيون يرفضون دولة على 
  الضفة الغربية

  

 رفض الفلسطينيون -عمان - نادية سعد الدين
 األميركية،” صفقة القرن“ُما تردد من فحوى ما يسمى 

” الكنيست“المتوقع اإلعالن عنها بعد إجراء انتخابات 
المقبل، والتي ) إبريل(اإلسرائيلي، في شهر نيسان 

من مساحة % ٩٠تتحدث عن دولة فلسطينية ضمن 
الضفة الغربية، وعاصمتها في القدس، باستثناء المسجد 
األقصى المبارك واألماكن المقدسة، مع بقاء المستوطنات 

  .خارج أطر التفاوض
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يأتي ذلك على وقع قرار الحكومة اإلسرائيلية، 
ٕأمس، إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واصابة 
أربعة شبان فلسطينيين بشظايا القنابل الصوتية واألعيرة 

في ” شارع العين“المطاطية، خالل اقتحام قوات االحتالل 
بلدة سلوان، بالقدس المحتلة، واعتقال العديد من 

 تزامنا مع التحذير الفلسطيني من المخاطر المواطنين،
  .المحيقة باألقصى

  دولة بال القدس وحق العودة

من ” الغد”من جانبه؛ قال مسؤول فلسطيني، لـ
الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من “فلسطين المحتلة، إن 

 ١٩٦٧دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 
 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة الالجئين

  .”١٩٤الفلسطينيين وفق القرار الدولي 

ما ورد من أنباء عن “وأضاف نفس المصدر إن 
ً، مؤخرا، مرفوض جملة ”صفقة القرن“مضمون 

يتم اإلعالن عن الخطة األميركية “، مرجحا أن ”وتفصيال
اإلسرائيلي، في شهر ” الكنيست“بعد إجراء انتخابات 

ريد للواليات المقبل، وليس قبل ذلك، إذا أ) إبريل(نيسان 
  .”المتحدة اإلفصاح عنها

واصطفت القوى والفصائل الوطنية مع السلطة 
 ١٣الفلسطينية في رفضهم لما ورد في تقرير القناة 

اإلسرائيلية الفضائية، نقال عن مسؤول أميركي رفيع لم 
تنص على إقامة ” صفقة القرن“تسمه، الذي أفاد بأن 

ي الضفة من أراض% ٩٠دولة فلسطينية ضمن قرابة 
الغربية، وعاصمتها في القدس بدون األماكن المقدسة 
التي ستبقى تحت السيادة اإلسرائيلية لكن بإدارة مشتركة 

  .مع الجانبين الفلسطيني واألردني

، طبقا لما أورده التقرير، ”الصفقة“وتجاهلت 
قضية الالجئين الفلسطينيين ومصيرهم، والقفز عن 

ناة اإلسرائيلية أن مصير قطاع غزة، فيما زعمت الق
سلطات االحتالل ستجمد البناء في بعض المستوطنات “

، ”غير القانونية“ُالمعزولة، وتخلي البؤر االستيطانية 
  .بحسب تصنيفها

مبدأ تبادل األراضي بين “وتتضمن الخطة 
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي فيما يتعلق بأجزاء من 

  .”سرائيليالضفة الغربية التي سيضمها الكيان اإل

وطبقا للخطة األميركية؛ فإن المستوطنات 
المستوطنات الكبيرة، مثل : مقسمة إلى ثالث مجموعات

” ألفي مناشيه”و” معاليه ادوميم”و” غوش عتصيون“
، سيتم ضمها للكيان اإلسرائيلي، أسوة بخطط ”أرئيل”و

السالم السابقة، فيما لن يتم اخالء المستوطنات 
، حيث سيتم تجميد ”يتسهار”و” رايتما“المعزولة، مثل 

غير “البناء فيها، مقابل اخالء البؤر االستيطانية، 
  .، كما تزعم الخطة”القانونية

مشروع الحوض المقدس، وتتضمن الخطة 
تقسيم القدس إلى عاصمتين؛ من حيث السيادة فإن 
عاصمة الكيان اإلسرائيلي في غربي القدس وفي أجزاء 

 ستكون عاصمة فلسطين معينة من شرقي القدس، فيما
في شرقي القدس، مع السيادة الفلسطينية على معظم 

  .األحياء العربية في المدينة

أما بالنسبة للبلدة القديمة في القدس المحتلة 
وحولها، مثل األحياء العربية أو ما تطلق عليه سلطات 

، فستبقى هذه ”الحوض المقدس“االحتالل مشروع 
ئيلية ولكنها تحت إدارة األراضي تحت السيادة اإلسرا

  .مشتركة مع الفلسطينيين واألردن، وربما دول أخرى

من جانبه؛ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
أي خطة سالم ال “الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن 

تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
، سيكون مصيرها ١٩٦٧كامل القدس على حدود العام 

  .”الفشل

طريق “وأكد أبو ردينة، في تصريح له، أن 
تحقيق السالم في المنطقة واضح، يمر من خالل 
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الشرعية الفلسطينية، بينما أية مشاريع تهدف لاللتفاف 
على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية 
واالستقالل لن يكتب لها النجاح وستنتهي، حيث 

ه سينتصر الشعب الفلسطيني مهما كان حجم هذ
المؤامرات والتحديات المحدقة بالقضية والثوابت 

  .”الوطنية

  وقف المساعدات األميركية

وبالمثل؛ حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
صفقة “فلسطين من خطورة ما تردد من أنباء حول 

، داعية إلى أخذها على محمل الجد، بعيدا عن ”القرن
ط العام درجة دقتها، حيث تشير عناوينها العامة إلى الخ

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مثلما تتطابق ” لصفقة“
  .”مع خطواته العملية السابقة

إنهاء االنقسام، وتطبيق قرارات “ودعت إلى 
، ودورتي المجلس )٣٠/٤/٢٠١٨(المجلس الوطني، 

المركزي السابقتين، بما في ذلك سحب االعتراف بالكيان 
، وفك االرتباط اإلسرائيلي، ووقف التنسيق األمني معه

باقتصاده، واستنهاض المقاومة الشعبية، ونقل القضية 
  .”إلى األمم المتحدة

وكان المبعوث األميركي الخاص لعملية السالم، 
ِجيسون غرينبالت، لم ينف، في معرض تعقيبه عبر 

، ما جاء في مضمون التقرير اإلسرائيلي، ولكنه ”تويتر“
نزعاجه من ، وعن ا”دقة التسريبات“تحدث فقط عن 

  .”توقيت اإلعالن عنها

وقد تزامن ذلك مع قرار اإلدارة األميركية وقف 
كافة المساعدات المقدمة للفلسطينيين نهاية الشهر 

  .اإلسرائيلية” جيروسلم بوست“الحالي، وفق صحيفة 

من جانبه؛ قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
كافة المساعدات “لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إن 

 مليون دوالر ٨٤٤م قطعها باألصل عن الفلسطينيين، ت
 مليون دوالر، ٣٥٩، إضافة إلى ٢٠١٨ُقطعت في العام 

، بهدف إسقاطها وتدميرها، ”األونروا“تم قطعها عن 
 ٢٣١ًتمهيدا لتدمير قضية الالجئين في المفاوضات، و

مليون دوالر، مساعدات كانت تقدم عن طريق الوكالة 
 مليون دوالر عن ٩٠وقطعت أيضا األميركية للتنمية، 

مستشفيات القدس، وغيرها من المؤسسات وأمور 
  .”أخرى

هناك محاوالت أميركية “وأضاف عريقات إن 
، مؤكدا عدم القبول بتغيير ”لتعميق الخالفات في المنطقة

مبادرة السالم العربية من قريب أو بعيد، وعدم السماح 
  .>>...”بالتالعب من أي جهة كانت

  ىر التهديدات لألقصاستمرا

انتهاكات سلطات االحتالل  وفي األثناء؛ تتواصل
ضد المسجد األقصى المبارك؛ حيث حذر وزير األوقاف 
والشؤون الدينية الفلسطيني، الشيخ يوسف ادعيس، 
العرب والمسلمين، من المخاطر المحدقة باألقصى، التي 
باتت تتخطى مساعي االحتالل الرامية لتقسيمه زمنيا 

انيا، تجاه تهديد بقائه، في ظل مخططاته إلحالل ومك
  .”، المزعوم، مكانه”الهيكل“

ودعا ادعيس، خالل لقائه بوسائل اإلعالم 
العربية والعالمية أمس في القاهرة على هامش افتتاح 

 للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية التابع ٢٩المؤتمر الـ 
لى العمل المرجعيات الدينية إ“لوزارة األوقاف المصرية، 

سوية لحمل قضية القدس والمسجد األقصى في مختلف 
  .”المحافل الدولية، ودعم األقصى ونصرته

في غضون ذلك؛ قال المكتب الوطني للدفاع عن 
األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، إن سلطات االحتالل تخطط لتنفيذ مشروع 

ط الضفة الغربية باتجاه كتلة استيطانية جديدة تعبر وس
  .األغوار الفلسطينية

وأوضح التقرير بأن سلطات االحتالل صادقت 
على مشروع توسيع المستوطنات في خاصرة الضفة 
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الغربية المحتلة لتشكيل كتلة استيطانية يصل نفوذها 
حتى الحدود األردنية وجسر الملك حسين، بحيث تكون 

 االستيطانية وعدد من البؤر” معاليه مخماس“مستوطنة 
، مركز ”نفي إيرز”و” متسبيه داني“المحيطة بها، مثل 

  .هذه الكتلة

ويستهدف المخطط االستيطاني حصر الوجود 
من مساحة الضفة % ٤٠الفلسطيني واالستيالء على 

من مساحة % ٦٢الغربية، من مناطق ج، والتي تشكل 
  .الضفة الغربية

  ١ ص٢٠/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 حالة اعتقال من القدس ١٨٠٠ :مركز األسرى
 خالل العام الماضي

  

فلــسطين للدراســات أن مدينــة  أســرى أكــد مركــز
القــــدس تــــصدرت المــــدن الفلــــسطينية فــــي عــــدد حــــاالت 
االعتقــــال خــــالل العــــام الماضــــي ورصــــد مــــا يزيــــد عــــن 

وهى تـشكل ثلـث نـسبة االعتقـاالت  اعتقال حالة) ١٨٠٠(
ــي جــرت فــي كــل  ــة خــأنحــاءالت الل عــام  األراضــي المحتل

 .حالة اعتقال) ٥٧٠٠( والتي بلغت ٢٠١٨

ـــوم األحـــد أن  ـــه الي ـــان ل ـــي بي وأوضـــح المركـــز ف
بيـــنهن قاصـــرات، ) ٧٤( حـــاالت االعتقـــال تـــضمنت نـــساء

ــــال ال تتجــــاوز ) ٤٥٠(و ــــنهم أطف ــــال بي ــــارهمًطف  ١٢ أعم
 ٥٥مـــن كبـــار الـــسن تجـــاوزت أعمـــارهم ) ٢٢(عامـــا، و

 .ًعاما

ل واســـعة االحـــتالل نفـــذ حمـــالت اعتقـــا وذكـــر أن
مــن مواجهــة سماســرة األراضــي الــذين  المقدســيين لمنــع

االعتقـاالت علـى  يبيعـون المنـازل للمـستوطنين، وتوزعـت
ــدات ومنــاحي مدينــة القــدس، حيــث احتلــت  كافــة قــرى وبل

النصيب األكبر مـن عمليـات االعتقـال، ووصـلت  العيسوية
ووصـلت  شـعفاط منطقـة حالة اعتقال، وتالهـا) ٥٨٠ (إلى

 )٢٣٥ (سـلوان حالـة، ثـم) ٢٩٥(تقـال منهـا حـاالت االع
المـسجد  حالـة، ومـن) ٢٢٥(حالة، ومـن القـدس القديمـة 

 .حالة اعتقال )١٥٠ (األقصى

ـــى ـــز إل ـــت المرك ـــدس  ولف ـــن الق ـــاالت م أن االعتق
القاصــرين والتــي وصــلت إلــى  األطفــال تركــزت علــى فئــة

ًطفال لم ) ٢٩(حالة اعتقال منذ بداية العام بينهم ) ٤٩٠(
 . عاما١٢أعمارهم تتجاوز 

 قــرارا) ٩٠(وحــسب المركــز، فقــد أصــدر االحــتالل 
، وكذلك فرض عقوبة ٢٠١٨ بالحبس المنزلي خالل العام

 إلـى إضـافةًطفـال، ) ٣٥( عن المنازل، ألكثـر مـن اإلبعاد

الغرامــات الماليــة الباهظــة علــى معظــم األطفــال الــذين تــم 
 .عرضهم على المحاكم

من العام الماضـي وأفاد أنه ارتقى في شهر مايو 
  عامـا مـن٥٣األسـير المقدسـي عزيـز موسـى عويـسات 

همجـي فـي سـجن إيـشل علـى  اعتـداء جبل المكبر، نتيجـة
 يــد الوحــدات الخاصــة التابعــة إلدارة الــسجون بــالهراوات

والــركالت وألكثــر مــن مــرة علــى رأســه ورقبتــه وبطنــه ممــا 
ــار ــي  أدى إلصــابته بانهي ــك ف كافــة أجهــزة الجــسم، وتهت

ونزيف  ين ونزيف داخلي نتيجة الضرب عليهما بقوة،الرئت
في الدماغ وقد دخل في غيبوبة حادة وتم نقله لمستـشفى 

  .الرملة

  ٢٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

خطط تهويد القدس يصل إلى مدارس 
  "األونروا"

 

هيئة البث اإلسرائيلي اليوم األحد  قالت – وكاالت
مدارس وكالة األمم   إغالققرر" مجلس األمن القومي"إن 

" األونــروا"المتحــدة لغــوث وتــشغيل الالجئــين الفلــسطينيين 
  .شرق القدس
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  :التفاصيل

بحسب هيئة البث اإلسرائيلي فإنـه تقـرر أن تحـل  •
ــــروا فــــي القــــدس  محــــل المــــدارس التابعــــة لألون
الشرقية مدارس تخضع إلشـراف الدولـة وأنـه مـن 

تــراخيص بدايــة العــام الدراســي المقبــل لــن تــصدر 
 .لمدارس الوكالة

نير ) اإلسرائيلي(قال رئيس بلدية القدس السابق  •
ــــه  ــــات إن حــــان الوقــــت لوضــــع حــــد لكذبــــة "برك

األونـــــروا تـــــروج عبـــــر "معتبـــــرا أن ، "الالجئـــــين
مدارسها للكراهية والتحـريض علـى دولـة إسـرائيل 

  ".وشعبها اليهودي

تتبع األونروا عـشرات المـدارس والعيـادات الطبيـة  •
ت التعليمية في القدس المحتلة إضـافة والمؤسسا

لمخــــيم شــــعفاط شــــمالي المدينــــة الــــذي تــــديره 
 .المنظمة وهو المخيم الوحيد في القدس

ــي المقابــل نــددت منظمــة التحريــر الفلــسطينية  ف
 .بالقرار اإلسرائيلي

تــــصريحات عــــشراوي عــــضو اللجنــــة التنفيذيــــة لمنظمــــة 
 :التحرير الفلسطينية

ـــرار اإلســـرائيلي ضـــد األ • ـــة مباشـــرة الق ـــروا إهان ون
ــدولي واســتهانة ــه  واســتخفاف للمجتمــع ال بقوانين

  .وقراراته ومؤسساته

ــي  • هــذه الخطــوة االســتفزازية تــستهدف بــشكل فعل
ومتعمد الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة 

 .بالقانون الدولي والدولي اإلنساني

الخطوة اإلسرائيلية تستهدف القـدس ومؤسـساتها  •
 دولة االحـتالل القائمـة علـى جيةإستراتيفي إطار 

تهويد المدينة المقدسـة وتعزيـز سياسـة التطهيـر 
ــى  ــسيطرة عل ــر القــسري وبــسط ال ــي والتهجي العرق

 .جميع مناحي الحياة فيها

  

 :تصريحات المتحدث باسم األونروا سامي مشعشع

بالغ رسـمي بخـصوص النيـة  الوكالة لم تتلق أي •
   . القدساإلسرائيلية إلغالق مدارسها في مدينة

أونــروا تعمـــل بالقـــدس الـــشرقية حـــسب تفـــويض " •
الجمعية العامة لألمـم المتحـدة وستواصـل عملهـا 

  .في المدينة حسب ذات التفويض

ّوجود أونروا فـي القـدس لـيس منـة مـن إسـرائيل،  •
  .ٕوانما هو بقرار أممي دولي

وهناك اتفاقيات ثنائيـة ملزمـة للجانـب اإلسـرائيلي  •
نة الوكالــــة فــــي بــــاحترام منــــشآت وواليــــة حــــصا

القدس، إضافة إلى أن إسرائيل طرف في اتفاقيـة 
 وهــــي بهــــذه المحــــاوالت ١٩٤٦الالجئــــين لعــــام 

  .تنتهك هذه االتفاقية

  ٢٠/١/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ما هي خزعبالت الحاخامات للتشجيع على 
  ؟"إسرائيل"هجرة يهود العالم لـ

 

دعا حاخام يهودي يهـود العـالم إلـى اإلسـراع فـي 
ال حماية لهم بعد "قبل فوات األوان ألنه " إسرائيل"هجرة لـال

 ".اآلن في الخارج وأن يوم الدين قد حان

يكتيئيــل "العبـري عــن الحاخـام " والــال"ونقـل موقـع 
القادمـــة  خـــسوف القمـــر المتوقـــع الليلـــة"قولـــه إن " بـــيش

والذي سيتركز على أمريكـا الـشمالية يبعـث برسـالة ليهـود 
ـــيهم  شر النـــور قـــدالعـــالم بـــأن رســـالة نـــ انتهـــت وأنـــه عل

 ".االستعجال في العودة إلى أرض الميعاد قبل فوات األوان

ستدخل الـدول الغربيـة فـي عـصر : "وقال الحاخام
ملــيء بالتحــديات وســتحدث مآســي كبيــرة تــسقط حكومــات 
وتتـــسبب بمعانـــاة إنـــسانية كبيـــرة، ولكـــن فـــي حـــال رغبنـــا 

رادة الـــرب بالتقليـــل مـــن هـــذه المآســـي فعلينـــا الرضـــوخ إل
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وهنالـك طريــق نجــاة واحــدة أمــام يهــود الــشتات تتمثــل فــي 
  ".المجيء إلى إسرائيل فهذه هي اللحظة المناسبة

 ٢٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 آخر مخيمات الالجئين في القدس .."شعفاط"
 الشرقية يواجه خطر الشطب

  

مخــــيم شــــعفاط  يواجــــه –الــــرؤوف  داوود عبــــد
 ويعـد األخيـر فـي ١٩٦٥تأسـس فـي عـام لالجئين، الـذي 

 .القدس الشرقية، خطر الشطب

 ٣٤ومخيم شعفاط لالجئـين هـو األخيـر مـن بـين 
مخيمــــا لالجئــــين أقامتهــــا وكالــــة األمــــم المتحــــدة لغــــوث 

فـــي األراضـــي " األونـــروا"وتـــشغيل الالجئـــين الفلـــسطينيين 
 .الفلسطينية

ــــدس  ــــع شــــمالي مدينــــة الق ولكــــن المخــــيم الواق
 مخــيم الالجئــين الوحيــد فــي المدينــة، بــات الــشرقية، وهــو

  .مهددا بالشطب من قبل إسرائيل على مراحل

الرســـــمية أن عـــــدد " األونـــــروا"وتبـــــين ســـــجالت 
 ١١٠٠٠الالجئين المسجلين فـي المخـيم يـصل إلـى نحـو 

الجئ، إال أنه من المرجح أن يبلغ عدد الالجئين فيه أكثر 
  الجـــئ قـــد٤٠٠٠نـــسمة، ويقـــدر أن نحـــو  ١٨٠٠٠ مـــن

انتقلــوا إلـــى المخــيم فـــي الـــسنوات األخيــرة لتجنـــب فقـــدان 
  .حقوق اإلقامة في القدس

وكانت إسرائيل أقامت جـدارا أسـمنتيا يفـصله عـن 
  .القدس الشرقية

ويتعــين علــى ســكان المخــيم المــرور عبــر حــاجز 
عسكري إسرائيلي من أجل الـدخول إلـى منطقـة المخـيم أو 

  .الخروج منه

 القــادر لـــ ق حــاتم عبــدوقــال وزيــر القــدس األســب
إنـــه علـــى مـــا يبـــدو فـــإن هنـــاك خطـــة " العـــين اإلخباريـــة"

إســرائيلية لــشطب المخــيم علــى مراحــل بــإحالل مؤســسات 

خاصــة فــي قطاعــات " األونــروا"إســرائيلية مكــان مؤســسات 
  .الصحة والتعليم والخدمات

وأضــــاف أن إســــرائيل تلــــوح اآلن بوقــــف عمـــــل 
ــــة والــــصحية فــــي ال مخــــيم واألجــــزاء المؤســــسات التعليمي

األخرى من مدينة القدس، ولكن سبق ذلك أيضا هدم عدد 
مــن المنــازل الفلــسطينية فــي مــدخل المخــيم بــالتزامن مــع 
إرسال عدد من موظفي البلدية اإلسرائيلية لتنفيـذ عمليـات 

  .جمع قمامة في داخل المخيم

الهـدف هـو سـحب البـساط "القـادر أن  وتابع عبد
ثلـــة بوكالـــة غـــوث وتحويـــل مـــن تحـــت األمـــم المتحـــدة مم

 ".المخيم إلى مسؤولية بلدية االحتالل

وحاولت إسرائيل على مدى سـنوات إلغـاء المخـيم 
  .ولكن محاوالتها باءت بالفشل

وتعتقــد الحكومــة اإلســرائيلية أن الفرصــة ســنحت 
لتنفيذ مخططها بعد وقـف اإلدارة األمريكيـة دعمهـا المـالي 

 ".األونروا"لوكالة 

در، الـذي ينحـدر أصـال مـن مخــيم القـا ويـرى عبـد
شعفاط، أن استهداف المخيم يأتي في سياق مخطط أكبـر 

  .يهدف إلى شطب قضية الالجئين الفلسطينيين

إســرائيل تريــد أن تنــزع صــفة الالجئــين "وقــال إن 
عن سكان المخيم من خـالل إلغـاء دور وكالـة الغـوث فيـه 
وهـــو مـــا ســـيعني دمـــج الالجئـــين تحـــت مـــسؤولية بلديـــة 

 ".حتالل، وبالتالي إسقاط صفة الجئ عن السكاناال

هــذا األمــر خطيــر "القــادر قــائال إن  وأضــاف عبــد
ألن قضية الالجئين تنتهي بإيجاد حل عادل ومتفـق عليـه 

 كما نـصت ١٩٤لقضيتهم استنادا إلى قرار األمم المتحدة 
 ".على ذلك مبادرة السالم العربية

 تحويل إسرائيل تريد: "وتابع وزير القدس األسبق
قــضية الالجئــين إلــى قــضية خــدمات، ولكــن هــذا مرفــوض 

 ".ألن القضية في أساسها سياسية
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ــــة األمــــم  ــــشطب وجــــود وكال وتخطــــط إســــرائيل ل
" األونــروا"المتحــدة لغــوث وتــشغيل الالجئــين الفلــسطينيين 

فــــي القــــدس الــــشرقية المحتلــــة علــــى أن تكــــون البدايــــة 
  .بجهازي التعليم والصحة

أساســــا فــــي مخــــيم شــــعفاط " األونــــروا"وتوجــــد 
لالجئــين ولكــن لهــا أيــضا عيــادات بينهــا عيــادة فــي بــاب 

  .الساهرة في داخل أسوار بلدة القدس القديمة

 مدارس ومركـز ٤فإن لها " األونروا"واستنادا إلى 
إعـــادة تأهيـــل مجتمعـــي واحـــد، إضـــافة إلـــى مركـــز بـــرامج 

  .نسائية في مخيم شعفاط

مدارس ومرافـق القادر أشار إلى وجود  ولكن عبد
صحية للوكالة فـي عـدد مـن األحيـاء فـي القـدس الـشرقية 

  .المحتلة أيضا

ــة األمميــة فــي القــدس مهــددا  وبــات وجــود الوكال
بحــسب تــسريبات عــن اجتمــاع ســري عقــده مــؤخرا مجلــس 

  .األمن القومي في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي

وقالت وسائل إعالم إسرائيلية إن االجتمـاع تبنـى 
وضعها الرئيس السابق لبلديـة االحـتالل فـي القـدس خطة 

ـــة فـــي  نيـــر بركـــات، تقـــضي بالقـــضاء علـــى وجـــود الوكال
  .القدس

وأضـــافت أن الخطـــوة األولـــى ســـتكون اســـتهداف 
المـــدارس التابعـــة للوكالـــة األمميـــة فـــي القـــدس الـــشرقية 
بوقــف منحهــا تــراخيص العمــل وتحويــل الطــالب فيهــا إلــى 

  .مدارس تابعة للبلدية

لقـــى آالف الطـــالب الفلـــسطينيين التعلـــيم فـــي ويت
  .مؤسسات الوكالة األممية في القدس الشرقية

 لم يتم إعالمنا بالقرار: األونروا

ســامي " األونــروا"وقــال النــاطق الرســمي بلــسان 
لم يتم إعالم األونروا بخصوص قـرار إغـالق "مشعشع إنه 

 ".مدارس األونروا التي تديرها في القدس الشرقية

، "العـين اإلخباريـة" ، في تصريح أرسله لـوأضاف
أن األونـــروا تقـــدم خـــدماتها وتـــشرف علـــى منـــشآتها فـــي 

 ضـمن الواليـة الممنوحـة ١٩٥٠القدس الشرقية منذ عـام 
لها من الجمعية العمومية لألمم المتحدة، وأن هذه الوالية 
تـسحب نفـسها وتـشمل القـدس الـشرقية كجـزء مـن منطقــة 

  .عملياتنا

ــابع مشعــشع ــم تقــف الــسلطات اإلســرائيلية  ":وت ل
 ضد وجود األونروا واألرضية التـي ترتكـز ١٩٦٧منذ عام 

 الــسلطات .عليهــا فــي إدارة خــدماتها فــي القــدس الــشرقية
اإلســـرائيلية طـــرف فـــي معاهـــدة امتيـــازات وحـــصانة األمـــم 

ـــي تحمـــي حـــق األمـــم المتحـــدة ١٩٤٦المتحـــدة لعـــام   الت
 ".القيام بمهماتها من دون أي تدخل

إلـى أنـه " األونـروا"فت النـاطق الرسـمي بلـسان ول
ٕباإلضافة لذلك هناك اتفاقية ثنائية بـين األونـروا واسـرائيل 
التــي تــديرها علــى حمايــة منــشآتها فــي المنــاطق ضـــمن 

  .سيطرتها وتسهيل مهمة األونروا

 "أسرلة القدس"إسرائيل ماضية في : السلطة الفلسطينية

قـرار سـلطات  "وأدانت وزارة الخارجيـة الفلـسطينية
االحـــــتالل إغـــــالق مؤســـــسات األونـــــروا وبـــــشكل خـــــاص 
ـــراخيص الالزمـــة  ـــصحية، ووقـــف منحهـــا الت التعليميـــة وال

 ".لمواصلة عملها في القدس المحتلة

ُيشرف مجلـس األمـن القـومي فـي مكتـب : "وقالت
رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية علــى ترجمــة هــذا القــرار إلــى 

اطر عمليـات تطهيـر خطوات فعلية، بما يعنيه ذلك من مخ
عرقي للمواطنين الفلسطينيين القاطنين فـي مخـيم شـعفاط 
واالســـــتيالء علـــــى األرض المقامـــــة عليـــــه وتخصيـــــصها 

 ".ألغراض استيطانية تهويدية

أسـرلة "وأضافت أن سلطات االحتالل ماضية فـي 
ـــة ـــى المـــستويات "القـــدس الـــشرقية المحتل  ومحيطهـــا عل

تعليميـــة فـــي كافـــة، وتـــستهدف باألســـاس المؤســـسات ال
ــــى المــــواطنين  ــــرض المنهــــاج اإلســــرائيلي عل ــــة لف محاول
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الفلــــسطينيين، وفــــي اإلطــــار بــــدأت تتــــضح معــــالم خطــــة 
إســــرائيلية تهويديــــة لالســــتيالء علــــى مدرســــة القادســــية 
ــدس  ــي الق ــدة القديمــة ف ــساهرة بالبل ــاب ال ــي ب ــة ف التاريخي

ـــضم  ـــي ت ـــة والت ـــة، وتحويلهـــا ألغـــراض ٣٥٠المحتل  طالب
  .ديةاستيطانية تهوي

تـــدين "وتابعــت وزارة الخارجيـــة الفلــسطينية أنهـــا 
بأشـــد العبـــارات تغـــول االحـــتالل التهويـــدي فـــي المدينـــة 

 ".المقدسة، ومحاولة تهويدها وأسرلة هويتها

 األونروا

 ٣٠٢بموجــب القــرار رقــم "األونــروا "وتــم تأســيس 
 ٨ الصادر عن الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة فـي )ًرابعا(

 بهدف تقديم برامج اإلغاثـة ١٩٤٩ األول كانون /ديسمبر
  .المباشرة والتشغيل لالجئي فلسطين

ـــة عملياتهـــا فـــي األول مـــن شـــهر  ـــدأت الوكال وب
  .١٩٥٠أيار عام  /مايو

وفــق التعريـــف العمليــاتي لألونـــروا، فــإن الجئـــي 
فلــسطين هــم أولئــك األشــخاص الــذين كانــت فلــسطين هــي 

ـــــرة الوا ـــــامتهم الطبيعـــــي خـــــالل الفت ـــــين مكـــــان إق قعـــــة ب
، والـذين فقـدوا ١٩٤٨أيـار  / ومـايو١٩٤٦حزيران /يونيو

منــازلهم ومــورد رزقهــم نتيجــة الــصراع العربــي اإلســرائيلي 
  .١٩٤٨عام 

ــي عــام  ــة عملهــا ف ــدأت الوكال ــدما ب ، ١٩٥٠وعن
 الجئ ٧٥٠,٠٠٠كانت تستجيب الحتياجات ما يقرب من 

ــين الجــئ مــن . فلــسطيني ــإن نحــو خمــسة مالي واليــوم، ف
 ".األونروا"يحق لهم الحصول على خدمات فلسطين 

المـــساعدة والحمايـــة وكـــسب " األونـــروا" وتقـــدم 
التأييد لنحو خمسة ماليين الجئ من فلـسطين فـي األردن 
ولبنان وسوريا واألراضي الفلـسطينية المحتلـة، وذلـك إلـى 

  .أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم

 ٢٠/١/٢٠١٩العين اإلخبارية 

* * * * *  

الذي " الغرامات"النهب تحت مسمى كم قيمة 
 ٢٠١٥جناه االحتالل من األسرى منذ 

  

وثـــق تقريـــر صـــادر عـــن مكتـــب إعـــالم األســـرى، 
اإلســرائيلي غرامــات ماليــة  اليــوم الثالثــاء، فــرض االحــتالل

 مليــون شــيكل علــى األســرى الفلــسطينيين ٦٣تــصل إلــى 
 .خالل ثالث سنوات الماضية

ــــه فــــي العــــام  ــــر أن ــــت ٢٠١٥وأظهــــر التقري  كان
 ٢٠١٦ مليون شيكل، وفـي العـامين ٢١الغرامات المالية 

 مليـــون شـــيكل، وجميعهـــا ٤٣ كانـــت الغرامـــات ٢٠١٧و
تذهب إلى خزينة اإلدارة المدنية في الضفة، والتـي تعاقـب 
ًالفلــسطينيين يوميــا بعمليــات المــصادرة والهــدم والتجريــف 
ومنــع البنــاء وفــرض الغرامــات الباهظــة علــى المــواطنين؛ 

 . البناء غير المرخصبحجة

ــــــر إعــــــالم األســــــرى أن عــــــائالت األســــــرى  وذك
الفلــسطينيين اشــتكت مــن هــذه الغرامــات التــي تــصل فــي 
بعــض األحيــان إلــى أكثــر مــن نــصف مليــون شــيكل، والــد 
األســير المحــرر الفتــى أحمــد صــبري، عيــسى صــبري، قــال 

ــــشهري " ــــي ال ــــدما فرضــــت ٣٠٠٠راتب  آالف شــــيكل، وعن
 ٢٠٠٠لم علـــي ابنـــي مبلـــغ المحكمـــة العـــسكرية فـــي ســـا

شــيكل، فهــذا يعنــي أن أكثــر مــن ثلثــي راتبــي ذهــب إلــى 
الغرامة المالية، ولم يكن هناك أسباب واضحة لفرض هذه 
الغرامة، سوى زيادة في االنتقـام مـن عائلـة األسـير، ففـي 

 ".ًفلسطين يتم دفع فاتورة العمر والمال معا

: لتأما عائلة األسير أديب الغلبان من قلقيلية قا
 ألف شيكل ٤٠في االعتقال األول تم فرض غرامة بقيمة "

عليه، وتم جمعها بشق األنفس، وبعد شهرين من اإلفراج 
ــم  ــه أمينــة ابتلــي، وت ــه مــع زوجت عنــه تمــت إعــادة اعتقال

 ".ًاإلفراج عنها الحقا

هذا انتقام مخطط له مـن "وأضافت عائلة الغلبان 
ال تـستطيع دفـع ابننا ومنـا كعائلـة، فـأي عائلـة فلـسطينية 
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هذه الغرامة، حتى لو كانـت ميـسورة الحـال، فكيـف بعائلـة 
ـــضيق الحـــال، وانعـــدام مـــصادر  ـــصعوبة ل ـــرة تعـــيش ب فقي

 ".الدخل

ــــدوم قــــال منــــسق المــــسيرة  وفــــي قريــــة كفــــر ق
االعتقاالت في القرية على خلفيـة " األسبوعية مراد اشيوي

هذه ًاستمرار انطالق المسيرة األسبوعية كبيرة جدا، ورافق 
االعتقاالت فرض غرامات على المعتقلـين زادت عـن الربـع 
مليـــون شـــيكل، فـــاالحتالل يـــسعى إلـــى فـــرض الغرامـــات 
ــع اســتمرار المــسيرة، وهــذا األمــر يرهــق  ــى يمن ــة حت المالي

 شيكل إلـى مـا يزيـد ١٠٠٠األهالي، وتتراوح الغرامات من 
 ". آالف شيكل١٠٠٠٠عن 

خـالل : "لالمحرر األديب الكاتب وليد الهـودلي قـا
ً عامـا، شـاهدت مـدى ١٤تجربتي في السجون على مدى 

ًظلــم الغرامــة الماليــة، خاصــة بحــق األطفــال األســرى، فهــو 
حمل إضافي يفرضه االحتالل علـى العـائالت الفلـسطينية، 
وهي عقوبة ازدواجية، وفـي العـالم ال يـتم العقـاب المـزدوج 

ــتم االكتفــاء بتقــ ــال ي ــة العنــصرية، ف ديم إال فــي هــذه الدول
ــانون، بــل يــتم  األطفــال إلــى محــاكم عــسكرية مخالفــة للق
ًفـــرض غرامـــات ماليـــة باهظـــة بحقهـــم أو الـــسجن عوضـــا 

  ".ُعنها مدة طويلة، وتكون العائلة بين أمرين أحالهما مر

 ٢٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يمارس إرهاب الدولة بحق األسرى 
  الفلسطينيين

 

 بدأ االسرى في –وكاالت  - فلسطين المحتلة
، أمس الثالثاء، اضرابا عن الطعام "عوفر"معتقل 

احتجاجا على تكرار االقتحامات من قبل قوات القمع 
  .واالعتداءات المستمرة عليهم

وكان نادي األسير، أكد مساء االثنين، إصابة 
 واحتراق ثالث "عوفر" أسير في معتقل ١٠٠أكثر من 

مات المتتالية التي نفذتها غرف بالكامل، جراء االقتحا
قوات القمع التابعة إلدارة معتقالت االحتالل على أقسام 
األسرى منذ الصباح، واستخدمت خاللها الرصاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، والقنابل الصوتية، 

  .والهراوات، والكالب البوليسية

وأضاف النادي أن غالبية اإلصابات بين صفوف 
، نقل جزء كبير منهم "المطاطي"لرصاص األسرى كانت با

إلى المستشفيات التابعة لالحتالل، جرى إعادة بعضهم 
 أسيرا في ٢٠إلى المعتقل الحقا، فيما بقي قرابة 

  .المستشفيات

وكانت قوات القمع نفذت اقتحاما يوم االحد لقسم 
ً، والحقا نفذت ١٥، ويوم االثنين أعادت اقتحام قسم ١٧

درور، والمتسادة، ": ع وحدات هياقتحاما بواسطة أرب
 ١٠ طال كافة أقسام المعتقل، وعددها "واليماز، واليمام

  .أقسام، من بينها أقسام خاصة لألسرى األطفال

من جانبه، قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة 
شؤون األسرى التابعة لمنظمة التحرير، في حديث 

ية لألناضول، إن حالة من التوتر تسود السجون اإلسرائيل
كافة، عقب اعتداء األمن على معتقلين فلسطينيين في 

وذكر قدري أبو بكر، إن التوتر بدأ من . طعوفرطسجن 
وأشار أن المعتقلين .  وانتقل إلى كافة السجون"عوفر"

، أعادوا وجبات الطعام اإلثنين، وصباح "عوفرطفي سجن 
  .أمس الثالثاء

 سلطات االحتالل بمحاولة كسر "أبو بكر"واتهم 
إرادة المعتقلين الفلسطينيين من خالل عمليات 

وندد المسؤول بالسياسة . االقتحامات واالعتداء عليهم
ًاإلسرائيلية، مشيرا أن السلطة الفلسطينية تجري اتصاالت 

. »الجريمة اإلسرائيلية«مع جهات دولية وحقوقية لوقف 
فيما لفت إلى أن المعتقلين أحرقوا اإلثنين، أربعة غرف، 

ا على اقتحام قوات خاصة لغرفهم واالعتداء ًاحتجاج
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عليهم بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل 
  .الصوتية

 فلسطيني في سجن ١٢٠٠وتعتقل إسرائيل 
، فيما بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في كافة »عوفر«

 آالف معتقل، وفق إحصائيات رسمية، صادرة ٦السجون 
  .عن هيئة شؤون األسرى

من جانبها، قالت فصائل فلسطينية في قطاع 
، »إرهاب الدولة«غزة، أمس الثالثاء، إن إسرائيل تمارس 

ّالمنظم بحق المعتقلين داخل سجونها، خاصة المتواجدين 
جاء ذلك في كلمة ألقاها مشير . »عوفر«داخل سجن 

، نيابة عن »حماس«المصري، القيادي في حركة 
مته القوى الوطنية ّالفصائل، خالل مؤتمر صحفي نظ

واإلسالمية، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب األحمر 
 أسير ١٠٠ُجيش االحتالل يصيب » :وقال المصري. بغزة

ّفي بلطجة وارهاب دولة منظم، حيث اعتبرت الحركة  ُ ٕ
. »األسيرة داخل السجون ذلك بمثابة إعالن الحرب عليهم

 وطالب المصري، الفلسطينيين في محيط سجن عوفر
  .«ُاالعتصام أمام المعتقل، نصرة لألسرى بداخله»بـ

إلى ذلك، شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر 
أمس الثالثاء، حمالت دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 
بالضفة الغربية، حيث اعتقل عددا من الشبان، فيما 
أطلقت زوارق بحرية االحتالل النيران على مراكب 

  .الصيادين في بحر غزة

يان جيش االحتالل، فإن جنوده وبحسب ب
 شبان بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة ٧اعتقلوا 

شعبية ضد الجيش والمستوطنين، حيث جرى تحويلهم 
  .للتحقيق لدى األجهزة األمنية

في قطاع غزة أطلقت الزوارق الحربية لبحرية 
االحتالل صباح أمس الثالثاء، نيران أسلحتها الرشاشة 

 الصيادين قبالة سواحل غرب مدينة الثقيلة تجاه مراكب
  .غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات

ّووثق مركز حقوقي فلسطيني، تجريف قوات 
من مساحة % ٣٥، لما نسبته ٢٠٠٠االحتالل منذ العام 

  . األراضي المزروعة بقطاع غزة

غير (وقال مركز الميزان لحقوق اإلنسان 
ل عمدت قوات االحتال«، في بيان له أمس، إن )حكومي

، ٢٠٠٠منذ مطلع انتفاضة األقصى في أيلول من العام 
قرب ) منطقة عازلة(ُإلى فرض منطقة مقيدة الوصول لها 
  . »الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة

وأوضح المركز أن قوات االحتالل استهدفت 
المناطق السكنية والمنشآت الصناعية والزراعية في تلك 

ليات العسكرية اإلسرائيلية وأشار إلى أن اآل. المنطقة
، المنشآت واألراضي الزراعية ٢٠٠٠جرفت منذ العام 

على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع، في منطقة 
 متر بشكل كامل، فيما قامت بعمليات ٥٠٠عرضها 

  .  متر١٠٠٠التجريف في نطاق 

أن األراضي التي جرفتها » الميزان«وذكر 
لي مساحة األراضي من إجما% ٣٥إسرائيل تمثل 

من إجمالي مساحة % ١٥المزروعة في قطاع غزة، و
  .٢ كم٣٦٥القطاع البالغة 

 ٢٠ص ٢٣/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

رمز عنصرية إسرائيل في .. ٤٣٧٠طريق 
  الضفة

 

عــن " إســرائيل"إعــالن  بمجــرد – القــدس المحتلــة
 في الضفة الغربيـة حتـى حمـل اسـم ٤٣٧٠تدشين طريق 

علــى " إســرائيل"ً، وبــات رمــزا لعنــصرية "هايــداألبارت"شــارع 
  .مستوى العالم

ُوسـلط الكاتــب إيــدو كــونراد، فـي مقــال نــشر علــى 
ــع  ــوغ"موق األميركــي، الــضوء علــى رمزيــة طريــق " لــوب ل

  .الفصل العنصري الجديد
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في العاشر من الشهر الجـاري " إسرائيل"وافتتحت 
الشارع شمال شرق القدس، الـذي يفـضح سياسـة الفـصل 

نصري القائمة، حيث يفصل بين السائقين الفلسطينيين الع
ـــى   ٨والمـــستوطنين، مـــن خـــالل جـــدار يـــصل ارتفاعـــه إل

  .أمتار

  طريق التمييز العنصري

ــــربط الطريــــق الــــذي يحمــــل الــــرقم  ، "٤٣٧٠"وي
ـــامين"مـــستوطنة  ـــاع بني ـــى " آدم"المـــسماة أيـــضا " غيف عل

 - تــل أبيــب"أو شــارع " ١"أراضــي قريــة جبــع بــشارع رقــم 
، ويقع بين مفرق مستوطنة التلة الفرنسية والنفق "سالقد

المؤدي إلى جبل المشارف، ويبلغ طولـه ثالثـة كيلـومترات 
  .ًونصفا

ـــدي هـــذا المـــشروع  ـــب إلـــى أن منتق وأشـــار الكات
أنـــه طريــق التمييـــز العنـــصري، " ٤٣٧٠الطريـــق "وصــفوا 

مؤكــــدا أنــــه رغـــــم تبريــــرات الحكومـــــة اإلســــرائيلية لهـــــذا 
اهـــضون لالحـــتالل والمـــدافعون عـــن المـــشروع، يـــرى المن

حقــوق اإلنــسان أن هــذا الطريــق الــسريع العــازل إنمــا هــو 
وسيلة أخرى إلنشاء مناطق إسـرائيلية بحتـة فـي فلـسطين 

  .تكون خالية من الوجود الفلسطيني

ًوأوضــــح الكاتــــب أن هــــذا الطريــــق يعــــد مؤشــــرا 
ًواضـــــحا علـــــى أن الحكومـــــة اإلســـــرائيلية، واإلســـــرائيليين 

  . يعودوا يرون الفصل ممارسة مخجلةًعموما، لم

  تمييز علني

وفـــي تعليقهـــا علـــى هـــذا الطريـــق الجديـــد، قالـــت 
ّإفرات كوهين بار، وهي مخططة ومهندسـة معماريـة تعمـل 

بينما كانت "إنه : غير الحكومية" بيمكوم"لمصلحة منظمة 
 الـرأيهناك في الماضي جهود حثيثة إلخفاء التمييـز عـن 

ُ اليــوم ينظـــر إليـــه علــى أنـــه أمـــر العــام اإلســـرائيلي، بـــات
ُلم يعد غريبا في بلد يـسن "، مضيفة أن هذا األمر "شرعي

  ".فيه قانون عنصري جديد كل يوم

وتعتقد كوهين بار أن هذا الطريق السريع جزء ال 
يتجزأ من نظام فـصل قـائم بذاتـه يعمـل علـى إنـشاء طـرق 
ـــــا مـــــا يجـــــد  ـــــة، حيـــــث غالب ـــــضفة الغربي ـــــي ال ـــــة ف عازل

ــــرين علــــى اســــتخدام النفــــق الفلــــسطينيو ن أنفــــسهم مجب
ـــي  ـــة المـــستوطنين ف ـــروا صـــفو حرك ـــى ال يعك الـــسفلي حت

  .الطريق الرئيسة

يجب النظر إلى الطريـق "وأضافت كوهين بار أنه 
 ضــــمن ســــياق أوســــع، فهــــو اســــتمرار ٤٣٧٠الــــسريع 

  ".لسياسة الفصل اإلسرائيلية وخلق جيوب إسرائيلية

  جزء من مشروع أكبر

مان، وهـــو محــام وناشــط يـــدير أمــا دانيــال ســايد
غيــر الحكوميــة، فيــرى أن هــذا " القــدس الدنيويــة"منظمــة 

نحـو منـع " إسـرائيل"الطريق يعد الخطـوة األولـى فـي خطـة 
  .الفلسطينيين من استخدام طريق الفصل العنصري

ويتمثل الهدف من كل ذلك، حسب سايدمان، في 
التقليــل مـــن فــرص إقامـــة دولـــة فلــسطينية ومـــن احتمـــال 

م التــدريجي لمــساحات شاســعة مــن الــضفة الغربيــة، الــض
  .وفق ما نقلته الجزيرة

  تقطيع ما تبقى من الضفة

ما ذهب إليه سـايدمان سـبق أن حـذر منـه خبيـر 
االستيطان خليل التفكجي؛ أن شارع الفصل العنصري جزء 
من مخطط اسـتيطاني ضـخم لتقطيـع مـا تبقـى مـن الـضفة 

  .المحتلة

المركـز "ت نـشرها وأوضح التفكجـي، فـي تـصريحا
أن الهدف من شق هذا الطريق ربـط  ،"الفلسطيني لإلعالم

الواقعـة داخـل الحـدود الخاضـعة " اإلسـرائيلية"المستوطنات 
لبلدية االحتالل في القدس مع تلك المستوطنات التي تقع 

  .خارج حدودها وجدار الفصل العنصري

وأشـــار إلـــى أن هـــذا الـــشارع الطـــولي يمتـــد مـــن 
 الذي هو ٧٠إلى شمالها باتجاه شارع رقم جنوب المدينة 
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جزء من شارع الطوق الشرقي، والـذي يجـرى تنفيـذه علـى 
  .مراحل

  ليس األول

أول طريق سريع عـازل " ٤٣٧٠الطريق "وال يعد 
على األراضي الفلسطينية المحتلـة مخـصص لإلسـرائيليين 

  .فقط

مـرور " إسـرائيل"فأثناء االنتفاضة الثانية، منعـت 
 الذي يربط القـدس ٤٤٣من الطريق السريع الفلسطينيين 

داخـــل فلـــسطين المحتلـــة منـــذ عـــام (بمنطقـــة تـــل أبيـــب 
١٩٤٨.(  

ّ، قـدم سـكان القـرى ٢٠٠٧حزيران  /وخالل يونيو
 عريــضة لمحكمــة ٤٤٣الــست المجــاورة للطريــق الــسريع 

العدل العليا اإلسرائيلية، يطالبون من خاللهـا بإعـادة فـتح 
رور سنتين ونصف، أصدرت وبعد م. الطريق للفلسطينيين

المحكمة قرارا يسمح للفلسطينيين باستخدام طريق الـضفة 
  .الغربية

أصــدرت المحكمــة حكمــا : "وأورد ســايدمان قــائال
، على ٤٤٣يجبر إسرائيل على التوقف عن فصل الطريق 

وقد درست هـذه الـسياسة لوقـت طويـل . األقل على الورق
ومتوازيــة جــدا، فهــي تــسعى إلنــشاء بنــى تحتيــة منفــصلة 

لم يـسبق أن شـهدنا مثـل هـذا . لإلسرائيليين والفلسطينيين
  ".األمر من قبل

  !اللغز

وأورد الكاتـب، نقــال عــن أحمــد ســوبلبان، الباحــث 
الميــداني فــي مجموعــة الــدفاع عــن حقــوق اإلنــسان، إيــر 
أمــــيم اليهوديــــة، التــــي تراقــــب النــــشاط االســــتيطاني فــــي 

ن اللغــز الــذي الطريــق الــسريع يمثــل جــزءا مــ"القــدس، أن 
ســـيحل، وســـيؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى ربـــط القـــدس 
ــصيون بــرام اهللا،  ــه أدومــيم وجــوش عت بمــستوطنات معالي

أمـا . إضافة إلى مـستوطنة جفعـات زئيـف بالـضفة الغربيـة
  ".حاليا، فال يزال األمر كأحجية غير مكتملة

فــــي هــــذه الحالــــة، ســــيكون مــــن الــــسهل علــــى 
، ٤٣٧٠ الطريـق الـسريع اإلسرائيليين، الـذين يـستخدمون

التنقــــل مــــن المــــستوطنات فــــي رام اهللا إلــــى مــــستوطنات 
  .القدس، خاصة خالل ساعات االزدحام

  ٢٣/١/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 ..أسيرا مصابا بتنكيل االحتالل ١٥٠
 والفلسطينيون يطالبون بحماية دولية

 

 طالب الفلسطينيون -  عمان – نادية سعد الدين
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية واإلنسانية “

لحماية األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل 
، إزاء ما يتعرضون له من القمع والتنكيل على ”اإلسرائيلي

  .يد االحتالل

يأتي ذلك في ظل حملة مداهمات واقتحامات 
لمحتلة، إسرائيلية واسعة في أنحاء مختلفة من األراضي ا

مما أسفر عن وقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف 
المواطنين الفلسطينيين، وسط الجدل الفلسطيني الداخلي 

  .حول دعوة إجراء االنتخابات التشريعية

من جانبه، طالب المجلس الوطني الفلسطيني، 
كافة المؤسسات الدولية المختصة، وعلى رأسها اللجنة "

ومنظمات حقوق اإلنسان، بتحمل الدولية للصليب األحمر، 
المسؤولية القانونية واإلنسانية لحماية األسرى والمعتقلين 

  ."الفلسطينيين في سجون االحتالل

األسرى "وأكد المجلس، في بيان أصدره أمس، أن 
والمعتقلين تنطبق عليهم صفة أسرى حرب، وهم مناضلون 

 واجب الجهات الدولية ذات"، مبينا أن "من أجل الحرية
العالقة، إلزام سلطات االحتالل باألعراف والقوانين الدولية، 
واتفاقيات جنيف، التي تحمي حقوقهم أثناء األسر، وعدم 

  ."استخدامهم كورقة في الحمالت االنتخابية اإلسرائيلية

البطش واإلجرام العنصري الممنهج "وأضاف أن 
الذي يتعرض له األسرى والمعتقلون، لن يمس من كبريائهم 
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، "كرامتهم التي يحفظها أبناء الشعب الفلسطيني وقيادتهو
ًمؤكدا أن قضية األسرى ستبقى على رأس سلم األولويات، 

  ".حتى نيل حريتهم

بصمود األسرى والمعتقلين أمام "ونوه المجلس 
هجمة االحتالل الشرسة التي يتعرضون لها، خاصة في 

 الحركة وحدة"ً، متوقفا عند أهمية " اإلسرائيلي"عوفر"سجن 
األسيرة في مواجهة تلك الهجمات، والجرائم التي ترتكبها 

  ".سلطات االحتالل بحقهم

ما “، بأن "عوفر"من جانبهم؛ أفاد أسرى سجن 
نشر في وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي من 
فيديوهات وصور لعملية اقتحام قوات القمع اإلسرائيلية 

% ١رى ال تمثل سوى السجن واالعتداء الهمجي على األس
  ."من فظاعة وبشاعة ما حدث

، خالل زيارة محامي هيئة "عوفر"وأوضح أسرى 
شؤون األسرى والمحررين الفلسطينية كريم عجوة لهم، أنه 

ً عنصرا من عناصر القوات القمعية ٤٠ما يزال ما يقارب “
والشرطة اإلسرائيلية متواجدين في ساحة السجن، فيما 

م إلى أقسام للعزل، وتم سحب األجهزة تحولت غالبية األقسا
منذ ) محل بقالة صغير ("الكانتينا"الكهربائية منها، وأغلقت 

  ." أيام٣

عدد اإلصابات في "بدوره؛ قال المحامي عجوة إن 
ً أسيرا، ١٤٠صفوف األسرى من مختلف األقسام وصل إلى 

من بينها إصابات بكسور في الفك، واألنف، والرأس، 
رضوض، والكدمات، واالختناق، بسبب وأصيب آخرون بال

  ."غاز الفلفل، والقنابل الغازية

ًالتوتر داخل المعتقل ال يزال قائما، "وأضاف إن 
حيث يطالب األسرى بضرورة تدخل الجهات الدولية 
والحقوقية لوقف اإلرهاب اإلسرائيلي المتواصل تجاههم، 

  ."والذي تجاوز كل الخطوط الحمراء

للجنة التنفيذية لمنظمة من جانبه، أدان عضو ا
التحرير الفلسطينية، صالح رأفت، االقتحامات المتتالية 

 االحتاللي "عوفر"ألقسام األسرى الفلسطينيين في سجن 
  .وعمليات القمع والتنكيل والترهيب

بالعمل "ووصف رأفت ما تعرض له األسرى 
ً أسيرا بالرصاص ١٥٠إصابة "ً، مشيرا إلى أن "اإلرهابي

ختناق بالغاز المسيل للدموع، باإلضافة إلى ما المطاطي واال
ٍتعرض له قسم األسرى األطفال للخطر الشديد، مناف لكل 

  ."القوانين والشرائع الدولية

ما يتعرض له األسرى يأتي وفق "ونوه إلى أن 
خطة إسرائيلية ممنهجة لتضييق الخناق عليهم، وتشديد 

خرق ظروف االعتقال ومصادرة حقوقهم المشروعة، في 
  ".صارخ ومتعمد التفاقية جنيف الرابعة

 إلى "عوفر"الحركة األسيرة في سجن "ودعا رأفت 
وحدة الصفوف والتالحم والتماسك لمواجهة الهجمة الشرسة 
واإلجراءات العنصرية والمتطرفة التي تشنها سلطات 

  ."االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

وحث أبناء الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب 
سرى الحرية، والخروج بتظاهرات داعمة لهم وتنفيذ وقفات أ

ً، مؤكدا أنه "تضامنية معهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة
ال أمن وال إستقرار وال سالم بدون اإلفراج عن جميع "

األسرى واألسيرات في سجون ومعتقالت االحتالل 
  ."اإلسرائيلي

المؤسسات الدولية والحقوقية إلى "وطالب رأفت 
ارسة الضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي من اجل مم

وقف حملتها المسعورة ضد األسرى واإللتزام بالقرارات 
  ."الدولية واالتفاقيات التي تحمي حقوق األسرى

وفي األثناء؛ واصلت قوات االحتالل اعتداءاتها 
ضد الشعب الفلسطيني، عبر تنفيذ االعتقاالت من مختلف 

 عقب مداهمة المنازل وتفتيشها أنحاء الضفة الغربية،
  .وتخريب محتوياتها

بينما يستمر الجدل الفلسطيني الداخلي حول 
مسألة إجراء االنتخابات التشريعية، التي دعت إليها 

حديث " إن "حماس"السلطة الفلسطينية، حيث اعتبرت حركة 



  

  

١١٤ 

السلطة الفلسطينية عن إجراء انتخابات تشريعية غير 
  ."ات المصالحةقانوني، ويخالف اتفاقي

وأوضح المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، بأن 
جميع الفصائل الفلسطينية، اتفقت على إجراء انتخابات "

رئاسية وتشريعية، ومجلس وطني، بشكل متزامن، وبتوافق 
  ."وطني، بما يتماشى مع القانون الفلسطيني

 عن "فتح"حديث السلطة وحركة "وأضاف قاسم إن 
ريعية فقط، يعد انتهاكا التفاقيات إجراء انتخابات تش

  ."المصالحة والقانون الفلسطيني

وشدد على أن المطلوب إلجراء االنتخابات هو 
تنفيذ ما تم االتفاق عليه بعقد انتخابات شاملة رئاسية "

وتشريعية ومجلس وطني، بتوافق وطني، وتشرف عليها 
  ."حكومة وحدة وطنية

عن اإلجماع سلوك السلطة الخارج "وأكد قاسم، أن 
الوطني في عالقتها مع االحتالل، وفرضها العقوبات ضد 
قطاع غزة، يجعلها غير مؤتمنة على أي عملية انتخابية، 

 لإلرادة الشعبية، حينما تنكرت "فتح"أسوة عدم احترام قيادة 
  .، بحسب قوله"٢٠٠٦لنتائج انتخابات 

 ١٨ص ٢٤/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

حتالل يسعى إلى إفراغ اال: مؤسسة القدس الدولية

دور األوقاف من محتواه واالستحواذ على دورها في 

ٕإعمار األقصى وادارته، وتعزيز الموقف الشعبي 

والتحرك الدولي هما العنوانان البارزان لحماية هذا 

 الدور
  

ٍشهد المسجد األقصى ثالثة تطورات شديدة 
، تمثل األول ٢٠١٩الخطورة خالل الشهر األول من عام 

 ١٤/١/٢٠١٩ االثنينار الشرطة لقبة الصخرة يوم بحص
بعد تصدي حراس األقصى القتحامها، وقد انتهى الحصار 
بعد االحتشاد الجماهيري حول القبة في ذلك اليوم 
وباعتقال أربعة من الحراس وأحد النشطاء المقدسيين 

وفرض أوامر إبعاد من األقصى بحقهم مدة ستة أشهر، 
ٍس طبقات من السقاالت أما الثاني فكان نصب خم
، في خطوة ١٦/١/٢٠١٩الحديدية في يوم األربعاء 

أولية لترميم سور األقصى الجنوبي الغربي بيد سلطات 
االحتالل واغتصاب هذا الحق من صاحبه الحصري 
الوحيد وهو األوقاف اإلسالمية في القدس، أما التطور 

 باقتحام ٢٤/١/٢٠١٩الثالث فجاء في يوم الخميس 
واء شرطة القدس يورام هاليفي المسجد األقصى قائد ل

بصحبة قدامى المحاربين الصهاينة بينهم بعض من 
 وتجولهم داخل ١٩٦٧شاركوا في احتالل المسجد عام 

وأمام هذه االعتداءات . مبنى قبة الصخرة المشرفة
الجسيمة التي يفتتح بها الصهاينة عامهم الثاني لترجمة 

ً عاصمة لكيانهم، فإننا في قرار ترامب االعتراف بالقدس
 :مؤسسة القدس الدولية نؤكد ما يأتي

تعمد الصهاينة اقتحام األجزاء المسقوفة : ًأوال
ٍمن األقصى، وبالذات قبة الصخرة بشكل متكرر، يهدف 
إلى تطبيع هذه االقتحامات واالنتقال لخطوة تصعيدية 
إضافية بعد أن كانت االقتحامات فيما سبق تقتصر على 

ات، وما أقدم عليه حراس األقصى من تصد الساح
للمقتحمين هو الموقف األصيل الذي يعبر عن ثوابت هذه 
ٍاألمة، وهو ال يتعلق بلباس ديني أو رمز يرتديه أفراد  ٍ
ٌشرطة االحتالل، واقتحامهم لألقصى بسائر مرافقه عدوان 

  .ًمرفوض ال يصبح مقبوال بالتقادم أو بالتعويد

ّات الثالثة تركز على ضرب هذه التطور: ًثانيا
دور األوقاف اإلسالمية في القدس، وسلبها دورها 
وصالحياتها بالقوة، وبالذات حقها الحصري في ترميم 
األقصى بكامل مرافقه ومساحته، واألسوار الجنوبية 
الغربية جزء من هذا الحق الحصري، وقد سبق لألوقاف 

ًاإلسالمية أن خاضت معركة ناجحة لترميم السو ر ً
، ٢٠٠٤-٢٠٠٢الجنوبي الشرقي لألقصى في أعوام 

واليوم مع تصاعد الخطر فال بد من الثبات على الموقف، 



  

  

١١٥ 

وعدم التنازل عن الحق اإلسالمي الحصري الثابت في 
ترميم األقصى بكامل مساحته ومرافقه، وعدم قبول أي 

ٍأمر واقع مفروض أو تمريره ٍ ٍ.  

األوقاف نؤكد من جديد وقوفنا إلى جانب : ًثالثا
اإلسالمية في القدس في مواجهة االحتالل، ودعمنا 
المطلق لحماية دورها بصفتها اإلدارية اإلسالمية الشرعية 
لألقصى، وندعو كل الدول العربية واإلسالمية 
والمؤسسات والهيئات الشعبية إلى الوقوف إلى جانبها 
وتأكيد دورها الحصري الذي ال يقبل التغيير والتبديل، 

ي إعمار المسجد أو إدارته أو تولي أعمال سواء ف
  .الحراسة فيه

ًلقد أكدت التجارب بدءا من هبة النفق : ًرابعا
ً وصوال إلى ٢٠٠٠ وانتفاضة األقصى عام ١٩٩٦عام 

 ٢٠١٧ وهبة باب األسباط ٢٠١٥انتفاضة السكاكين 
بأن جماهير القدس وفلسطين هي درع األقصى وسياجه 

ي حصار قبة الصخرة يوم الذي يحميه، وهو ما تجسد ف
ّ كما جسده حراس األقصى الذين هم جزء ١٤/١/٢٠١٩

ّأصيل من هذا الشعب، واننا إذ نحيي هذا الموقف  ٕ
الشعبي الصامد نؤكد وجوب استمراره في وجه كل 
عدوان، وضرورة دعمه وااللتفاف حوله، ونؤكد أنه 
الخيار األساس واألبرز في حماية الهوية اإلسالمية 

  .ألقصى المباركللمسجد ا

على المستوى الرسمي، فإننا نثمن إدانة : ًخامسا
الحكومة األردنية لحصار قبة الصخرة وتركيب السقاالت 
المعدنية، لكننا في الوقت عينه ندعو إلى اتخاذ إجراءات 
ًأكثر تأثيرا في وجه هذا التهديد الوجودي الذي يفرغ 

 تحركها دورها في األقصى والقدس من معناه، ونتطلع إلى
على المستوى الدولي وفي األمم المتحدة لترجمة اإلدانة 
ٍبشكل عملي، وندعو الدول العربية واإلسالمية للوقوف 

  .إلى جانبها في ذلك

إن أي حريص يشاهد فيديو اقتحام قائد : ًسادسا
ٍشرطة القدس لقبة الصخرة، وتصدي مرابطة حرة من 

 إال أن مرابطات فلسطين له وحدها منفردة ال يمكنه
يستشعر االنكشاف الذي يعاني منه المسجد، على 
ٕالمستوى الشعبي والرسمي، واذا كان حراس األقصى 
ًالذين وقفوا موقفا بطوليا قبله بيومين فقط في المكان  ً
ذاته قد تعرضوا لالعتقال واإلبعاد، فال ينبغي السماح 
ًلهذه السياسة العدوانية بأن تشكل رادعا، فال بد من دعم 

حراس واحتضانهم والوقوف معهم وكسر اإلجراءات ال
اإلسرائيلية بحقهم، أما على المستوى الشعبي فال بد من 
تكثيف الحضور والتواجد في األقصى وتكثيف جهود 

 .الدفاع عنه في وجه موجة العدوان العاتية

  )٢٥/١/٢٠١٩بيروت في (

 ٢٥/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

بجانب " الغطاس"القدس بـلماذا احتفل بطريرك 
  ضباط االحتالل؟

 

، الخبير في "جاكي خوجي"قال الكاتب اإلسرائيلي 
ــة بــصحيفة  ــيس " معــاريف"الــشؤون العربي ــة، إن رئ العبري

ــرك  ــة البطري ــدس المحتل ــي الق ــوذكس ف ــروم األرث كنيــسة ال
ــــروف بيــــوم  ــــال المــــسيحي المع ــــام االحتف ــــوس، أق ثيوفيل

ٕر األردن، والـــى الغطــاس بمدينــة أريحــا علـــى ضــفاف نهــ
 .جانبه ضابطان من الجيش اإلسرائيلي

ولفـــــــت خـــــــوجي إلـــــــى أن صـــــــورة البطريـــــــرك 
ًاألرثوذكسي متهالكة أصـال عنـد الفلـسطينيين، فكيـف وقـد 
حضر ضباط إسـرائيليون إلـى جانبـه وهـو يـؤدي الطقـوس 

وأشــار إلــى أن حالــة وقــوف الــضباط . المــسيحية بأريحــا
إبـــداء "يجـــدر معهـــا اإلســـرائيليين بجانـــب البطريـــرك كـــان 

 ".حساسية خاصة
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ـــــات المـــــسيحية والمؤســـــسات  يـــــذكر أن المرجعي
المختلفة، قاطعت البطريـرك اليونـاني فـي احتفـاالت أعيـاد 
الميالد، وسط دعوات لعزله، بسبب تورطـه ببيـع وتـسريب 
أمـــالك وأراضـــي وعقـــارات الكنيـــسة فـــي القـــدس وعمـــوم 

  .فلسطين لالحتالل

  ٢٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

فلسطين وعروبتها أهم عندي من بطولة 
َانسحب من مسابقة عالمية إكراما .. عالمية

 !إليك التفاصيل.. لفلسطين
  

الكويتي عبد اهللا وليـد العنجـري،  البطل – الكويت
ًالكــويتي الجنــسية، الفلــسطيني الهــوى، بــدا متحمــسا أكثــر 
 عقــب انــسحابه مــن بطولــة عالميــة بعــدما اختارتــه القرعــة

  .ٍلمواجهة العب صهيوني

ـــة  ـــابالت اإلعالمي ـــد والمق مـــن وســـط زحـــام التأيي
" المركــز الفلــسطيني لإلعــالم"والــصحفية، اســتطاع مراســل 

انتـــزاع مقابلـــة خاصـــة مـــع البطـــل العنجـــري، الـــذي أوجـــز 
إن فلـــسطين أهـــم عنـــدي مـــن بطولـــة : "حكايتـــه بـــالقول

  ".عالمية

  من هو العنجري

ً عاما، ٢١(العنجري هو عبد اهللا بن وليد إبراهيم 
منذ أربع سنوات فقط، لعبها بمهـارة " الجوجيتسو"بدأ لعبة 

عالية حتى انتقـل للتمـرين باألكاديميـة األولـى عالميـا فـي 
  .الواليات المتحدة

ـــة  ـــويج بالميدالي تمكـــن البطـــل العنجـــري مـــن التت
ــدولي للجوجيتــسو المقامــة  ــة االتحــاد ال الذهبيــة فــي بطول

 كيلـو، وذلـك ٨٨كية في فئة تحت الــبوالية تكساس األمري
فــي أكتــوبر الماضــي، كمــا كــان قــد حــصل علــى الميداليــة 
الذهبية في بطولة الجوجيتسو بواشنطن في أغسطس من 

  .ًالعام الماضي أيضا

  االنسحاب من العالمية

اقتـرب عبــد اهللا مــن تحقيـق حلمــه بالوصــول إلــى 
ة الدرجـة األولــى عالميـا، عنــدما تقــرر وضـعه ضــمن الئحــ

الالعبين العالميين في بطولة تجرى بمدينة لوس أنجلوس 
األمريكية، إال أن القرعة اختارت العبا صـهيونيا لمواجهـة  ً ّ
عبــــد اهللا فــــي البطولــــة، ممــــا دفعــــه لالنــــسحاب ورفــــض 

  .الحضور للبطولة أمام الالعب الصهيوني

كيــــف أواجــــه العبــــا ال أعتــــرف بكيانــــه : "يقــــول
ه ال يوجـــد شـــيء اســـمه ّالـــصهيوني، موقفنـــا واضـــح أنـــ

ًإسرائيل، هي فلسطين، وسـتبقى فلـسطين، لـذا كـان واجبـا 
  ".ّعلي االنسحاب بال تردد

  دعم وتأييد

لم يتوقع البطـل عبـد اهللا، أن يلقـى انـسحابه هـذا 
بل امتـد "التأييد الواسع ليس من فلسطين وأهلها فحسب، 

ــة، لــم  ــة واســالمية وعالمي ــصلني مــن دول عربي ــد لي ٕالتأيي
 حسباني كل هـذا، بـل كـان فـي حـسباني أن تبقـى يكن في

  ".فلسطين وعروبتها، فهي أهم عندي من بطولة عالمية

ّيــــشار إلــــى أن لجنــــة البطولــــة منحــــت الالعــــب 
ّالصهيوني التأهل للبطولة، إال أن ذلك لم يؤثر في نفسية 

  .أو حماسة عبد اهللا

ّأعتقد أن انسحابي هذا سيمنحني : "ًوأضاف قائال
ّ لألمـــام، ســـيما أن مـــوقفي هـــذا يتوافـــق مـــع دفعـــة للتقـــدم

ّموقف بلدي الكويت من الكيان الصهيوني، أنه ال اعتراف 
وال إقـــرار بـــه وال تطبيـــع معـــه، فـــالتطبيع فـــي عرفنـــا هـــو 

  ".جريمة عظيمة

ُوتعــرف دولــة الكويــت برفــضها التــام للتطبيــع مــع 
الكيــان الــصهيوني، وتعلــن موقفهــا الــدائم الــداعم للقــضية 

  .فلسطينيوالشعب ال

  لعبة الجوجيتسو
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هذه اللعبـة يابانيـة األصـل، المعنـى الحرفـي لهـا، 
، هو االسم الـذي يطلـق "الطريق للخضوع"أو " فن الليونة"

علــى مجموعــة مــن أنمــاط الفنــون القتاليــة اليابانيــة، بمــا 
  . فيها القتال األعزل أو المسلح

  ٢٧/١/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

بزيادة  "األقـصـــى" مستـوطــن دنـســوا ألــف ٣٠
  ٢٠١٧عن % ١١.٦

  

  *خاص

ــه  ــارك منــذ احتالل ــصى المب يتعــرض المــسجد األق
ــه ١٩٦٧عــام  ــى أبــشع االنتهاكــات الــصهيونية لحرمت ُ، إل

دة، منهـــا ّوقداســـته، المتمثلـــة فـــي أمـــور ع ِـــ ٍ االقتحامـــات : ّ
ُاليوميــــة التــــي يقــــوم بهــــا المــــستوطنون وغــــالة اليهــــود 

ات تحـــت ســـاحاته وتحـــت والجماعـــات ّـــ المتطرفـــة، والحفري َ
ًالمناطق التـي تحـيط بـه، فـضال عـن التهويـد المـستمر لـه 
ْوصــبغه بالــصبغة الــصهيونية، والتــضييق علــى المــصلين  َ
المسلمين؛ لدرجة إخراج المـصلين المـسلمين منـه بـالقوة، 

  .ٕواغالقه أمامهم، واعتقال المرابطين المقدسيين

التابعــة  -ة العبريــة وتابعــت وحــدة الرصــد باللغــ
ٍ عـن كثـب شـديد، تلـك - لمرصـد األزهـر لمكافحـة التطـرف ٍ َ َ

َاالنتهاكــات الــصهيونية، خــالل عــام  ّ م، واقتحامــات ٢٠١٨ِ
المـــستوطنين لـــساحات المـــسجد األقـــصى المبـــارك شـــبه 
ـــة  ـــامهم بأعمـــال اســـتفزازية وطقـــوس يهودي ـــة، وقي ٍاليومي ٍ

ُتلمودية في ساحاته المباركة، وسـط حراسـات مـ شددة مـن ٍ َ
ــل الــشرطة الــصهيونية ورجــال  َقب ــشاباك(ِ ومــن خــالل ). ال

ين أن  َالمتابعة المتواصلة لوحدة الرصد باللغة العبريـة، تب  ََـ
ــام، قــد  ِاقتحامــات المــستوطنين للمــسجد األقــصى هــذا الع

  :ٍزادت وتيرتها عن العام السابق؛ ألسباب، منها

اليـات لقد كان للقرار الجائر الذي اتخذه رئيس الو
المتحدة األمريكية، دونالد ترامب، في السادس من كـانون 

ِم، بـــــــاالعتراف بالقـــــــدس عاصـــــــمة للكيـــــــان ٢٠١٧أول  ً
الــصهيوني، ونقــل الــسفارة األمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى 
ٌالقــــدس المحتلــــة، دور كبيــــر فــــي تــــشجيع المــــستوطنين  َ
ُاليهـــود علـــى اقتحـــام المـــسجد األقـــصى وتزايـــد وتيرتـــه،  َ

رؤهم  وتج ـــ َ ـــصورة عامـــة فـــي األراضـــي َ ـــى المقدســـات ب ّعل ٍ 
  .المحتلة

، أصـــدر رئـــيس ٢٠١٨وفـــي الثالـــث مـــن تمـــوز 
ًوزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنيـاهو، قـرارا بالـسماح  ِ
ألعضاء الكنيست باقتحام القدس الشريف، وأداء صالتهم 

َالتلمودية، إضافة إلى فتحه أمامهم طوال العام  ْ ً .   

ْخــــاذ قــــرار بمنــــع أعــــضاء فبعــــد عــــامين مــــن ات ٍ
الكنيــــست مــــن زيــــارة الحــــرم الــــشريف واقتحامــــه بــــسبب 

ــوترات األمنيــة؛ قــرر رئــيس  ِوزراء الكيــان الــصهيوني،  ّالت
َالموافقة على توصية مجلس األمـن الـصهيوني، بالـسماح  َ

ٍالكنيـــست باقتحـــام الحـــرم الـــشريف، أربـــع مـــرات  ألعــضاء  ّ
   .خالل العام

ٌتـأثير بـالغ علـى وزراء » نتنيـاهو«لقد كان لقرار 
َالكيــان الــصهيوني وأعــضاء الكنيــست ومنظمــات الهيكــل   َ ُ ِ
ِالمزعــوم؛ فقــد رحبــوا بهــذا القــرار بــصورة كبيــرة، مــسارعين  ُ ٍ ّ

ُوزيـر : إلى اقتحام المسجد األقصى المبارك، وعلى رأسـهم
الزراعة اإلسرائيلي، أوري أريئيل هكوهين، وخالل اقتحامه 

ُ، ونأمـل )الهيكـل(ُرع لكـي يبنـى نـصلي ونتـض«: كان يقول
  .»ًسريعا في عصرنا) الهيكل(ُأن يبنى 

ُكما اقتحم خالل األسبوع الثاني من تموز، أربعـة  َ
» الهيكـل«أعضاء كنيست من المتطرفين، برفقة جماعات 

ٍالمزعـوم، باحــات المــسجد األقـصى المبــارك، وســط حراســة  ِ
َِمشددة من قبل قوات االحتالل الصهيوني، وَأ  َ َنشدوا النشيد ُ

الــصهيوني عنــد بــاب السلــسلة، األمــر الــذي أثــار غــضب 
ّالمــــسلمين الــــذين كــــانوا يــــؤدون الــــصالة فــــي األقــــصى، 
ــل الخطــوط الحمــراء ــد لك ــروا أن هــذه التــصرفات تع َواعتب َ ِ .
ًوأيــد يــولي أدلــشتين، رئــيس الكنيــست، هــذا القــرار، قــائال َ ُ  :
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َأؤيد بشدة السماح بزيارة « ٍ ِّ . » واألمـاكن المقدسـة)الهيكل(ّ
ْوكـــان مـــن تبعـــات هـــذا القـــرار أيـــضا، أن أوصـــت شـــرطة  ً
ـــست للمـــسجد  ـــان الـــصهيوني باقتحـــام أعـــضاء الكني ِالكي
ــود التــي كانــت مفروضــة  ــة القي ٕاألقــصى وتــشجيعهم، وازال

  .عليهم إزاء هذا األمر

ٌولشرطة الكيان الصهيوني دور كبير في تـشجيع  َ ِ
ألقـصى المبـارك، فهـي المستوطنين على اقتحام المـسجد ا

ــل المزعــوم والمنظمــات  ــاء الهيك ــسمح لجماعــة أمن ــي ت الت
الــــصهيونية المتطرفــــة، بــــدخول باحــــات الحــــرم القدســــي 
ّبأعداد كبيرة، وتمتنع عن ردعهم؛ األمر الذي يتـسبب فـي  ٍ
ٍاغتنـام هـؤالء المـستوطنين الفرصـة لرفـع أعـالم إسـرائيلية 

ّداخل باحات األقصى، وانشاد قصائد ديني َ ٍة، وأداء صـلوات ٕ ٍ
ـــة ـــوس تلمودي ـــة وطق وبينمـــا تخـــول للمـــستوطنين . ٍيهودي َ ُ

ــــى  ــــه، تــــضيق عل اقتحامــــات الحــــرم القدســــي والعبــــث في َ ُ ِ
رابطين فـــي  ِالفلـــسطينيين بوجـــه عـــام، والمقدســـيين والم ـــ ُ ّ ٍ
ـــي  ـــة ف ـــوا بحري ـــصى بوجـــه خـــاص، أن يتنقل ٍســـاحات األق ٍُ ّ ْ ّ

  .ساحات المسجد

ة المتطرفــــة عــــن َال تتــــوانى الجماعــــات اليهوديــــ
ــام بــدرورها فــي حــشد المــستوطنين القتحــام المــسجد  القي

) الهيكـــل(جماعـــة ُأمنــاء : األقــصى، مــن هـــذه الجماعــات
المتطرفــة، ) الهيكــل(المزعــوم، ومنظمــة طــالب مــن أجــل 

ًالمزعــوم الثالــث بــدال عـــن ) الهيكــل(التــي تــسعى إلقامــة 
ــصى ْ، حــشدت جماعــة ٢٠١٨وخــالل عــام . المــسجد األق

ـــل الهيكـــلُأمنـــاء« بـــصورة مكثفـــة القتحـــام المـــسجد »  جب َ ُ ٍ
األقــصى خــالل األعيــاد اليهوديــة؛ فقــد دعــت إلــى اقتحامــه 

َ، الذي وافق األحد )يوم القدس(في ذكرى  ّ أيار عـشية ١٣َ َ
َذكرى النكبة الفلسطينية، معلنة اقتحام الحرم القدسـي مـن  َ َ ً َِ ُ

  .باب الخليل

ٌوألن هـــــذه الجماعـــــات لهـــــا منـــــصات إعالم يـــــة ّ
ٌوصــفحات علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي؛ فقــد أطلقــت 

؛ لتكثيـف اقتحامـاتهم » في يوم القدس٢٠٠٠#«هاشتاج 

ــادة  للمــسجد، كمــا وزعــت المنــشورات؛ كــي تحــث علــى زي ُ َ ِ ّ َ
ـــة؛ حتـــى  ٍأعـــداد المقتحمـــين مـــن اليهـــود بـــصورة تدريجي
ُيتسنى لهم فرض الـسيادة اليهوديـة علـى الحـرم القدسـي،  َْ ّ َ َ َ

وبالفعل اقـتحم المـستوطنون . ة بناء الهيكل المزعومٕواعاد
ـــى قلـــب  ـــاب الخليـــل، ووصـــلوا إل ِســـاحات األقـــصى مـــن ب

  .ساحات المسجد األقصى المبارك

وذكــرت هــذه الجماعــات خــالل حملتهــا اإلعالنيــة 
شجيعية لجماعــــــات  ّعبـــــارات اســــــتفزازية للمـــــسلمين وت َــــــّ ً ٍ

ــة َنــي ؛ حتــى نب)جبــل الهيكــل(ســنقتحم : ًالمــستوطنين قائل
َهيكلنـــا ونـــصل إلـــى الخـــالص، وســـيكون اقتحامنـــا برفقـــة  ِ َ

  .ِاألبطال جنود الجيش اإلسرائيلي

وشهدت ساحات المـسجد األقـصى المبـارك خـالل 
َم حوالي ٢٠١٨عام  َ اقتحاما من قبـل المـستوطنين؛ ٤٦٥َ ِ ً

ًمنها ما يكون صباحا ومنها ما يكون بعد الظهيرة، ودائما  ً
ُت وطــالب المــدارس الدينيــة مــا يرافــق المقتحمــين حاخامــا ٌ

ـــا يقيمـــون  ون، وأحيان ـــة، وخـــالل اقتحامـــاتهم يغن ًاليهودي ـــ ّ َ ُ
 ١٣ِحفــالت زواج، حيــث أُقــيم فــي شــهر أبريــل الماضــي 

وبالنسبة ألعداد المقتحمين لـساحات المـسجد . َحفل زواج
َاألقـــصى خـــالل هـــذا العـــام، فقـــد بلغـــت حـــوالي  َ٢٨٦٠٦ 

ّمــستوطن، وذلــك وفــق رصــد يــومي لمــا ٍ َ َ  تفيــده المــصادر ٍ
ّالمعنية بتلك اإلحصاءات، وقامت بـه وحـدة اللغـة العبريـة 

  .بمرصد األزهر لمكافحة التطرف

المرفــق ) ١(ويتبــين مــن المخطــط التفــصيلي رقــم 
أن هنـــاك بعـــض األشـــهر فـــي الـــسنة تتزايـــد فيهـــا نـــسبة 
ّاقتحامات المستوطنين، وهـذه األشـهر يتخللهـا أيـام أعيـاد 

َشـهر نيـسان؛ اقـتحم حـوالي : ًثالفمـ. ومناسبات صـهيونية َ
ُ مستوطن ساحات المـسجد األقـصى وحـائط البـراق ٢٥٠٠ ِ ٍ

بمناسبة عيد الفـصح اليهـودي، وفـي األسـبوع الثالـث مـن 
ِ مستوطن ساحات األقـصى، مـن ٦٠٠ِالشهر ذاته، اقتحم  ٍ

ّ أبريـــل؛ ذكـــرى مـــا يـــسمى بــــ ١٩ فـــي يـــوم ٢٦٥: بيـــنهم َ ُ
ـــى أيـــار). االســـتقالل( ـــا إل ـــد أعـــداد ٕواذا نظرن ُ، ســـنجد تزاي َ
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ّالمقتحمين فيه؛ وذلك بـسبب مـا يـسمى بــ  َ ؛ )يـوم القـدس(ُ
ــوم  ــتحم، ي ــث اق ــار، ١٣َحي ِ مــستوطن، ســاحات ٢٠٨٤ أي ٍ

ٍ مستوطن، خـالل االحتفـال ٢٩٥المسجد األقصى، واقتحم 
  .ِبعيد األسابيع، في الحادي والعشرين من الشهر ذاته

ُأما تموز؛ فقد كان من اَألشهر التي ت ْ زايدت فيهـا ّ
) الهيكـــل(أعـــداد المقتحمـــين؛ وذلـــك بـــسبب ذكـــرى خـــراب 

ُالمزعــــوم؛ فقــــد اقــــتحم ســــاحات األقــــصى وحــــائط البــــراق  ِ
ــــن . ٍ مــــستوطن١٤٤٠ ٍكمــــا شــــهد أيلــــول أكبــــر عــــدد م َ

ُالمقتحمــين لــساحات المــسجد األقــصى؛ بــسبب تزامنــه مــع 
احتفـــاالت اليهـــود بعيـــدين مـــشهورين فـــي التـــراث الـــديني 

 . عيــــــد الغفــــــران، وأعيــــــاد المظــــــال:اليهــــــودي؛ وهمــــــا

ــادهم  ٌوجــدير بالــذكر؛ أنــه أثنــاء احتفــاالت المــسلمين بأعي
ــاك انخفــاض فــي أعــداد  ٌوخــالل شــهر رمــضان، يكــون هن
صادمات بــــين  ٍالمقتحمــــين؛ وذلــــك خوفــــا مــــن وقــــوع م َ ــــ ُ ُ ً
ــــث  ــــدس، حي ــــي الق المقتحمــــين والمــــسلمين المــــرابطين ف

 ١٢٢٥ْانخفــــضت أعــــدادهم فــــي حزيــــران ووصــــلت إلــــى 
ٍمقتحم ِ َ ُ.  

ــا قامــت  ــاس وتيــرة االقتحامــات » الوحــدة«كم بقي
َومقارنتهــا بــاألعوام الماضــية؛ لتقــف بــذلك علــى األســباب 
ًالتـــي جعلـــت مـــن ســـاحات المـــسجد األقـــصى هـــدفا لهـــذه  ْ

  .الجماعات من المستوطنين

أن ) ٢(رقــــم  ويتبــــين مــــن المخطــــط التوضــــيحي
ٍأعـــداد المقتحمـــين لـــساحات المـــسجد األقـــصى فـــي تزايـــد ُ 

م، حيـــــث بلـــــغ عـــــدد ٢٠١٦ًمـــــستمر بدايـــــة مـــــن عـــــام 
ا لمـــا رصـــدته  ًـــالمقتحمـــين، وفق مـــن المـــصادر » الوحـــدة«َ

ٍ مستوطن، بينمـا تزايـدت األعـداد بـشكل ١٤٦٢٦العبرية،  ٍ
ٍم، بنــسبة زيــادة عــن عــام ٢٠١٧كبيــر فــي عــام  م ٢٠١٦ِ

ُقـدرها  ، وتزايـدت أعـداد المقتحمـين خـالل هـذا العــام %٧٥َ
ًمقارنة بالعام ال َ ومـن هـذه %. ١١.٦ُماضي، بنسبة قدرها ُ

ِيتـضح أن الكيـان الـصهيوني يـسعى : البيانات والمؤشـرات ِ ّ َ
ــه  ــة وَأذرعــه المتطرفــة، إلــى تحقيــق أهداف ــه المختلف ُبأدوات

ّالخبيثــة؛ األمــر الــذي يعنــي أن خطــة التقــسيم الــصهيوني  ُ
ٍالزمــاني للمــسجد األقــصى تــسير فــي خطــوات ثابتــة نحــو 

ــذر  ِهــدفها؛ ممــا ين ــى ُ ــد تقــضي عل ٍبإشــعال حــرب دينيــة ق ٍ
َاألخضر واليابس، وتهدد السالم واالستقرار العالمي َ ُ.  

ُولـــم تكتـــف جماعـــات المـــستوطنين باقتحامـــاتهم  ِ َ
ْلــساحات األقــصى المبــارك، بــل ســعت إلــى فــرض طابعهــا  َ َ
َاليهودي والصهيوني على الحرم اإلبراهيمي، وتحويله إلـى  َ

ٍكنيس يهودي« المزعومـة،  حتفال بأعيادها ، من خالل اال»َ
َوفعالياتها اليهودية التي تقيمها من حين إلى آخر َ ٍ.  

وفـــي هـــذا الـــصدد، تابعـــت وحـــدة الرصـــد باللغـــة 
ـــي يمارســـها المـــستوطنون  ـــات الت ـــة االنتهاك بحـــق  ِالعبري

ً ألفا ٤٠المقدسات اإلسالمية في الخليل؛ حيث قام حوالي 
ـــسبت  ـــوم ال ـــن المـــستوطنين ي ـــاني ٣م ـــشرين ث  ٢٠١٨ ت

ٍبنصب خيام  ْ استيطانية في العديـد مـن األمـاكن فـي البلـدة  َ
ـــستوطنة  ـــي م ـــل، وف ـــي الخلي ـــة ف ـــات أربـــع«القديم ، »كري

ُوشــرعوا فــي االحتفــال بمــا يطلــق عليــه فــي اليهوديــة عيــد 
ل قـوات »سبت حيـاة سـارة« َـ، وسـط حراسـة مـشددة مـن قب ِ

لتمكيــــــنهم مــــــن أداء صــــــلواتهم  االحــــــتالل الــــــصهيوني، 
تلموديـــة فـــي ســـاحات المـــسجد اإلبراهيمـــي وطقوســـهم ال

وأطلقـــوا أبـــواقهم ومزاميـــرهم فـــي باحـــات الحـــرم . بالخليـــل
ًاإلبراهيمي وأروقتـه وسـاحاته الخارجيـة، وفـضال عـن ذلـك 

ــرقص  ــي ال ــصاخبة فــي  شــرعوا ف ــام الموســيقى ال ــى أنغ عل
ّساحاته؛ احتفاال بما يسمى  َ ُ    . »سبت حياة سارة«ً

ِكمــــا أن ممارســــات ســــلطات الك َ يــــان الــــصهيوني ُ
ـــسطينيين والمقدســـات اإلســـالمية لـــم  الغاشـــمة بحـــق الفل
تقتـصر فقـط علــى اقتحامـات باحـات المــساجد، بـل شــملت 

المـــسلمين وعلـــى زائـــري  َكـــذلك التـــضييق علـــى المـــصلين 
ْالمسجد اإلبراهيمي بصورة مستمرة، ومنع رفـع األذان فيـه  ْ َ ٍ

ًعـــدة مـــرات، فـــضال  ّ مـــام عـــن إغـــالق الحـــرم اإلبراهيمـــي أ ِ
ُكمــا شــهد الحــرم  . المــصلين المــسلمين فــي صــالة المغــرب َ َ َ ِ َ

 كــانون أول ١٠اإلبراهيمــي وقبــر يوســف، مــساء اإلثنــين 
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ا مــــن قبــــل آالف المــــستوطنين، حيــــث ٢٠١٨ َِم، اقتحام ــــ ً
َ مستوطن عدة مواقع؛ هي٧٥٠٠اقتحم  ِ َِ ّ قبر يوسـف فـي : ٍ

مدينــة نــابلس، ومدينــة حلحــول، والحــرم اإلبراهيمــي فـــي 
َل، وخــــالل اقتحــــامهم أقــــاموا صــــلواتهم اليهوديــــة الخليــــ ِ

ًوطقوسهم التلمودية، فضال عـن االحتفـال بعيـد  » األنـوار«َ
اليهــودي؛ حيــث قــاموا بإشــعال الــشموع فــي ســاحات قبــر 

  .يوسف

ه، اقــــتحم أكثــــر مــــن   ١٤٠٠ِــــوفــــي الــــسياق ذات
نح الظــالم، يــوم الــسبت  ْمــستوطن قبــر يوســف، تحــت ج ــ ُ َ َ ٍ

ٌة مشددة، وحـدثت مواجهـات م، برفقة حراس٢٣/٦/٢٠١٨  َ ُ ٍ
ــــــسطينيين الــــــذين حــــــاولوا التــــــصدي  ــــــة مــــــع الفل عنيف

  .للمستوطنين اليهود

ويـــــشكل  َ ، خـــــالل »مقـــــام يوســـــف«أو » قبـــــر«ُ
ـــــسطينيين  ـــــين الفل ـــــوان صـــــراع ب ـــــرة، عن ـــــسنوات األخي ٍال َ
ــادا للمــستوطنين،  ًواإلســرائيليين، بعــد أن أصــبح مــزارا معت ُ ً

اريخيــة واألبحــاث األثريــة رغــم أن العديــد مــن الدراســات الت
َتنفـــي االدعـــاءات الـــصهيونية؛ بـــأن المكـــان يعـــود للنبـــي  ّ ِ

وأثبتت الكثير من الدراسـات التـي . عليه السالم» يوسف«
ٍُأجريــت للمقــام، أنــه بنــاء إســالمي، يخلــو مــن أي إشــارات  ّ َ ٌ ْ
ّأثرية أو تاريخية، تدل على الفترة التي عـاش فيهـا النبـي  ُ َ

ٍام، أي فــي العــصر البرونــزي،  عــ٣٥٠٠َ، قبــل »يوســف«
َوهذا يؤكد الرواية التاريخيـة، التـي تقـول إنـه يعـود لـولي : ّ َ

ًصــالح ســكن المنطقــة قــديما َ َ َ ــم . َ ًإضــافة إلــى أن التــاريخ ل
يذكر مكان دفن األنبياء بصورة مؤكدة ودقيقة، سوى نبي  ٍ ْ

ُعليـه الــصالة والـسالم، خــاتم » محمــد«واحـد؛ وهــو سـيدنا 
  .لمرسليناألنبياء وا

 لمرصد األزهر لمكافحة التطرفا* 

 ١٨ ص٢٨/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

هكذا عاش : كاتب تركي ردا على هآرتس
  ُاليهود بالقدس تحت حكم العثمانيين

 

ـــال  رد ـــا كورشـــون، فـــي مق المـــؤرخ التركـــي زكري
نـــشرته صـــحيفة ينـــي شـــفق التركيـــة، علـــى مـــا ورد فـــي 

ءات بتعـرض يهـود صحيفة هآرتس اإلسرائيلية حـول ادعـا
  .ُالقدس للظلم تحت حكم اإلمبراطورية العثمانية

ّوذكر الكاتب بالضرائب التـي فرضـها المـسؤولون 
اإلســرائيليون علــى كنــائس القــدس خــالل األشــهر األولــى 
من السنة الماضية، مشيرا إلى أنها ربما المرة األولى فـي 
ا ُالتاريخ التي تغلق فيهـا كنـائس القـدس أبوابهـا؛ احتجاجـ

ُعلى هذه اإلجـراءات، قبـل أن يقـرر نتنيـاهو تعليقهـا، ولـم 
 .يلغها

ولـــم يـــستبعد كورشـــون صـــحة األخبـــار الــــواردة 
مـــؤخرا، والمتعلقـــة بتهديـــد بعـــض العـــائالت المـــسلمة فـــي 
القــدس الــشرقية بفــرض ضــرائب إضــافية علــيهم، وهــو مــا 
يأتي تزامنا مع مقالة نشرتها صـحيفة هـآرتس اإلسـرائيلية 

كـانون الثـاني الحـالي، ألحـد المتحـدثين /يناير ٢٤بتاريخ 
باســـم الحكومـــة اإلســـرائيلية، وذكـــر فيهـــا أن اليهـــود فـــي 
ٍالقدس تعرضوا لفرض ضرائب كبيرة مـن قبـل وال مـن والة 
ُالمدينـة فــي عهــد الحكــم العثمـاني، واســتخدم عنوانــا لــذلك 

ّالــوالي العثمــاني الــذي عــذب .. االبــن مثــل أبيــه"جــاء فيــه 
  ."يهود القدس

ّوأوضح المـؤرخ التركـي أن الحادثـة المـذكورة فـي 
، عنــدما تــم تعيــين ١٧صــحيفة هــآرتس تعــود إلــى القــرن 

ُمحمد بن فاروق ليكون واليـا علـى القـدس، واسـتمر حكـم 
ــين ســنتي  ّ، وادعــى الكاتــب ١٦٢٦ و١٦٢١األب وابنــه ب

ـــر  ـــن فرضـــا ضـــرائب بـــصورة غي اإلســـرائيلي أن األب واالب
 .كان القدسمسبوقة على اليهود من س

ـــصحيفة  ـــواردة فـــي ال ـــة ال ـــب أن الرواي ّوأكـــد الكات
ــر مــن األكاذيــب، حيــث ذكــرت أن  اإلســرائيلية تحــوي الكثي



  

  

١٢١ 

عــدد اليهــود فــي ذلــك الوقــت فــي القــدس بلــغ ثالثــة آالف 
ورغم أن األدلة التاريخية على ذلـك محـدودة جـدا، . نسمة

ُفكيف يمكن أن يكون عدد سكان اليهود في القدس ثالثـة 
 نــسمة فــي تلــك الفتــرة، وبعــد ثالثمئــة ســنة ال يــصل آالف

ٍهذا العدد حتـى لعـشرة آالف نـسمة؟ وفـي ذلـك دليـل كـاف 
  .ُعلى بطالن الرواية

وأضاف كورشون أن الحديث حول هذا الموضوع 
دون الرجوع إلى أدلة تاريخية من األرشيف، لـن يكـون ذا 

أو (ُمصداقية، كما أن الحديث عـن فتـرة حكـم ابـن فـاروق 
ُالتــي امتــدت خمــس ســنوات، كأنهــا فتــرة حكــم ) ن فــروخابــ

ّ؛ فيــه كــذب وافتــراء وتجــن علــى ١٧اســتمرت طيلــة القــرن 
  .تاريخ الدولة العثمانية

  استثناء في التاريخ العثماني

ورغم أن اإليحاءات واإليماءات التي كان يتحـدث 
ُبهــا الكاتــب فــي صــحيفة هــآرتس حــول حكــم ابــن فــاروق 

ـــن( ـــإن ا)األب واالب ـــة مقالتـــه ّ، ف ـــي نهاي ـــب اضـــطر ف ُلكات
ّلالعتــــراف بــــأن تلــــك الفتــــرة كانــــت اســــتثناء فــــي تــــاريخ 

لــم يكــن هنــاك فــرض  "اإلمبراطوريــة العثمانيــة عنــدما قــال
ُلـضرائب باهظــة ضــد اليهــود، تجبـرهم علــى بيــع أغراضــهم 
ــــم  ــــدفعها، طــــوال حك ــــن الخــــارج ل ُأو االســــتعانة بأحــــد م

م علـى القــدس المـسؤولين العثمـانيين خـالل فتــرة سـيطرته
  ". سنةةأربعمائلنحو 

ّواعتبر الكاتب التركي أن هذا االعتراف في نهاية 
المقالة، أو التسليم بالحقـائق، يـشير بـصورة واضـحة إلـى 
ّأنه ال يمكن إخفاء حقائق التاريخ، وأن التـاريخ ال يكـذب،  ُ
ٕوانمــا مــن يكتبـــون التــاريخ هــم الـــذين قــد يتالعبــون بـــه 

  .ُوينتجون األكاذيب

بمـا ال يـدع مجـاال  - أن هذا االعتراف يـشير كما
 إلى أن مستقبل إدارة مدينة القدس لـن يتحـدد إال - للشك

ُمــن خــالل اســـتخالص الــدروس والعبــر مـــن ميــراث حكـــم 
  .العثمانيين لها

واستدل الكاتب كورشـون بالنتـائج التـي تمخـضت 
عن دراسات منتدى فلسطين، بالتعاون مع رئاسـة شـؤون 

، المتعلقة (YTB)لمجتمعات ذات القربى أتراك المهجر وا
ّباألرشيف العثماني، والتي أثبتت أن الدولة العثمانية على 
ُمدار حكمها للقدس لم تسمح بظلم أي من سكان المدينـة  ُ
بغض النظر عن دينـه أو مذهبـه، لكـن هـذا ال يعنـي عـدم 
وقوع بعض الحاالت االستثنائية، والتي كـان النظـام القـائم 

قــصر الــسلطان فــي إســطنبول، الــذي كــان يوصــلها إلــى 
  .يتدخل بأوامر مباشرة لرفع هذا الظلم

  وقف صخرة اهللا

وذكـــر كورشـــون شـــكوى وصـــلت إلـــى إســـطنبول 
، قدمها اثنـان ١٧٤٣أيلول  /بتاريخ الخامس من سبتمبر

وقـف صـخرة "من اليهود من الذين استأجروا بيوتا يملكهـا 
سؤولين فــي القــدس، وذلـــك بعــدما طالـــب بعــض المـــ" اهللا

وبــدورهم احتجــوا علــى ذلــك ورفعــوا . برفــع إيجــار منــازلهم
الشكوى إلى إسـطنبول، ومـا أن علـم الـسلطان بـذلك حتـى 
أصدر أوامره المباشرة إلى قاضي القـدس، وتـم إلغـاء قـرار 

  .زيادة اإليجار بقرار من المحكمة

وضرب كورشون مثاال آخر على ذلك، حيث كـان 
ـــة ـــستخدمون أي مطحن ـــدس ي ـــدونها لطحـــن يهـــود الق  يري

ـــل علـــى  ـــبعض عم ـــح، غيـــر أن ال ّمحـــصوالتهم مـــن القم
ـــــث ال  ـــــط، بحي ـــــاليهود فق تخـــــصيص مطـــــاحن خاصـــــة ب

وبناء علـى شـكوى . يستطيعون استخدام المطاحن األخرى
تقــدموا بهــا، جــاءت تعليمــات صــارمة مــن إســطنبول تفيــد 
بالسماح لليهود باستخدام أي مطحنة يرونها مناسبة لهـم 

ّأن الدولـــة ســـتقوم بتعـــويض أي ضـــرر دون أي تمييـــز، و
نــتج عــن ذلــك، ورفــض حــدوث أي تمييــز بــين المــسلمين 

  .واليهود بهذا الشأن

ّوأكـــد الكاتـــب التركـــي فـــي مقالتـــه أن األرشـــيف  ّ
العثماني يضم مئات الدالئل والقرائن التي تشير إلـى عـدم 
ــــر  ــــدس غي ــــى يهــــود الق ــــرض أي ضــــرائب إضــــافية عل ف
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ٕالـــى الـــسماح لليهـــود المنـــصوص عليهـــا فـــي القـــانون، و
بقـــراءة التـــوراة فـــي بيـــوتهم، وعـــدم مـــنعهم مـــن ممارســـة 
شــعائرهم الدينيــة، والــسماح لهــم بممارســة التجــارة ضــمن 
إطار القانون، والتصرف بصورة جيدة مع اليهـود الزائـرين 

  .للقدس، وحماية الفقراء منهم

ّواختتم الكاتب مقالتـه بالتأكيـد علـى أن المقـصود 
ورة اســتخالص الــدروس والعبــر مــن مــن رده هــذا هــو ضــر

التاريخ من أجل ترسيخ قواعد السالم في العالم، حتـى لـو 
 .لم يكن هناك مآرب لما ورد في صحيفة هآرتس

 ٢٨/١/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

كيف ستهزم إسرائيل نفسها؟ نبوءات النهاية 
  كما يرويها اإلسرائيليون

 

 يفـ – المـنعم هيكـل عبـد –اإلسـرائيلية  الصحافة
حـــوار صـــحفي نـــشر فـــي اآلونـــة األخيـــرة رســـم المـــؤرخ 
اإلســـرائيلي الـــشهير بينـــي مـــوريس صـــورة قاتمـــة لنهايـــة 
ـــة  ـــا لهـــذه النهاي ـــا زمني إســـرائيل كمـــا يراهـــا، وافتـــرض أفق

 .المحتومة في رأيه

ورغـــم أن مثـــل هـــذه التنبـــؤات قـــد ال تؤخـــذ علـــى 
محمــل الجــد فــي األوســاط الــسياسية، فــإن رؤيــة مــوريس 

تبر في إسـرائيل، بعـدما أمـضى الرجـل سـنوات لها وزن مع
طويلــــة فــــي دراســــة تــــاريخ الــــصراع العربــــي اإلســــرائيلي 

 .ودقائقه

يعــــد بينــــي مــــوريس أحــــد أشــــهر وجــــوه حركــــة 
وهو مصطلح يطلـق فـي إسـرائيل بـشكل " المؤرخين الجدد"

ـــضوا  ـــذين نق ـــى مجموعـــة مـــن المـــؤرخين ال فـــضفاض عل
راع مــع العــرب، الروايــة اإلســرائيلية المعتمــدة لتــاريخ الــص

 .واعترفوا بما ارتكبه الصهاينة من قتل وتهجير

" المـــــــؤرخين الجـــــــدد"وال يعنـــــــي هـــــــذا أن كـــــــل 
ـــــة  ـــــذه الجريم يستـــــشعرون مـــــسؤولية إســـــرائيل عـــــن ه

التاريخيــــة، فهــــم ينطلقــــون مــــن منطلقــــات مختلفــــة فــــي 
دراستهم لذلك التاريخ، ومنهم مـوريس الـذي ال يـرى بأسـا 

ن اليهـود علـيهم القيـام بكـل في التطهير العرقي، ويعتقـد أ
 .ما يلزم لحماية أنفسهم

َلكن موريس يقـدم جـل أفكـاره بـنفس واقعـي بعيـد  َ
ــذي  ــا، ويقــول فــي الحــوار ال عــن الرغبــات والتمنيــات غالب

ال أرى "أجرته معه صحيفة هآرتس اإلسرائيلية هذا الشهر 
، وذلـك فـي معـرض حديثـه عـن فـرص إسـرائيل "لنا مخرجا

 ".ة يهوديةدول"في البقاء كـ 

اليوم يوجـد مـن العـرب أكثـر مـن "ويمضي شارحا 
 هـــــذه األرض .واألردن) المتوســـــط(اليهـــــود بـــــين البحـــــر 

". بأكملهــا ستــصير حتمــا دولــة واحــدة ذات أغلبيــة عربيــة
إســرائيل ال تــزال تــدعو نفــسها دولــة يهوديــة  "ويــضيف أن

لكن حكمنا لشعب محتل بال حقـوق لـيس وضـعا يمكـن أن 
. الحــادي والعــشرين، فــي العــالم الحــديثيــدوم فــي القــرن 

 ".وما أن تصبح لهم حقوق فلن تبقى الدولة يهودية

كيــف يــرى المــؤرخ اإلســرائيلي المــستقبل إذن فــي 
ضوء هذه المعطيات، وفي ضوء إيمانه العميق بأنه لـيس 
ثمــة فرصــة واقعيــة للتوصــل إلــى ســالم حقيقــي بــين كيــان 

 فلسطيني وكيان إسرائيلي؟

ذا المكان سـيتردى كدولـة شـرق ه"يقول موريس 
العنــــف بــــين المكونـــــات . أوســــطية ذات أغلبيــــة عربيــــة
ــة ســيزيد العــرب ســيطالبون بعــودة . المختلفــة داخــل الدول

واليهـود سـيظلون أقليـة صـغيرة فـي خـضم بحـر . الالجئين
أقليـــــة مـــــضطهدة أو .. عربــــي كبيـــــر مـــــن الفلــــسطينيين

لـدان مذبوحة، كما كان حالهم حـين كـانوا يعيـشون فـي الب
وكل من يستطيع من اليهـود سـيهرب إلـى أميركـا . العربية
  ".والغرب

  ثالثون أو خمسون سنة

وعن األفـق الزمنـي لهـذا االنهيـار يقـول مـوريس 
الفلسطينيين ينظرون إلى كل شيء مـن زاويـة واسـعة "إن 
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وطويلة األمد، ويـرون أن هنـاك خمـسة أو سـتة أو سـبعة 
حـــيطهم مئـــات ماليـــين يهـــودي هنـــا فـــي هـــذه اللحظـــة، ي

ليس ثمة ما يدعوهم لالستـسالم ألن . الماليين من العرب
ـــدوم ـــة ال يمكـــن أن ت ـــة اليهودي ـــصار ســـيكون . الدول االنت

حلـــيفهم حتمـــا، فـــي غـــضون ثالثـــين إلـــى خمـــسين ســـنة 
 ".سينتصرون علينا

ومـــا إن نـــشرت توقعـــات مـــوريس التـــي لـــم تكـــن 
سوى جزء يسير من حوار طويـل تنـاول موضـوعات عـدة، 

نهال عليه كتاب وقـادة رأي إسـرائيليون باالنتقـادات حتى ا
 .واالتهامات

ومـــــن الالفـــــت فـــــي هـــــذا الـــــسياق أن التنبـــــؤات 
اإلسرائيلية عن اضمحالل إسرائيل وانهيارها وهزيمتها مـن 
الــداخل تــصدر عــن تيــارات فكريــة مختلفــة، إذ يوجــد بــين 
ـــذي يـــرى أن  ـــوريس ال ـــن هـــو مثـــل بينـــي م المتنبئـــين م

ايا تتــربص بهــم األمــم، ويوجــد آخــرون اإلســرائيليين ضــح
ـــك النهايـــة  ـــون تل ـــرون أنهـــم مـــذنبون يكتب " المأســـاوية"ي

 .بأيديهم

مــــن الفريــــق الثــــاني يبــــرز اســــم أفراهــــام بــــورغ 
البرلمـان (السياسي اإلسرائيلي المخضرم ورئيس الكنيست 

 العــام الــرأيســابقا، الــذي أثــار عواصــف فــي ) اإلســرائيلي
آرائه وكتبه التي حذرت من اإلسرائيلي على مدى سنوات ب

 .توافر أسباب زوال إسرائيل

كان بورغ نجما من نجوم اليـسار اإلسـرائيلي فـي 
وقت من األوقات، وتقلد العديد من المناصـب المهمـة مـن 

الوكالـــة  "بينهــا رئاســة الكنيـــست ألربــع ســـنوات، ورئاســة
ــــة مــــن أجــــل إســــرائيل ــــصهيونية "، و"اليهودي المنظمــــة ال

  ".العالمية

  الغيتوعقلية 

ويـــــرى بـــــورغ أن إســـــرائيل بنبـــــذها للديمقراطيـــــة 
ٕواهــدارها للقــيم اإلنــسانية، إنمــا " الغيتــو"وتمــسكها بعقليــة 

وكتــب بـورغ فــي . تأخـذ بأســباب االنهيـار وتعجــل بالنهايـة

 في خضم االنتفاضة الفلسطينية الثانية مقاال ٢٠٠٣عام 
" نهايــة الــصهيونية"لــصحيفة غارديــان البريطانيــة بعنــوان 

 .دث فيه عن العواقب الخطيرة للسلوك اإلسرائيليتح

إن إســرائيل التــي لــم تعــد تعبــأ بأبنــاء "قــال بــورغ 
الفلسطينيين ال ينبغي أن تتفاجأ حـين يـأتي الفلـسطينيون 
إليها مشحونين بالحقد ويفجرون أنفسهم في مراكز اللهـو 

إنهم يريقـون دمـاءهم فـي مطاعمنـا "، وأضاف "اإلسرائيلية
نا ألن لديهم أبناء وآباء في البيت يشعرون ليفسدوا شهيت
 ".بالجوع والذل

، أثار بورغ عاصفة أخرى حـين ٢٠٠٧وفي عام 
الــذي يــشبه فيــه حــال إســرائيل " هزيمــة هتلــر"نــشر كتابــه 

ويحذر في الكتاب مـن . بحال ألمانيا النازية قبيل هزيمتها
ـــستخف  ـــضخما مـــن المجتمـــع اإلســـرائيلي ي أن قطاعـــا مت

لسياسية ويعادي األجانب، ويقول إن الدولة بالديمقراطية ا
 .باتت تحت رحمة أقلية متطرفة

ــي يلخــصها  ــشر هــذه الفكــرة الت ــورغ ين ــزال ب وال ي
إســرائيل غيتــو صــهيوني يحمــل أســباب زوالــه "بــالقول إن 

النـاس "، ويوضح في أحد الحوارات الـصحفية أن "في ذاته
. يرفضون االعتراف بـذلك، لكـن إسـرائيل اصـطدمت بجـدار

ـــاءهم  ـــن أن أبن ـــين م ـــى يق ـــانوا عل اســـأل أصـــدقاءك إن ك
علـى أقـصى % ٥٠سيعيشون هنا، كم منهم سيقول نعم؟ 

بعبارة أخرى، النخبة اإلسـرائيلية انفـصلت عـن هـذا . تقدير
 ".المكان، وال أمة دون نخبة

ـــل جـــواز ســـفر فرنـــسيا  ـــه يحم ويفخـــر بـــورغ بأن
 اكتسبه لزواجـه مـن امـرأة فرنـسية المولـد، وحـين سـئل إن
كان يوصـي اإلسـرائيليين بالحـصول علـى جـواز ثـان، قـال 

 .إن كل من يستطيع عليه أن يفعل ذلك

  رؤية عربية

وفي الجانب العربـي واإلسـالمي ال تنـدر الكتابـات 
والنظريات عن زوال إسرائيل والتـصورات عـن تلـك النهايـة 

لكن قـل أن يوجـد مثيـل للجهـد الـذي . ومواعيدها المتوقعة
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صري عبد الوهاب المسيري في البحث فـي بذله المفكر الم
تـــاريخ الـــصهيونية ودراســـته، وصـــوال إلـــى اســـتنتاج زوال 

 .إسرائيل

قــــضى المــــسيري نحــــو ربــــع قــــرن فــــي كتابــــة 
، وفــي شــهور "اليهــود واليهوديــة والــصهيونية "موســوعته

المـسيري  تحدث – ٢٠٠٨ وفاته عام قبل – عمره األخيرة
إلسرائيل، ربما خالل " نهاية قريبة"بوضوح عن توقعاته لـ 

 .خمسين عاما، كما قال في حوار مع وكالة رويترز

يجـــرد المـــسيري توقعاتـــه مـــن التفـــاؤل والتـــشاؤم 
ويقول إنه يقـرأ معطيـات وحقـائق فـي سـياقها الموضـوعي 

ويــرى المفكــر المــصري أن . الســتخالص النتــائج المنطقيــة
القـــوى االســـتعمارية "بمعنـــى أن " دولـــة وظيفيـــة"إســـرائيل 

نعتها وأنـــشأتها للقيـــام بوظـــائف ومهـــام تترفـــع عـــن اصـــط
هــي مــشروع اســتعماري ال عالقــة لــه . القيــام بهــا مباشــرة

 ".باليهودية

ويقول المسيري إن هذه الدولة ستواصل التقهقـر 
ٕوان المقاومة الفلسطينية سـتنهك إسـرائيل إلـى أقـصى حـد 
ٕحتى وان لـم تـتمكن مـن هزيمتهـا، ممـا سـيجعلها مرشـحة 

الــــدورات التاريخيــــة "ل بــــضعة عقــــود ألن لالنهيــــار خــــال
 ".أصبحت اآلن أكثر سرعة مما مضى

فــــي حــــروب التحريــــر ال يمكــــن "ويوضــــح قــــائال 
سلم بـــاألمر الواقـــع ُـــهزيمـــة العـــدو وانمـــا إرهاقـــه حتـــى ي ٕ" ،

مضيفا أن المقاومة في فيتنـام لـم تهـزم الجـيش األميركـي 
ــــق المخططــــات  ــــأس مــــن تحقي ــــه لدرجــــة الي ٕوانمــــا أرهقت

ية وهو ما فعله المجاهدون الجزائريـون علـى مـدى األميرك
ثمـــاني ســـنوات فـــي حـــرب تحريـــر بلـــدهم مـــن االســـتعمار 

 .الفرنسي

وروى المــسيري أنــه التقــى فــي الواليــات المتحــدة 
في منتصف الـستينيات يهوديـا عراقيـا هـاجر إلـى إسـرائيل 

اليهــــود (األشــــكيناز "ومنهــــا إلــــى أميركــــا، صــــارحه بــــأن 
 وبعــد .عنــاوين ذويهــم فــي الخــارجمحتفظــون ب) الغــربيين

توالي الهزائم زاد عدد مـن يطلبـون الحـصول علـى جـوازات 
ــن إســرائيل  ســفر غربيــة بــالتزامن مــع الهجــرة العكــسية م

 ".للخارج

ــاة  ــى قن ــامج بــال حــدود عل وفــي حــديث آخــر لبرن
 تحدث المـسيري عـن أبعـاد ٢٠٠٨أيار  /الجزيرة في مايو

ومــن بينهــا المــشكلة المــشاكل التــي تهــدد بقــاء إســرائيل، 
ــــول إن إســــرائيل  ــــث يق ــــسكانية حي ــــة ال دولــــة "االجتماعي

العـرب يتكـاثرون . ةديموغرافيـعنصرية تعاني من مـشكلة 
واليهود يتناقص عددهم من خالل النزوح وانقطاع الهجـرة 

 ".واإلحجام عن اإلنجاب

لكـــن هنـــاك مـــشاكل أخـــرى أكثـــر عمقـــا، يوجزهـــا 
داخـل تلـك الدولـة المسيري في فشل عمليـة صـهر اليهـود 

ــاج  ــي"المــصطنعة إلنت ــاك "المــواطن العبران ــك هن ، وقبــل ذل
 علـى "سـقوط اإلجمـاع الـصهيوني"إخفاق أكبـر يتمثـل فـي 

، فقد وجـد اليهـود "أرض بال شعب لشعب بال أرض"نظرية 
ـــد  ـــستطيعوا توحي ـــم ي ـــسطين ول ـــي فل ـــا مقاومـــا ف شـــعبا حي

م صفوفهم كشعب واحد، خاصة أن غالبية اليهود في العال
 .ما زالت تعيش خارج إسرائيل

ويرى المسيري أن الفكـر اإلسـتراتيجي اإلسـرائيلي 
وأنــه يحــاول " المقاومــة"خلــص إلــى اســتحالة حــل مــشكلة 

 .فقط التقليل من تأثيرها

وربما كان المسيري باحثا متجردا وموضوعيا في 
ــضا  ــه كــان أي دراســته العميقــة لليهوديــة والــصهيونية، لكن

ـــ ـــة متق ـــرب منظـــرا للمقاوم ـــاف الع ـــرى أن التف ـــة ي د العاطف
 .والمسلمين حول هذه المقاومة سيعجل بنهاية إسرائيل

 ٢٩/١/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  
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حكواتي يروي ذكريات .. واصف جوهرية
 القدس وفنونها

  

لم تغمرها " أم واصف" -  زياد عساف-أبواب 
أو ) البريموس(الفرحة كغيرها من نساء القدس مع دخول 

ًكاز لمنزلها، معلنا في قدومه بدء مرحلة جديدة بابور ال
أولى تباشيرها اإلستغناء عن الفحم والحطب الذي أرهق 

ٕاشعاله حتى بدايات القرن العشرين،  واألمهات بتحضيره
أما سبب رفضها لهذا اإلختراع فيعود لما يحدثه من 
صوت مزعج يحول دون سماعها لطرقات الزائرين على 

  .األبواب

 الصوت بدا لواصف جوهرية اإلبن إال أن هذا
ًاحساسه معلنة مولد  وأشبه بنغمات شجية شكلت وجدانه ٕ

فنان وموسيقي كان له إنجازات على صعيد الحياة الفنية، 
أحداث فترة هامة من تاريخ  ورافقها تدوينه لوقائع

ًالقدس، تعد مرجعا أساسيا لذاكرة المكان والزمان لتاريخ  ً ْ َ ُ
 تزامنت مع فترة هامة عاشتها هذه المدينة، والتي

  .المنطقة العربية برمتها

  ..دهشة

لم تفارق محياه لحظة مشاهدته " الدهشة"
، ولهفته وهو ١٩١٢لدخول أول سيارة للقدس عام 

يشاهد صندوق العجائب وحكايات كراكوز عواظ والراديو 
فيما بعد، وبداية استخدام الكهرباء التي مهدت لمشاهدة 

والسينمائية وما تقدمه من الرسوم العروض المسرحية 
المتحركة، من هنا تولد الدافع لواصف جوهرية في كتابة 
مذكراته بعد سنوات عديدة، وضمها في مجلدين من 

القدس العثمانية في المذكرات : الحجم الكبير وهما
القدس اإلنتدابية في  و،)١٩١٧-١٩٠٤(الجوهرية 

  .)١٩٤٨-١٩١٨(المذكرات الجوهرية 

ًجز جعله واحدا من القالئل الذين أرخوا هذا المن
طبيعة  ولهذه المدينة وتفاصيل حياة الناس اليومية،

اإلقتصادية، لتتجلى عصارة جهده  والعالقات اإلجتماعية
 من خالل هذا البحث بإبراز الوجه الحضاري للحياة الفنية

الموسيقية للقدس، وأجمل ما في هذه المذكرات أسلوبه و
ذ القارئ لألجواء الحميمية للمدينة الشيق الذي يأخ

ٕابراز القيم اإلنسانية األصيلة التي  وحاراتها، وبشوارعها
تحكم عالقات الناس بالقدس التي شهدت والدته عام 

١٨٩٧.  

  ..ةحارة السعدي

في حارة السعدية القديمة عاش واصف في كنف 
أطلق عليه والده جريس  وعائلة تنتمي للديانة المسيحية،

ًذا األسم تيمنا بصديقه الدمشقي واصف بك جوهرية ه
ّالعظم رئيس محكمة جزاء القدس انذاك، التحق واصف 
بمدرسة الدباغة اللوثرية والمدرسة الدستورية التي 
أنشأها خليل السكاكيني، وتابع تعليمه بعد ذلك في 

وبها برزت ) السان جورج (ـمدرسة المطران التي تعرف ب
وسيقى، إال أن تحصيله مواهبه بمجال التمثيل والم

الدراسي توقف عند الصف العاشر ولم يتمكن من إنهاء 
الوظيفي عاش  والمرحلة الثانوية، في الجانب العملي

محطات كثيرة والتحق بأكثر من مهنة ووظيفة، أولها 
عمله كمساعد حالق، ليلتحق بعدها في البحرية 

ي، العثمانية أبان الحرب العالمية األولى بوظيفة قنطارج
ومهمته وزن القمح المستورد من الكرك والمشحون 
بقوارب عبر البحر الميت الذي تم تحويله لميناء آنذاك، 
وفي مرحلة اإلنتداب البريطاني تم تعيينه بوظيفة راقية 

  .تحت مسمى كاتب في قسم ضرائب األراضي

  ..فونوغراف

تشجيع األهل هو كل مايحتاجه أي مقدسي هاو 
ًالغناء، نظرا لطبيعة  ولموسيقىلإلنطالق في عالم ا

الموسيقية السائدة وقتها والمتحررة من  واألجواء الفنية
اإلنغالق أو التزمت، تجربة واصف خير دليل على ذلك، 

الموسيقى تنوعت مواهب  وإذ نشأ في عائلة متذوقة للفن
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الغناء، رغم عمل والده في مجال  وأفرادها بين العزف
دية القدس، باإلضافة المحاماه وعضويته بمجلس بل

صناعة الحرير، إال أنه صاحب لمسة  ولعمله في إنتاج
صناعة األيقونات، وفي الوقت  وًفنية نظرا لبراعته برسم

ًنفسه هو العاشق المتيم بالموسيقى، وليس غريبا أنه 
من أوائل المقدسيين الذين أدخلوا الفونوغراف على 

بق من البيوت، وجاءت الفرصة الثمينه لواصف على ط
يوسف  وسيد درويش وذهب باإلستماع لسالمة حجازي

المنيالوي، من خالل اإلسطوانات الواردة من شركات 
استانبول، لم يتوقف دور  وبيروت والتسجيل في القاهرة

ّوالده عند هذا الحد، وراح يوجهه نحو تعلم القران 
اإليقاعات  وباعتباره الطريق األمثل للتعمق بالمقامات

التمكن من قواعد وجماليات اللغة العربية،  والموسيقية،
توافق ذلك مع متابعة واصف لإلحتفاالت الدينية في ليالي 

ابتهاالت دينية،  ورمضان وما يتخللها من أناشيد
باإلضافة لمواظبته على حضور المناسبات الدينية 
 وطقوسها الموسيقية الخاصة بالطائفة المسيحية

  .اليهوديةو

ر بتنمية موهبته بتعلم بخطوات واثقة استم
حمادي  والعزف على العود على يد محمد سيباسي

 عبد الحميد قطينة، تدرب بعدها على الربابة والعفيفي
األهازيج الشعبية وهو  وأتقن الدبكات والطنبور والكمان،و

إبن الثانية عشرة، وحصل بعدها على الفرصة التي 
 يتمناها الكثيرون بتعلمه لفن الموشحات على يد
الموسيقار السوري عمر البطش أثناء تواجده بالقدس 

  .١٩١٥عام 

  ..أهل المغنى

أحداث ومواقف كثيرة ساهمت بتشكيل حضوره 
رغم إعتقاده في البدء أن عالقته بالمطربين  وكفنان،

العرب لن تتعد استماعه لهم عبر الفونوغراف، حتى جاء 
ي التقى بالعديد منهم، أولهم سالمه حجازي الذ واليوم

ًالتقاه وجها لوجه وهو يشاهد له عرضا مسرحيا غنائيا  ً ً ً
  .١٩٠٨على مسارح القدس عام 

أقامت  ووبعدها بسنوات زارت أم كلثوم القدس
واحدة من حفالتها في سينما أديسون وأطربت المقدسيين 

 ١٩٢٧الطلب، وعام  ووحقك أنت المنى: وهي تشدو
 مسرح حضر محمد عبد الوهاب وأقام أولى حفالته على

ّمدرسة السالزيان، ولم يكن معروفا للغالبية انذاك كونه  ً
في بداية عهده مع الغناء، وتوالت عروض أهل المغنى 
العرب مع توافدهم لمدينة السالم، أمثال زكي مراد وابنته 

محمود  وداود حسني وسيد الصفتي والمطربة ليلى مراد
منيرة المهدية، وبديعة مصابني وحضرت برفقة  وصبح

ّزوجها انذاك الفنان نجيب الريحاني، وأقامت مجموعة 
حفالت على مسرح باب المعارف خارج باب الخليل، 
ورافقها واصف بالعزف على العود بحفالتها في بيوت 
العائالت المقدسية العريقة، باإلضافة لحفل أقامته في 

  .التابع للعائلة) مقهى جوهرية(

ت أم  عاد١٩٣٦ومع افتتاح إذاعة القدس عام 
كلثوم لتسجل في استوديوهاتها مجموعة من أغانيها، 
ّومن خاللها أيضا سجل أهل الطرب روائع أعمالهم أمثال  ً

محمد عبد المطلب لور دكاش  وأسمهان وفريد األطرش
أمير البزق والملحن  وفيلمون وهبي ووتوفيق الباشا

السوري محمد عبد الكريم، المطرب عبد الغني السيد كان 
طربين الذين حضروا لزهرة المدائن قبل اإلحتالل ّاخر الم

  .وبدء مرحلة الشتات الفلسطيني

   الفول والكرسنة

هذا الزخم من األحداث ساهم بتشكيل شخصيته 
بيوت القدس  وكفنان، لينطلق على إثرها في أحياء

ًعزفه معا، أما موهبة التلحين  وًمتصدرا الحفالت بصوته
ركب الحمار مع والده فلقد برزت أولى مالمحها عندما 

ذات يوم ذاهبين باتجاه جنوب المدينة لمشاهدة هبوط 
أول طائرة عسكرية عثمانية، إال أن الطائرة تحطمت 
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يومها وتوفي الطياران التركيان، تأثر واصف لهذا 
المشهد، وكتب قصيدة رثاء بهذه المناسبة ولحنها وغناها 

لت ورددها الناس وقتها كما ورد في مذكراته، وتوا
 نشاطاته بتأليفه لمجموعة ألحان لقصائد وموشحات

ُأغنيات خفيفة، أهم ما يميزها تعبيرها عن  ومونولوجاتو
حال المقدسيين وقتها خاصة بفترة المجاعة التي عاشتها 

 ، يومها ألف١٩١٧القدس أبان اإلنتداب البريطاني 
ًغنى أنشودة المجاعة من ألحان عمر البطش معبرا عن و 

  :الفقراء من الناس ومن كلماتهاحال 

يا سمك مقلي  كرشات محشية بيضات مشوية"
اشرب ما على اإلنسان  وبادر اطرب واسكب واشرب غني

  ."قصدي وًيا كنافة ال تغيبي أبدا عني إنتي منيتي مهرب

) الفول والكرسنة(وعلى نفس النسق لحن أغنية 
 يسخر فيها من النظام الضريبي الذي أرهق كاهل الناس

  .تلك األيام

   سي دي

" سي دي"مرفق مع مذكراته في الجزء األول 
يحوي مقطوعات موسيقيه، ومجموعة أغاني وموشحات 
بصوته تم توثيقها أثناء تواجده في بيروت التي حط بها 

 وتوفي على أرضها عام ١٩٤٨بعد احتالل فلسطين عام 
واصف (، وكان هذا التسجيل إهداء منه لحفيده ١٩٧٣
ما ذكر في مقدمة الشريط، ورغم عدم وضوح ك) الثاني

التسجيل بسبب نسخه عن شريط مغناطيسي قديم، إال 
ًأنه يعتبر توثيقا لطبيعة األغاني التي يتذوقها الناس في 
ّالقدس انذاك، ومنها ما أعاده بصوته ألعمال من إبداع 

داود  وأبو العال محمد: أساطين الغناء العرب أمثال
ًأحن شوقا إلى :  ومن بينهاعبده الحامولي وحسني

دياري، ليال الوصل عندي عيد، البدر لما زار، ياصاح 
الصبر، قفي يا أميم القلب، أفديه إن حفظ الهوى، أشكي 

ّامان يا ياما على : طقطوقة ولمين ذل الهوى، يا ميمتي
  .المصرية

   .إبتكار

وكأي فنان مبدع تدرج واصف وكما سبق من 
لبيئة الموسيقية وضمن ا وفنيةمرحلة التأثر باألجواء ال

لينطلق إلى المرحلة الثانية الثقافية التي انطلق منها 
موسيقية، وهذا  وبتحويل هذا المخزون إلى أعمال غنائية

بدوره البد أن يوصل الباحث للنتائج المستنبطة من هذه 
توثيقية  والمسيرة والمتمثله بما قدمه من إنجازات فنية

ُتميزه عن غيره، إنجازات واصف في كل ما سبق، أهم و 
تغيير الصورة السائدة عن القدس لدى الكثيرين 

التأكيد على  والسياسي، ووالمحصورة ضمن اإلطار الديني
أن هذه المدينة كانت حاضنة للفنانين العرب من 

 لبنان وسوريا وممثلين من مصر ومطربين وموسيقيين
ي  والذ١٩٣٦العراق، خاصة مع تأسيس إذاعة القدس و

  .١٩٣٤جاء بعد سنتين من تأسيس اإلذاعة المصرية 

ًمن إنجازاته أيضا أنه كان سباقا عن غيره  ً
المعاصرة، وتمثل ذلك بأن  وبمحاولة الموائمة بين األصالة

، وهو توثيق )الدفاتر الموسيقية(جمع في مجلد ما أسماه 
للموسيقى الشعبية بفلسطين منذ بداية القرن العشرين، 

كلمات واأللحان للقصائد والموشحات ويشمل ذلك ال
ًواألغاني الشعبية، باستعماله نظاما خاصا لتدوين النوتة  ً
الموسيقية بهدف توليف الموسيقى العربية مع النوتة 
الموسيقية الغربية وعلى طريقته، يعود ذلك لعدم معرفته 
بقواعد وأسس التدوين الموسيقي، وهذا ماينطبق على 

العازفين الفلسطينيين ما حال و الكثير من الموسيقيين
المقطوعات الموسيقية  ودون توثيق العديد من األغاني
 ٕاتالف األرشيف الفني والفلسطنيية، عدا عن ضياع

، ١٩٤٨الثقافي إلذاعة القدس عندما حلت النكبة عام و
مع التنويه أن الموسيقار الفلسطيني روحي الخماش 

في هذا المجال احترف  واستدرك أهمية التدوين فيما بعد،
 ما مكنه من إعادة تدوين العديد من األغاني الشعبية
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التراثية لدولة العراق التي حل بها في مرحلة اللجوء و
  .أواخر األربعينييات

   "دندرما"

صوابعه بتلعب، ظل هذا المثل هو  ويموت الزمار
ًالموسيقى مسارا لحياته،  واألقرب لكل من اتخذ الفن

ً بعيدا عن هذا الوصف، فبعد عدة واصف جوهرية لم يكن
ّسنوات قضاها بال الة موسيقية أو عزف في بيروت بعد 
ًالتهجير، إستطاع أن يدخر مبلغا كافيا مكنه من استئجار  ً
ّالة العود من صاحب محل بقالة في بيروت، ليبدأ العزف 
ًعليه بعد انقطاع طويل مستعيدا أول حالة اشتباك له مع 

دسي، حين راح يستمع في طفولته التراث الغنائي المق
أو البوظة وهو يتجول في حواري القدس ) الدندرما(لبائع 

  :ًوأزقتها مغنيا

  واقفه بطاق القميص ..يا بنت ياللي بالدهليز"

  حتى ابيعك دندرما.. أهللا يبعتلك عريس

  تعال عندي يا حنون.. دندرما بوظة بليمون

  ".بطلت ابيعك دندرما.. وألنك ولد مجنون

 ٣٣ ص٢٩/١/٢٠١٩ أيالر

* * * * *  

الغالبية العظمى بالقدس تصوت ألحزاب اليمين 
 والحريديين

  

أن ســـكان القـــدس اليهـــود فقـــط صـــوتوا فـــي  لـــو
 –انتخابات الكنيست المقبلة، لحصلت كتلة أحزاب اليمين 

 مقعـدا ٩٧الحريديين، التي تشكل الحكومة الحالية، علـى 
% ٨٠لي  مقعــدا فــي الكنيــست، أي حــوا١٢٠مــن أصــل 

مـــن األصـــوات، ومـــن دون أي تمثيـــل للمـــواطنين العـــرب، 
اليــوم، " يــديعوت أحرونــوت"بحــسب تقريــر نــشرته صــحيفة 

 .الثالثاء

ويؤكد التقرير على أن السكان اليهود في القدس 
ويتبـين أنهـم لـو . بغالبيتهم العظمى يمينيون أو حريديون

صوتوا لوحدهم في انتخابات الكنيست القريبـة، كـان حـزب 
 مقعدا في الكنيـست، تليـه كتلـة ٣١الليكود سيحصل على 

 مقعـدا، ثـم ٢٦ الحريدية األشكنازية علـى "يهدوت هتوراة"
 ١٥حزب شاس الحريدي لليهود الشرقيين بحصوله علـى 

 مقاعــد، وحــزب ١٠علــى " البيــت اليهــودي"مقعــدا، وكتلــة 
 برئاســة رئــيس حــزب شــاس الــسابق إيلــي يــشاي "ياحــد"

 . مقاعد٦على " كوالنو " مقاعد، وحزب٩على 

وبحسب التقريـر، فـإن حـزب العمـل سـيكون أكبـر 
 مقعـدا، بينمـا سيحـصل ١٣أحزاب الوسط وسيحصل علـى 

وال .  مقاعــد٥وميـرتس علــى " يــيس عتيــد"كـل مــن حزبـي 
تتجـاوز القائمــة المـشتركة نــسبة الحـسم فــي هـذه الحالــة، 
خاصـــة وأن الفلـــسطينيين فـــي القـــدس ال يـــشاركون فـــي 

 .اتاالنتخاب

وتبـــــين المعطيـــــات زيـــــادة قـــــوة أحـــــزاب اليمـــــين 
 ففي انتخابات العام .يسار – والحريين وتراجع قوة الوسط

، التي فاز فيها حزب كديما برئاسة إيهود أولمرت، ٢٠٠٦
 –رئــيس بلديــة القــدس األســبق، حــصلت أحــزاب الوســط 

من أصوات اليهود فـي % ٣٠يسار وبضمنهم كديما على 
 ..%٦٤ الحريديين على –مين القدس، بينما حصل الي

وحصلت كتلة أحـزاب الوسـط يـسار فـي انتخابـات 
مـــن أصـــوات النـــاخبين وكتلـــة % ٢١ علـــى ٢٠١٣العـــام 

وفـــــي االنتخابـــــات %. ٧٤ الحريـــــديون علـــــى –اليمـــــين 
 يــــسار علـــــى -، حــــصل الوســـــط ٢٠١٥ التاليــــة، عـــــام

 .%٧٢.٨ الحريديين على –واليمين % ٢٢.٦

 القـدس، وتـشمل وتفيد المعطيات بأن عدد سكان
% ١١المعطيـــات المقدســـيين الفلـــسطينيين، ازداد بنـــسبة 
 ٩٠٥ فــي الــسنوات الخمــس األخيــرة، ويبلــغ عــددهم اليــوم

كــــذلك فــــإن .  ألــــف فلــــسطيني٤٠٠آالف، بيــــنهم قرابــــة 
 شـيكل وهـو أدنـى ٧١١٩متوسط األجـور فـي القـدس هـو 

ـــة . مـــن المتوســـط القطـــري ـــر مدين ورغـــم أن القـــدس تعتب
لمقــاييس اإلســرائيلية، إال أن أســعار الــسكن فقيــرة، وفقــا ل
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.  مليـون شـيكل١.٨٥ارتفعت، ويبلغ ثمن شـقة متوسـطة 
مـن العـائالت فـي القـدس تعتبـر عـائالت % ٢٩كذلك فإن 

ـــي  ـــي إســـرائيل ه ـــة ف ـــسبة القطري ـــا الن ـــرة األوالد، بينم كثي
١٧.٤%.  

 ٢٩/١/٢٠١٩ – ٤٨موقع عرب 

* * * * *  

ائيلي يهدف المخطط اإلسر: "الرأي"التفكجي لـ 
 إلى تغيير المشهد التاريخي للقدس

  

صادقت ما  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
على مخطط » لجنة البنى التحتية اإلسرائيلية«تسمى بـ 

بالبلدة القديمة في القدس » التلفريك«القطار الهوائي 
ًالمحتلة الذي يربط جبل الزيتون بساحة البراق مرورا 

 . المبارك والبلدة القديمةبأسوار المسجد األقصى

وبادرتا لهذا المشروع االستيطاني التهويدي وزارة 
» سلطة تطوير القدس«السياحة اإلسرائيلية وما تسمى بـ 

الذي صادقت عليه الحكومة اإلسرائيلية ورصدت له 
 . مليون شيكل٢٠٠ميزانية أولية بقيمة 

وعقب مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق 
بان ) الرأي(ـ ت العربية، خليل التفكجي لوجمعية الدراسا

هذا المخطط جزء من مخطط ينفذ على ثالثة مراحل، 
المرحلة االولى وهي السيطرة على ما هو تحت األرض 
ًوهي االنفاق، التي ما زالت في طور الحفر تحضيرا 

 ٣٠٠٠ـ الفتتاحها وفق الرواية اإلسرائيلية التي تعود ل
 .حسب زعمهم. عام

ًثانيا ان ما يجري فوق األرض  ":جيوقال التفك
من استيطان وبؤر استيطانية، وهدم منازل واالستيالء 
على منازل أخرى يأتي ضمن سياسة فرض االمر الواقع 
ًعلى األرض، ثالثا وهي مرحلة السيطرة على الفضاء، 
بمعنى تغيير المشهد التاريخي لمدينة القدس العربية 

ان والتهويد في المدينة اإلسالمية، وبذلك يتعمق االستيط

بكافة ارجاءها محققه رؤيتها اإلسرائيلية، بان القدس 
 ".غير قابلة للتقسيم

ان هذا المشروع في مرحلته  ":وأضاف التفكجي
االولى تبدء في محطة القطار العثمانية القديمة في 

المروحة الهوائية، ثم يسير / الثوري/ القدس الغربية
ًالمنطق الحرام سابقا ومنها باتجاه باب النبي داود في 

الى باب المغاربة كمرحلة أولى، ثم يتجه منها الى جبل 
 .الزيتون وبعدها الى اباب االسباط كمرحلة ثانية

انه إذا اضفنا ما أعلن عنه كحديقة  ":وتابع
قومية تم المصادقة عليها خلف الكنيسة الجثمانية على 

 إقامة وما تم المصادقة عليه) وفق االنصاري(أراضي 
مركز للزوار ومحطة للشرطة اإلسرائيلية في رأس 

 دونما من أراضي سلوان ١،٥العامود، بعد مصادرة 
لصالح هذا المشروع، هذا يعني ان الجانب اإلسرائيلي 
وضع كل المخططات في عملية التكثيف والتهويد 
والتفتيت لمنطقة سلوان، ضمن المخطط العام للقدس عام 

٢٠٢٠". 

 هذا المشروع على البلدة القديمة وعن انعكاسات
ان هذه  ":والمسجد األقصى المبارك قال التفكجي

المشروع يمس بمدينة القدس واسوارها المدرجة ضم 
قائمة اليونسكو للحفاظ على التراث العالمي والقدس 
واسوارها ومسجدها المبارك ضمن هذه القائمة، فعملية 

ين القدس بناء القطار الخفيف والطائر الذي سيصل ب
الغربية وحائط البرق يمس ويغير من الواقع الواجب 
الحفاظ علية بناء على تعليمات اليونسكو التي تقوم 

 ."سلطات االحتالل بتجاهلها والضرب بها عرض الحائط

وتأتي المصادقة على المخطط بعد تدشين 
الحدائق التوراتية بالقصور األموية، وتدشين شبكة 

لتمتد تحت القدس القديمة وعين األنفاق بساحة البراق 
سلوان، والمصادقة على مخطط إلقامة متنزه في جبل 
الزيتون المطل على القدس القديمة، كما تم في هذه 
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المرحلة التحضير للمشروع السياحي االستيطاني 
 .«النزول على حبل«أو ما يعرف بـ » أوميغا«

ويضاف ذلك إلى مخطط إقامة متنزه في جبل 
ط بين موقعين استيطانيين لليهود في داخل الزيتون، يرب

الطور بمدينة القدس، إذ يقتضي إقامته االستيالء على 
أراض فلسطينية خاصة، وفي المرحلة القادمة سيتم 

 .«اللجنة اللوائية للتخطيط«عرض المخطط على 

العليا الشيخ  بدوره قال رئيس الهيئة اإلسالمية
أي اجراء يقوم به ان  "):الرأي(ـ الدكتور عكرمة صبري ل

االحتالل في مدينة القدس يصب في مخطط تهويد 
المدينة ويعطيها الطابع اليهودي الذي يطمس المعالم 
العربية واإلسالمية التي هي قائمة منذ ما يزيد عن 

 .ً"قرنا١٥

ان تنفيذ هذا المشروع " :وأضاف الشيخ عكرمة
هو انتهاك فاضح لحرمة المسجد األقصى المبارك 

ء على األراضي الوقفية اإلسالمية، ونحن نرفض واعتدا
هذه المشاريع التهويدية ونعتبرها باطلة ألنها تغير من 
الواقع القائم والواجب الحفاظ عليه في مدينة القدس بناء 
على القرارات الدولية وقائمة اليونيسكو التي اكدت ان 
مدينة القدس واسوارها ومسجدها المقدسة من التراث 

لذي يجب الحفاظ عليه وعدم القيام باي اجراء العالمي ا
ولفت الى ان . ٕمن شأنه المس بعروبته واسالميته

اليونسكو تعتبر ان أي اجراء يقوم به االحتالل في القدس 
 .ً"يعتبر باطال

وأوضح ان خطوط هذا القطار االستيطاني 
التهويدي تؤثر على فضاء المسجد األقصى المبارك وفي 

ًراضي األوقاف هوائيا وتستولي على ذات الوقت تستغل أ
جزء منها إلقامة القواعد واالعمدة التي ستحمل هذا 
القطار التهويدي بإدارة جمعية استيطانية معروف 
بعنصريتها واستهدافها األوقاف والعقارات الفلسطينية في 

 .االستيطانية» العاد«القدس وهي جمعية 

ية من جانبه قال مفتي القدس والديار الفلسطين
ان هذا المشروع يأتي : ")الرأي(ـ الشيخ محمد حسين ل

في سياق الحمل التهويدية للمدينة المقدسة والمحاولة 
 ."لتغيير الطابع اإلسالمي والحضاري

وأضاف انه مشروع مرفوض ويعتبر اعتداء 
مباشر على المسجد األقصى المبارك لقربه من اسوار 

ولية، إذا ان المسجد األقصى وألنه مساس بالشرعية الد
كل القوانين الدولية ال تجيز للسلطات المحتلة اجراء أي 

 .تغيير في األراضي التي تحتلها

انه مشروع استعراضي  ":وأوضح مفتي القدس
استيطاني ضمن المشاريع التي تنفذها الجمعيات 
االستيطانية الطامعة بأرضنا ومقدساتنا، وهذه المشاريع 

اتها وقاطنيها، وهو تعتدي على مدينة القدس ومقدس
ضمن االستيطان غير الشرعي في مدينة القدس 

 ".المحتلة

ودعا الشيخ حسين المجتمع العربي واإلسالمي 
والدولي الى الوقوف في وجه كل هذه االجراءات 
ًالتهويدية التي تستهدف المدينة المقدسة حضارتا 
. ًوتاريخا وتستهدف تغير طابعة العربي اإلسالمي األصيل

 ان هذا الصمت على انتهاكات االحتالل غير ًمؤكدا
  .مقبول

  ٨ ص٣٠/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 من "بيت لحم" االستيطاني يحرم "٢إي "
 التوسع العمراني

  

كشف تقرير صدر مؤخرا  -االيام الفلسطينية 
عن المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 

 التي االستيطان التابع لمنظمة التحرير، تفاصيل الخطة
تعتزم حكومة االحتالل في سياق معركتها االنتخابية 
للكنيست اإلسرائيلي، طرحها والتي تقضي بتوسع وبناء 
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» مستوطنة إفرات«المزيد من الوحدات االستيطانية قرب 
 وحدة على ٢٥٠٠جنوب بيت لحم، والتي تقدر بنحو 

أراضي خربة النحلة جنوب المدينة، في المشروع الذي 
  .)٢إي (سم أطلق عليه ا

إن هذا المشروع هو محاولة : وأضاف التقرير
لمنع أي تطوير أو توسيع في مدينة بيت لحم، التي تمنع 

توسيعها بالفعل من المنطقة » هار حوما«مستوطنة 
ًالشمالية، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شماال  ّ

  .ًوجنوبا

» اإلدارة المدنية«ّوبين التقرير أن ما تسمى 
» مزرعة زراعية«لية تسمح للمستوطنين بإنشاء اإلسرائي

في الخلة، إضافة إلى نشر إخطارات على موقعها 
اإللكتروني تؤكد أنها تعتزم التخطيط لبناء مئات الوحدات 

  .ً دونما من األراضي في المنطقة١١٨٢ّالسكنية على 

 دونم، في ١٧٠٠وكان جيش االحتالل قد صادر 
ن في الخربة، ويسعى ، من أراضي المواطني٢٠٠٩العام 

» غوش عتصيون«من خاللها إلى توسيع تجمع 
  .االستيطاني

، بحسب التقرير، »اإلسرائيلية«وتهدف السلطات 
من خالل مصادرة األراضي والتعامل معها باعتبارها 

إلى تمهيد الطريق أمام المستوطنة » أراضي دولة«
للشروع في إجراءات الحصول على موافقة الحكومة لبناء 

  . وحدة سكنية فيها٢٥٠٠

وأوضح التقرير أن هذا المشروع يأتي في إطار 
مساعي نتنياهو لكسب أصوات اليمين اإلسرائيلي، حيث 

شرق  E1 ً، تشبيها بمخططE2 يوصف بأنه مخطط
القدس، الذي يهدف إلى عزل المدينة المقدسة عن 
الضفة الغربية المحتلة، عبر ربط القدس بمستوطنة 

ً وصوال إلى البحر الميت، ما يعني ،»معاليه أدوميم«
ًتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس تماما عن 

  .محيطها الفلسطيني

 ٢٥٠٠وأظهر التقرير أنه في حال تم بناء 
وحدة استيطانية إضافية، يمكن للمشروع تحويل 
المستوطنة إلى مدينة جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات 

جنوب (» عيليت«: هيتم تصنيفها كمدن إسرائيلية، 
) جنوب القدس وغرب بيت لحم(» بيتار عيليت»و) القدس

على أراضي » أرئيل»و) شرق القدس(» معاليه أدوميم»و
  .محافظة ومدينة سلفيت جنوب نابلس

ّوبين التقرير أنه في محيط القدس تعد وزارة 
بلدية معاليه «البناء واإلسكان اإلسرائيلية بالتعاون مع 

 وحدة سكنية جديدة منطقة ٤٥٩ لبناء مخططات» أدوميم
االستيطانية، حيث نشرت الوزارة، في » كيكار كيدم«

منتصف كانون األول، مناقصة لتطوير موقع البناء في 
 وحدة سكنية ٤٥٩، الذي من المقرر بناء »كيكار كيدم«

فيه، وتطالب الوزارة بعروض لتنفيذ أعمال ترابية وتعبيد 
ية ومد شبكات تحت األرض، ٕشوارع واقامة جدران استناد

وحدد تاريخ العاشر من كانون الثاني الجاري لتقديم 
  .العروض، وفور ذلك سيبدأ العمل في الموقع

وأفاد التقرير بأنه في الوقت نفسه أودعت ما 
ًتسمى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء اإلسرائيلية مخططا 

ة  غرف٣٠٠ٕ وحدة استيطانية جديدة واقامة ٥٢٥٠لبناء 
فندقية ومنطقة تجارية وصناعية، وموقف سيارات على 
تلة لبن القائمة على الخط األخضر شمال قرية الولجة 

  .في القدس المحتلة

ويأتي هذا المخطط ضمن مجموعة أحياء 
المقرر إقامته في » مشروع سفديه«استيطانية باسم 

  .منطقة األحراش على حدود القدس الشرقية مع الغربية

المخطط ضمن مخطط شامل يهدف ويندرج هذا 
الخط األخضر الفاصل بين األراضي المحتلة «إلى مسح 

ٕ، واخفاء ١٩٦٧ واألراضي المحتلة عام ١٩٤٨عام 
ًمعالمه نهائيا بواسطة البناء االستيطاني عليه للحيلولة 
دون التفكير بالعودة إليه، وفق رؤية إسرائيلية لما يسمى 
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ًلمدينة شرقا وغربا عبر توسيع حدود ا) القدس الكبرى( ً
وتغيير معالمها ومداخلها وتطويقها بجدران وآالف 

٪ من ١٥، وضم ما يزيد على »الوحدات االستيطانية
» القدس الكبرى«مساحة الضفة الغربية لصالح مشروع 

ضمن مخطط أكبر يهدف إلى ضم مساحات واسعة من 
للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية » ج«مناطق 
  .«مترابطة

  ١٧ص ٣/١/٢٠١٩تور الدس

* * * * *  

كيف يعمل غليك على ترسيخ فكرة الوجود 
  اليهودي في األقصى؟

 

" الكنيـــست" اقـــتحم عـــضو –بـــراءة درزي : إعـــداد
 ليبــارك ٢٨/١/٢٠١٩يهــودا غليــك المــسجد األقــصى فــي 

زفافه الذي عقد مساء اليوم ذاته؛ وهذا هو الزواج الثـاني 
وكــان . األولــىلغليــك بعــد مــرور ســنة علــى وفــاة زوجتــه 

الحاخام غليك من المواظبين على اقتحام األقصى قبـل أن 
، وبعــد انــدالع ٢٠١٦عــام " الكنيــست"ًيــصبح عــضوا فــي 

ّـهبة أبو خضير، كان غليك هدفا لعملية إطالق نار نفذها  ً
، علــى خلفيــة ٢٩/١٠/٢٠١٤الــشهيد معتــز حجــازي فــي 

ّاقتحامات غليـك المتكـررة للمـسجد وتـشجيعه المـستوطنين 
ا لـشرطة االحـتالل فـإن  ًـعلى المزيد من االقتحامـات، ووفق

ــه ــار علي ــل إطــالق الن أحــب : معتــز حجــازي قــال لغليــك قب
وكانـت العمليـة حينهـا . األقصى وأنت اضطررتني إلى ذلك

ّرســالة مفادهــا أن االعتــداء علــى األقــصى دونــه أثمــان، 
وسيستجلب ردا من الفلسطينيين الـذين لـن يقفـوا مكتـوفي 

ّ ليشاهدوا االعتـداءات علـى األقـصى تمـر مـن دون األيدي
  . التصدي لها ومقاومتها

ًممــثال للــشرعية اليهوديــة فــي "يعــد غليــك نفــسه 
ّعملية إطالق النار محطة " ذكرى"ّ، وهو يتخذ من "إسرائيل

ّللتـــذكير بأنــــه صـــاحب رســــالة تتمحـــور حــــول  ". المعبــــد"ّ

ذه ّواقتحامــه المــسجد بــاألمس لــيس المــرة األولــى علــى هــ
الخلفية، ففي فتـرة منـع االقتحامـات الـسياسية التـي بـدأت 

ـــشرين أول ـــي ت ـــوبر  /ف ـــدالع انتفاضـــة ٢٠١٥أكت ـــد ان  بع
ـــدس، استحـــصل غليـــك علـــى تـــصريحين مـــن رئـــيس  الق
حكومـــــــة االحـــــــتالل القتحـــــــام األقـــــــصى، األولـــــــى فـــــــي 

، لمرافقة ابنه قبل يومين من عقد قرانـه، ٢٥/١٠/٢٠١٧
 إلحياء ذكرى مرور ٢٠١٨ يناير /واألخرى في كانون ثان
  . شهر على وفاة زوجته

وتتساوق هذه االقتحامات من غليك مع مـساعي 
ّتحويــل المــسجد إلــى منــصة للمناســبات " ّمنظمــات المعبــد"

المتعلقــة بــالبلوغ والــزواج والوفــاة، ومنهــا مبــادرة أطلقتهــا 
ال " تحـت عنـوان ٢٠١٧عـام " طالب ألجل المعبـد"منظمة 

ـــوا بالحـــائط ـــسع" تكتف ـــي ت ـــوغ ف ـــالت البل ـــى إقامـــة حف ى إل
ّوقالــت الناطقــة باســم الحركــة، مايــان مــيغن، إن . األقــصى

ٕحفــالت البلــوغ تقـــام عنــد الحــائط الغربـــي وان ذلــك كـــان "
ــت  ــه جــزء مــن أســطورة جعل ــوال أن ــدا ل ًيمكــن أن يكــون جي
ّللحائط مكانة مركزية في الوعي اليهودي، ونحـن نريـد أن 

ًنعيــد التركيــز مجــددا إلــى جبــل ّ يــضاف إلــى ذلــك، ".  المعبــدّ
إقامــة مراســم عقــد الــزواج فــي األقــصى التــي تطــورت مــن 
ــديو ونــشرها  ــى تــصويرها بالفي ــاء، إل ــسر والخف إجرائهــا بال
على صفحات مواقع التواصـل االجتمـاعي، وقـد أشـار إلـى 
ـــصادر عـــن  ـــسنوي ال ـــى األقـــصى ال ـــر عـــين عل ـــك تقري ذل

 .٢٠١٧أغسطس  /مؤسسة القدس الدولية في آب

قتحامات غليك ال تقتـصر علـى المناسـبات، لكن ا
ّبل هو من المتمسكين باقتحام المسجد باستمرار، لترسيخ 

وكــان غليــك . اليهــود بــالوجود والــصالة فــي المكــان" ّحــق"
من أبرز المعترضين على قرار نتنياهو تجميد االقتحامـات 
ّالسياسية بعد اندالع انتفاضة القدس، وقد أقام مكتبه فـي 

 خــارج األقــصى عنــد بــاب ١٤/٨/٢٠١٧ي فــ" الكنيــست"
ّاألسباط، اعتراضا على القرار، وقـال إن خطوتـه  اعتـراض "ً

ـــات  ـــسماح باالقتحام ـــن ال ـــشرطة م ـــاهو ال ـــع نتني ـــى من عل
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ّالسياسية، وان للباب أهميـة تاريخيـة حيـث اقـتحم الجنـود  ٕ
اإلســـرائيليون األقـــصى عبـــره عنـــد احـــتالل المـــسجد عـــام 

١٩٦٧ ."  

ي االقتحامــات، بــل يلقــى وال يقــف غليــك وحــده فــ
ّدعما من المستوى األمني الذي يـسهل االقتحامـات، ومـن  ً
ــضان الرســمي  ــك الــسياسية، بمــا يعكــس االحت ضــمنها تل

 للمخـرج وقد أظهر تحقيق وثائقي". المعبد"ألجندة نشطاء 
يهـودا غليـك يقـول " الكنيست"اإلسرائيلي شاي چال عضو 

قبـل بـضعة ": "الكنيـست"فـي " المعبد"في مؤتمر لجماعات 
أشهر، طلبنا أنا وصـديقي عتـصيون عقـد لقـاء مـع وزيـر 

ّاعتقـدنا أن األمـر سيـستغرق . األمن الداخلي جلعـاد إردان
ثـم عـرض غليـك ". ّعدة أشهر، لكن هذا جـرى علـى الفـور

ّرسالة نصية على جهازه الخلوي وصلته مـن إردان، الـذي 

ة أمـــورا كثيـــرة ينبغـــي تنفيـــذها"ّقـــال فيهـــا إن  ًثم ًووفقـــا . "ّـــ
. هــــذا هــــو مـــستوى تواصــــلهم مــــع الحكــــم"ّلـــشاي، فــــإن 

ّإننا نحبكم: ونتنياهو يقول لهم في الكنيست ّ."  

ّفي كل " المعبد"بالنظر إلى غليك الذي يستحضر 
ّخطــوة مــن خطواتــه، فــإن اقتحاماتــه لألقــصى لــن تتوقــف،  ّ
وهي ال تأتي في باب الدعاية االنتخابية وحـسب، بـل تقـع 

 التـي يعتنقهـا، وهـو يراهـا خطـوة توجيافي صـلب اإليـديول
، ويعمـل علـى ترسـيخها مـن بـاب "المعبـد"في طريـق بنـاء 

ترسيخ الوجود اليهودي في األقصى وتعزيزه، ليكون بـذلك 
حلقـــة فـــي سلـــسلة متماديـــة مـــن رعـــاة االعتـــداءات علـــى 

  .المسجد

٣٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

  

* * * * *  
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دس تعمل على إسكات بلدية االحتالل في الق
  صوت األذان

 

رئيس بلدية االحتالل اإلسرائيلي فـي مدينـة  يعمل
القدس، موشيه ليئون، علـى تنفيـذ خطـة تقـضي بإسـكات 
أو خفـض صـوت األذان الــصادر عـن المــساجد فـي بلــدات 
وأحياء المدينة المقدسة، ومنها جبل المكبر، بيت صفافا، 

ــا وشــعفاط، وفقــا لتقريــر نــشرته  ــار ًبيــت حنين شــركة األخب
 .، مساء اليوم الثالثاء)ًالقناة الثانية سابقا(اإلسرائيلية 

ــــإن  ــــاة ف ــــا للقن المخطــــط يقــــضي باســــتبدال "ًوفق
ـــدات  مكبـــرات الـــصوت الحاليـــة فـــي مـــساجد األحيـــاء والبل

بــدعوى " ًالتابعــة للقــدس المحتلــة، بمكبــرات أصــغر حجمــا
 ".الحد من الضوضاء"

تالل فـي القـدس وأشارت القناة إلى أن بلدية االح
ستعمل على تثبيت مكبرات تـصدر عنهـا مـستويات صـوت 
ـــى أال  ـــض صـــوت األذان عل ـــي محاولـــة لخف ـــضة، ف منخف
يتجــاوز الــصوت القــوة المنــصوص عليهــا فــي لــوائح الحــد 

 .من الضوضاء التابعة للبلدية

وأكدت القناة أن البلدية ستمنح للشرطة صالحية 
 ارتفاعــه خفــض حجــم الــصوت إذا مــا اعتبــرت أن مــستوى

 .يتخالف مع اللوائح المخصصة للضوضاء

يــــأتي قــــرار ليئــــون، المقــــرب مــــن رئــــيس حــــزب 
ووزير األمن الـسابق، أفيغـدور ليبرمـان، " يسرائيل بيتينو"

بعد أقل من شهرين من انتخابـه وبعـد أقـل مـن عـام علـى 
توصية لجنة حكوميـة إسـرائيلية بمـنح الـشرطة صـالحيات 

رات الــصوت فــي حــال رفــع اقتحــام المــساجد ومــصادرة مكبــ
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األذان أو اســـتعمال مكبـــرات الـــصوت فـــي األوقـــات غيـــر 
 .المسموحة

وأوضـــــحت القنـــــاة أن بلديـــــة االحـــــتالل رصـــــدت 
ميزانيـــة أوليـــة لبـــدء تنفيـــذ المخطـــط الـــذي ســـتعمل علـــى 
تنفيـذه علــى نحـو تجريبــي الختبـار نجاعــة عمـل البرنــامج 

ة، الجديد بخفض صوت األذان في مساجد المدينة المقدس
وأكدت القناة أن الميزانيـة األوليـة التـي خصـصتها البلديـة 

 . ألف شيقل لكل مسجد٧٠ - ٥٠تتراوح بين 

ونقلت القناة عن ليئون تصريحه أنه يـسعى إلـى 
تنفيذ المخطـط بـالتوافق مـع شخـصيات فـي عـدد مـن قـرى 
ــــذي أقرتــــه  ــــانون إســــكات األذان ال ــــدس، وزعــــم أن ق الق

ضوضاء الصادرة عن مآذن ًالكنيست مؤخرا، لم يحد من ال
  .مساجد المدينة المقدسة

  ١/١/٢٠١٩ ٤٨عرب 

* * * * *  

 منشأة ١٤٣استشهاد سبعة مقدسيين وهدم 
 ٢٠١٨بالقدس في 

  

ــــــة ــــــدس المحتل مركــــــز فلــــــسطيني  ّوثــــــق – الق
ّاالنتهاكــــات اإلســــرائيلية بحــــق مدينــــة القــــدس وســــكانها 

، والتـي أسـفرت عـن ٢٠١٨ّومقدساتها الدينية خالل عام 
ـــال اس ـــسطينيين واعتق ـــواطنين فل ـــشهاد ســـبعة م  ١٧٣٦ت

  . منشأة سكنية وتجارية١٤٣آخرين، وهدم 

فـي " سـلوان – مركـز معلومـات وادي حلـوة"وذكر 
تقريــــره الـــــسنوي، أن القــــوات اإلســـــرائيلية قتلــــت ســـــبعة 
ّمقدسيين منذ بدء العام؛ من بينهم أسير كان يقضي مـدة 

  .حكمه في سجون االحتالل

ـــشهداء هـــم؛ عبـــ ـــي فـــضل وال ـــرحمن بن  ٢٨(د ال
، )ً عامـــا٥٣(، األســـير المقدســـي عزيـــز عويـــسات )ًعامـــا

، عبد الرحمن أبو )ً عاما٢٦(أحمد محاميد، محمد عليان 

ــــل  ــــا١٧(جم ــــر )ً عام ــــا٢٦(، مجــــد مطي ، والفتــــى )ً عام
  .)ً عاما١٧(المقدسي قاسم العباسي 

ــز  ــة ١٧٣٦ورصــد المرك  حالــة اعتقــال فــي مدين
 ١٢ منها أطفـال دون سـن الــ ٣٣القدس المحتلة، طالت 

بيـنهن قاصـرتان ( مـن اإلنـاث ٦٣ً قاصرا، و٤٦١ًعاما، و
  . مسنين من الرجال١٠، إضافة إلى ) مسنات٤و

 ١٧٦وأصــدرت ســلطات االحــتالل العــام الماضــي 
قرار إبعاد عـن المـسجد األقـصى المبـارك، لفتـرات تراوحـت 

 ٣٠ما بين أسبوع إلى ستة أشهر، من بينها ما استهدف 
  .ً فتى، وفقا للمركز١٣يدة وس

 قـــرار إبعـــاد عـــن ١٧ّكمــا بـــين إصـــدار االحــتالل 
 قــرارات منــع مقدســيين مــن ٦مدينــة القــدس، إضــافة إلــى 

  .دخول الضفة الغربية

/ وأشــار المركــز إلــى أنــه مــع نهايــة شــهر نيــسان
أبريـــل الماضـــي، قـــرر وزيـــر الداخليـــة اإلســـرائيلي ســـحب 

ـــ ـــة؛ محمـــد أب ـــدس الثالث ـــواب الق ـــات ن ـــر، أحمـــد هوي و طي
عطون، ومحمد طوطح، ووزيرها األسبق خالد أبـو عرفـة، 

عدم الوالء إلسرائيل وعضويتهم في حركـة "بعد اتهامهم بـ 
، وذلك بموجب تعديل برلماني منح وزير الداخليـة "حماس

ـــات مـــن المقدســـيين خـــالل آذار / صـــالحية ســـحب اإلقام
  .مارس

كمــــا قــــرر وزيــــر الداخليــــة ســــحب إقامــــة والــــدة 
د بهــاء عليــان التــي تــسمح لهــا بالــسكن فــي مدينــة الــشهي

، ٢٠١٥القــدس، بحجــة تنفيــذ نجلهــا عمليــة فدائيــة عــام 
وتــرويج العائلــة لمــا قــام بــه وتمجيــده مــن خــالل الوقفــات 

  .والندوات

 ١٤٣هــدم " مركــز معلومــات وادي حلــوة"ورصــد 
ًمنـشأة فلـسطينية فـي القـدس، الفتـا إلـى أن أكثـر األحيــاء 

ذت فيهــا بلديــة االحــتالل عمليــات هــدم المقدســية التــي نفــ
كانت بلـدة سـلوان جنـوبي المـسجد األقـصى، حيـث هـدمت 

  . منشأة٣٠اآلليات فيها 



  

  

١٣٥ 

إلــى الـــشمال (وتــال بلــدة ســـلوان، مخــيم شـــعفاط 
) ًشــماال( منــشأة، ثــم بلــدة بيــت حنينــا ٢١بهــدم ) الــشرقي

 ١٨) إلــــى الـــــشمال الـــــشرقي( منــــشأة، فالعيـــــساوية ١٩
 منـشأة، إضـافة إلـى ١٧) ًجنوبـا(ر منشأة، ثـم جبـل المكبـ

  .تنفيذ عمليات هدم في معظم األحياء األخرى

 قطـع أراض فـي مدينـة ٣وجرفت آليات االحـتالل 
، كمــا أصــدرت )العيــسوية وســلوان وبيــت صــفافا(القــدس 

ًقــرارا يقــضي بــإخالء منــزل وغرفــة فــي بلــدة ســلوان بحجــة 
ال خطورة البناء، وذلك بسبب أعمال الحفر أسفلهما وأعمـ

  .للمستوطنين في أرض مالصقة لهما

ــــين المنــــشآت التــــي  وأوضــــح المركــــز أن مــــن ب
بعدما ُأجبـرتهم " ًذاتيا" منشأة هدمها أصحابها ٢٤هدمت، 

  .على ذلك بلدية االحتالل

ــع إخطــارات بهــدم  ــة االحــتالل توزي وواصــلت بلدي
منشآت سكنية وتجاريـة فـي مدينـة القـدس؛ بحجـة البنـاء 

  .دون ترخيص

ـــات المتحـــدة ٢٠١٨ وفـــي العـــام ، افتتحـــت الوالي
ــار ــي القــدس، منتــصف أي ــدة ف ــة ســفارتها الجدي / األمريكي

 مـايو الماضــي، بـالتزامن مــع ذكــرى النكبـة الفلــسطينية الــــ
، في تكريس العتراف الرئيس األمريكـي دونالـد ترمـب ٧١

ــــانون أول  ــــع شــــهر ك ــــدس عاصــــمة إلســــرائيل، مطل بالق
ـــي انتهـــاك لقواعـــد القـــانون الـــ٢٠١٦ دولي، وقـــرارات ، ف

  .مجلس األمن

  ١/١/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ألف مستوطن استباحوا المسجد األقصى  ٣٠
 ٢٠١٨خالل 

  

اقتحم عشرات  - محمد جمال-القدس المحتلة 
اآلالف من المستوطنين المسجد األقصى، خالل عام 

، بحراسة من قوات االحتالل، عبر باب المغاربة ٢٠١٨

سيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل الذي ت
، وأوضح الشيخ عزام الخطيب ١٩٦٧مدينة القدس عام 

مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد 
أن أعداد المتطرفين اليهود "األقصى المبارك أمس 

المقتحمين للمسجد األقصى المبارك الحرم القدسي 
 متطرف، ٢٩,٨٠١ بلغت ٢٠١٨الشريف خالل عام 

عن العام المنصرم، وكل % ١٧بزيادة ما نسبته حوالي 
هذه االقتحامات تتم تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة 

 .وبقرار سياسي إسرائيلي

وأضاف الشيخ الخطيب في تصريح حصلنا على 
نسخة منه مع نهاية العام أن كافة المؤشرات 

ق واالحصائيات تدل على تصاعد وتيرة االنتهاكات بح
، مؤكدا أن كافة هذه ٢٠١٨المسجد المبارك خالل عام 

االجراءات لن تثني دائرة األوقاف اإلسالمية وعموم 
المسلمين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته 

 .اإلسالمية

وشدد الشيخ الخطيب على أن أي مساس 
بالمسجد األقصى المبارك هو اعتداء صارخ على عقيدة 

اء العالم واعتداء على وصاية كل مسلم في كافة أنح
جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا ورعاه 

من جانبها، قالت رئيسة جهاز . والتي أجمع العالم عليها
اإلحصاء عال عوض، عشية رأس السنة الجديدة 

، إنه بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم ٢٠١٩
يون في  مل٤.٩١ مليون فلسطيني؛ ١٣.٠٥حوالي 

 مليون فلسطيني في أراضي ١.٥٧فلسطين، وحوالي 
 مليون في الدول العربية، ٥.٨٥، وما يقارب ١٩٤٨
 ألفا في الدول األجنبية، وأن أكثر من ثلث ٧١٧ونحو 

 .السكان يقيمون في قطاع غزة

وفي سياق آخر، كشف جيش االحتالل 
، والتي ٢٠١٨اإلسرائيلي أمس، إحصائيته الشاملة لعام 

ً إسرائيليا ما بين جندي ومستوطن، ١٦ت مقتل أظهر



  

  

١٣٦ 

ٕواطالق نحو ألف صاروخ من قطاع غزة باتجاه 
مستوطنات الغالف، وأوضحت اإلحصائية أن ارتفاعا طرأ 

 مقابل ١٩٩في أعداد المصابين هذا العام، إذ وصل إلى 
 .٢٠١٧ بعام ١٦٩

 ٨٧ووفق جيش االحتالل، وقعت هذا العام 
وطعن ودهس واقتحام عملية ما بين إطالق نار 

لمستوطنة، بينما ال يتم احتساب إلقاء الحارقات والحجارة 
كما جرى نهب أكثر من مليوني شيقل . على أنها عمليات

من فلسطينيين يشتبه بأنها تعود لتنظيمات فلسطينية، 
ً فلسطينيا ٣١٧٣ قطع سالح، بينما اعتقل ٤٠٦وسلب 

. ٢٠١٧ بعام ٣٦٢٧متهمين بأعمال مقاومة، مقابل 
 ٢٠١٨وقال الجيش إن نحو ألف صاروخ أطلق خالل 

ًنحو مستوطنات الغالف، ما يعني ارتفاعا هائال في  ً
 ً ضعفا مقارنة بـ٢٨عمليات إطالق الصواريخ وصل إلى 

٢٠١٧.  

 ١/١/٢٠١٩الشرق 

* * * * *  

 وحدة ٢٥٠٠االحتالل يعزز استيطانه ويقيم 
 جديدة بالضفة

  

سلطات  ت قرر– عمان – نادية سعد الدين
 وحدة ٢٥٠٠االحتالل اإلسرائيلي، أمس، إقامة 

استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وذلك على وقع 
اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين 
للمسجد األقصى المبارك واستباحة باحاته وسط تصدي 

  .المصلين وحراس المسجد لعدوانهم

من ويمتد المخطط االستيطاني اإلسرائيلي ض
 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين ١١٨٢مساحة 

، شمال بيت لحم بالضفة ”خربة النحلة“في منطقة 
، التي تقع ضمن تكتل ”أفرات“الغربية، قرب مستوطنة 

االستيطاني، الواقع بين القدس وبيت ” غوش عتصيون“
  .لحم وبيت جاال

ويستهدف هذا المشروع تقطيع أوصال الضفة 
 مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، الغربية، وعزل

بما يمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
  .القدس المحتلة

، ”جيروزاليم بوست“وبحسب صحيفة 
المشروع، “اإلسرائيلية الناطقة باللغة اإلنجليزية، فإن 

، محاولة لمنع ”السالم اآلن“نقال عن ما يسمى حركة 
ة بيت لحم، التي تمنع أي تطوير أو توسيع في مدين

توسيعها بالفعل من المنطقة ” هار حوما“مستوطنة 
الشمالية، ما يعني إعاقة أي توسعة للمدينة شماال 

  .”وجنوبا

وقالت نفس الصحيفة، عبر موقعها اإللكتروني، 
استغلوا مقتل أحد مستوطنيها ” افرات“مستوطني "إن 

ديد الماضي، لتج) سبتمبر(بعملية طعن، في شهر أيلول 
، المحاذية ”خلة النحلة“المطالبة بمشروع استيطاني في 

  ".لبيت لحم

واعتبرت الصحيفة اإلسرائيلية أن المشروع 
مساعي رئيس الوزراء “االستيطاني الجديد يأتي في إطار 

اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكسب أصوات اليمين 
المقررة ” الكنيست“، المتطرف في انتخابات ”اإلسرائيلي

  .المقبل) إبريل( نيسان في

غوش “وترى سلطات االحتالل أن مستوطنة 
ستكون جزءا من حدود الكيان اإلسرائيلي في ” عتصيون

أي اتفاقية يتم التوصل إليها للوضع النهائي مع 
  .الفلسطينيين

، ٢٠٠٩وكانت قوات االحتالل قد صادرت، العام 
 دونم من األراضي الفلسطينية الواقعة ١٧٠٠قرابة 

، لضمها إليها، ”أفرات“لي بيت لحم، قرب مستوطنة شما
  .ألغراض االستيطان” أراضي دولة“ومن ثم اعتبارها 
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مستوطنة “وطبقا لألنباء الفلسطينية فإن 
تعد واحدة من أسرع المستوطنات اإلسرائيلية ” أفرات“

، وثاني أكبر مستوطناتها، ”غوش عتصيون“نموا في 
  .”وطنحيث يستوطنها زهاء تسعة آالف مست

وكانت سلطات االحتالل قد شيدت، خالل 
 وحدة استيطانية في ١١١٠العامين الماضيين، 

 وحدة استيطانية ٢٥٠٠، ومع إقامة ”افرات“مستوطنة 
إضافية، يمكن للمشروع تحويل المستوطنة إلى مدينة 
جديدة، لتنضم إلى أربع مستوطنات تم تصنيفها كمدن 

)  المحتلةجنوب القدس(” عيليت“إسرائيلية؛ هي 
) جنوب القدس وغربي بيت لحم(” بيتار عيليت”و
” ارييل”و) شرقي القدس المحتلة(” معاليه ادوميم”و

  .)شمال القدس المحتلة(جنوب نابلس 

وفي األثناء؛ وفرت قوات االحتالل الحماية 
األمنية والعسكرية المشددة القتحام المستوطنين 

، وتنفيذ ”باب المغاربة“المتطرفين لألقصى، من جهة 
جوالت استفزازية داخل باحاته، وسط تصدي المصلين 

  .وحراس المسجد لعدوانهم

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون 
أعداد “المسجد األقصى، الشيخ عزام الخطيب، إن 

المستوطنين المتطرفين المقتحمين للمسجد األقصى، 
  .”٢٠١٨ متطرف، خالل العام ٢٩.٨٠١بلغت 

لشيخ الخطيب، في تصريح أمس، إن وأضاف ا
عن العام % ١٧هناك زيادة في االقتحامات بنسبة “

المنصرم، وأن كل هذه االقتحامات، جرت بحماية قوات 
  .”االحتالل اإلسرائيلي

كافة المؤشرات واالحصائيات تدل "وأشار إلى أن 
على تصاعد وتيرة االنتهاكات بحق المسجد خالل العام 

افة هذه اإلجراءات لن تثني دائرة ك“، مؤكدا أن "٢٠١٨
األوقاف اإلسالمية وعموم المسلمين عن الحفاظ على 

  ."قدسية هذا المسجد وهويته اإلسالمية

أي مساس بالمسجد األقصى "وأكد الخطيب أن 
هو اعتداء صارخ على عقيدة كل مسلم في كافة أنحاء 
العالم، واعتداء على وصاية الملك عبد اهللا الثاني ابن 

  ."سين، التي أجمع العالم عليهاالح

على صعيد متصل؛ واصلت قوات االحتالل 
اعتداءاتها في مختلف أنحاء األراضي المحتلة، عبر شن 
حملة مداهمات واقتحامات واسعة أسفرت عن وقوع 
اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين 

  .الفلسطينيين

من جانبه، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن 
عب الفلسطيني لن يقبل بالحلول التي تنتقص من الش“

حقوقه الوطنية المشروعة بالعودة والدولة المستقلة 
  ."وعاصمتها مدينة القدس الشريف

وشدد المجلس، في بيان أصدره أمس بمناسبة 
الذكرى الرابعة والخمسين النطالقة الثورة الفلسطينية 

 عام) يناير(المعاصرة في األول من كانون الثاني 
، بانطالقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني ١٩٦٥

مواصلة النضال الوطني حتى تحقيق “، على ”فتح“
الحرية واالستقالل وتجسيد الدولة ذات السيادة على كامل 

  ".التراب الفلسطيني

 الوحدة إنهاء االنقسام وتحقيق"ودعا إلى 
الوطنية، ومنح الشعب الفلسطيني الفرصة للتعبير عن 
إرادته الحرة، لبناء المؤسسات، ومواجهة المخاطر 

  ."المحدقة بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني

مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، "وقال إن 
، معربا "من خالل ما بات يعرف بصفقة القرن، لن تمر

 الفلسطيني على الصمود بقدرة الشعب"عن ثقته 
 تستهدف حقوقه غير والتصدي لكل المؤامرات التي

  ".فالقابلة للتصر

ما يتعرض له الشعب الفلسطيني "واعتبر أن 
وقيادته من ضغوطات وتهديدات لن تفلح في إخضاعه أو 
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كسر إرادته، حيث سيبقى منغرسا في أرض األجداد 
االحتالل واآلباء وجاهزا للدفاع عنها، وصوال إلى دحر 

  ".ٕوانجاز االستقالل

 المجتمع الدولي إلى "الوطني الفلسطيني"ودعا 
تحمل مسؤولياته القانونية واألخالقية تجاه الشعب "

الفلسطيني باتخاذ القرارات والخطوات العملية التي تحميه 
من بطش االحتالل وجرائمه وتجبره على االنصياع 

ورفع الظلم الواقع لقرارات الشرعية الدولية بإنهاء احتالله 
ً عاما، ٧٠على الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد على 

  ".ًحفاظا على األمن واالستقرار في المنطقة

  ٢٣ص ١/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 امرأة ١٧٥االحتالل اعتقل .. ٢٠١٨خالل 
  وفتاة

 

أسـرى فلـسطين للدراسـات،  مركـز ذكـر -رام اهللا 
العـام  قلـت خـاللاليـوم الثالثـاء، أن سـلطات االحـتالل اعت

ــساء ١٧٥الماضــي  ــاة، وواصــلت اســتهداف الن  امــرأة وفت
دون اســتثناء القاصـــرات، وكبـــار  باالســتدعاء والتحقيـــق

 .السن، والمريضات

ـــز الباحـــث  ريـــاض "وقـــال المتحـــدث باســـم المرك
مـن اسـتهداف النـساء  أن قـوات االحـتالل صـعدت" األشـقر

 ردعهن عنوالفتيات باالعتقال، واألحكام المرتفعة، بهدف 

المشاركة في أية نشاطات سلمية أو مجتمعية أو مقاومـة 
الفلــسطيني ومناهــضة لالحــتالل،  داعمــة لحقــوق الــشعب

اسـتهداف  إلى أن سـلطات االحـتالل واصـلت ُمشيرا إلى أن
ًذوي األســــرى مـــــن الدرجـــــة األولـــــى، وتحديـــــدا أمهـــــاتهم 

زيــارة أبنــائهن فــي الــسجون، بهــدف  وزوجــاتهم، خــالل
حالـة  ١٥رصـد المركـز  اق علـى األسـرى حيـثتشديد الخن

، وحالتي اعتقـال األولىاعتقال ألقارب األسرى من الدرجة 
 .حالة لقاصرات ١٤لجريحات، و

 أحكام انتقامية

وخالل العام الماضـي، أصـدرت محـاكم االحـتالل، 
األحكام القاسـية واالنتقاميـة بحـق  وفق المركز، العديد من

" نزيـه حمـادة فـدوى"رة األسيرات، حيـث حكمـت علـى األسـي
ــة، بالــسجن الفعلــي لمــدة ) ً عامــا٣١( مــن القــدس المحتل

 ألف شيقل، وهـي أم ٣٠وغرامة مالية قيمتها   سنوات١٠
 .لخمسة من األطفال

كمــــا أصــــدرت محكمــــة االحــــتالل المركزيــــة فــــي 
ًالقدس حكما قاسيا بالسجن الفعلي  سنوات بحق ١٠لمدة  ً

، بحجـــة تنفيـــذ )اً عامـــ٣١(أمـــاني خالـــد حـــشيم "األســـيرة 
 .دهس، وهي أم لطفلين عملية

أســـــيا ســـــليمان "كـــــذلك حكمـــــت علـــــى األســـــيرة 
بالــسجن الفعلــي لمــدة  مــن نــابلس،) ً عامــا٤٠" (الكعابنـة

 بيـان حـسين"ً شهرا، وهـى أم لتـسعة أبنـاء، واألسـيرة ٤٢

 ٤٠مــــن مدينــــة القــــدس، بالــــسجن) ً عامــــا٢٤" (فرعــــون
والــذي يقــضي " عــزام أحمــد"ًشــهرا، وهــي خطيبــة األســير 
ا بالــسجن الفعلــي لمــدة   ســنوات، وعــامين ونــصف ٦ًــحكم

، مـــن )ً عامـــا١٩" (إســـراء ســـميح جـــابر"األســـيرة  ّبحـــق
" أمينــة عــوده محمــود "ً شــهرا بحــق األســيرة٣٣الخليــل، و
 .من القدس

 الصحفيات والحقوقيات

إلى أن سلطات االحـتالل صـعدت " األشقر"وأشار 
حفيات والحقوقيـات استهداف الص خالل العام الماضي من

ــات ــةواإلعالمي ــة والباحث ــت الكاتب إســراء خــضر  "، إذ اعتقل
ـــي ـــة )ً عامـــا٣٤" (الف ـــى خلفي ـــت عل ـــل، اعتقل ، مـــن الخلي

ـــشاطها اإلعالمـــي ـــا،  ن ـــضايا شـــعبها ووطنه لمناصـــرة ق
الخليـل،  مـن) ً عامـا٤٢" (لمـى خـاطر"والكاتبـة الـصحفية 

ٕوهــي محللــة سياســية واعالميــة وكاتبــة فــي مجــالي األدب 
 .والسياسة

كــذلك اعتقلــت البــاحثتين الميــدانيتين فــي حقــوق 
مـن الخليـل خــالل " منــال دعنـا"و" منـال الجعبـري "اإلنـسان
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مـع مركـز  عملها في توثيق جرائم االحتالل، وهمـا تعمـالن
ــــات  ، والناشــــطة التــــي تحمــــل الجنــــسية "بتــــسيلم"معلوم
ــسية  ــا"الفرن ــابلس، والناشــطة " اشــتيوي دني ــة ن فــي مدين

مجموعــة  ، مــن الخليــل، وهــي ناشــطة فــي"زةســندس العــ"
صـــفاء أكـــرم أبـــو "، والناشـــطة "شـــباب ضـــد االســـتيطان"

البيوت الـسعيدة فـي مدينـة الخليـل،  رئيسة جمعية" حسين
، ")ًعامــا ٤٠(ســونيا الحمــوري"والمحاضــرتين الجــامعيتين 

 .من مدينة نابلس" فيروز نعالوة"من مدينة الخليل، و

 أوضاع سيئة

ن العـام الماضـي كـان مـن أسـوء أ" األشقر"وذكر 
ًشـــهدت أوضـــاعهن تراجعـــا  األعـــوام علـــى األســـيرات، إذ

 ًواضحا على كل األصعدة وفى مقدمتها الناحية الـصحية،

ومارس االحتالل بحقهن أشكال االنتهاك والتعسف، سـواء 
 اقتحـــام الغـــرف، أواألساســـية  بحرمـــانهن مـــن حقـــوقهن

خـالل  ن مـنإضافة إلى التـضييق علـيهن ومحاولـة إذاللهـ
 ســـاعة فـــي ١٢الـــسفر بالبوســـطة، والـــذي يـــستمر نحـــو 

اصـطحاب المـاء والطعـام،  ظروف صعبة وسط حرمان مـن
كاميرات  بالتزامن مع تقييدهن من األيدي واألرجل، ووضع

ا  ــــر انتهاك ــــا يعتب ــــاتهم، مم ــــة تحرك ــــي قــــسمهن لمراقب ــــف ً
 .للخصوصية

وعمــد االحــتالل، وفــق المركــز، إلــى إغــالق قــسم 
ا إلـــى ســـجن  جن هـــشارون، ونقلهـــنالنـــساء بـــس ًـــجمعي

 أســـيرة فـــي ١٠٠الـــدامون فـــي قـــسم جديـــد يتـــسع لنحـــو 
تتـــوفر فيـــه االحتياجـــات األساســـية  ظـــروف صـــعبة، وال

 .للحياة

ولفــت إلــى اســتمرار معانــاة األســيرات المريــضات 
ــرزهن ــي، وأب ــاض  بــسبب اإلهمــال الطب األســيرة إســراء ري

ـــابيص ـــاج) ًعامـــا٣٥" (جع ـــي تحت  لعـــدة مـــن القـــدس، الت
مستعجلة، تماطل إدارة الـسجون فـي إجرائهـا ممـا  عمليات

" نـسرين حـسن أبـو كميـل "يعرض حياتها للخطر، واألسيرة
 من مدينة غزة، والتي تعاني من وجود تمزق) ً عاما٤٣(

فـي عـصب اإلبهـام والكــف، وتـشتكي مـن مـرض الــسكري، 
بعـد ظهـور بقـع داكنـة  مع تخوفات من بتـر أصـابع قـدمها

  قدميها بسبب ارتفـاع الـسكري إلـى مـستوياتتحت أظافر

  .عالية

 ١/١/٢٠١٩قدس برس 

* * * * *  

ًاالحتالل يهدم منزال في القدس بحجة عدم 
 الترخيص

 

تابعـة لبلديـة االحـتالل فـي  هدمت طواقم وجرافـات
 القـــدس، تحرســـها قـــوة عـــسكرية معـــززة، صـــباح اليـــوم

ستوطنة ًاألربعاء، منزال يعود لعائلة المغربي بالقرب مـن مـ
شمال القدس المحتلـة، بحجـة البنـاء  الصناعية" عطروت"

 .دون ترخيص

وقال مراسلنا في القدس ان االحتالل فرض طوقـا 
ــة والحراســة  ــر الحماي ــة ووف عــسكريا محكمــا حــول المنطق

 .وتدمير المنزل هدم آلليات االحتالل قبل وخالل عملية

ـــذكر أن مـــستوطنة  الـــصناعية تقـــع " عطـــروت"ي
مواطنين في قلنديا وبير نباال شمال المدينـة على أرضي ال

  .المقدسة

 ٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

.. االحتالل يواصل توسعة مستوطنات الضفة
  واالنتهاء من سياج حدودي بحري مع غزة

  

رعت قـوات  شـ-  كامـل ابـراهيم-القدس المحتلـة 
االحتالل اإلسرائيلي أمس الثالثاء، بأعمال توسـعة جديـدة 

علــى أراضــي المــواطنين فــي جنــوبي » شــاكيد«لمــستوطنة 
ّجنـــين شـــمالي الـــضفة الغربيـــة المحتلـــة وجرفـــت عـــشرات 

ً دونمـــا مـــن أراضـــي بلـــدة ظهـــر ١٢٠االليـــات أكثـــر مـــن 
ــضمها لمــستوطنة  ، »شــاكيد«المــالح فــي إطــار تهيئتهــا ل

وكانــــت المــــستوطنة أقيمــــت علــــى أراضــــي المنطقــــة فــــي 
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بقيـــت تتمـــدد علـــى ســبعينات القـــرن الماضـــي، فـــي حــين 
حساب بلدات جنوبي جنين على مر الـسنين حتـى ابتلعـت 

  .ًثلثها تقريبا

من جهته،قال عـضو مجلـس قـروي ظهـر المـالح 
ــــر الخطيــــب، إن جرافــــات االحــــتالل جرفــــت الطريــــق  عم

  . دونما١٢٠الرئيسي للقرية ونحو 

ــــف أراض  ــــت االحــــتالل بتجري كــــذلك قامــــت جراف
ـــوب  ـــة بئـــر شـــاهين جن ـــي منطق ـــة ف ـــد زراعي ـــل، تزي الخلي

  .ً دونما لغايات استيطانية٧٥مساحتها عن 

بـــدوره شـــن جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي أمـــس، 
حملة دهم وتفتـيش فـي منـاطق مختلفـة بالـضفة الغربيـة، 

طفــل  وً فلــسطينيا مــن بيــنهم ثالثــة فلــسطينيين٢٧طالــت 
بعد اقتحام منازلهم في بلدة بيت أمر شمال الخليـل، جـرى 

  .لةنقلهم إلى جهة مجهو

ــاة العبريــة العاشــرة  مــن جهــة اخــرى، كــشفت القن
أمــس عــن انتهــاء جــيش االحــتالل االســرائيلي مــن بنــاء 

البحــــري الفاصــــل مــــع قطــــاع غــــزة » الــــسياج الحــــدودي«
  . اشهر من العمل٧المحاصر، بعد 

وذكرت القناة العبرية أن الـسياج الحـدود بارتفـاع 
 متــــر، ويحتــــوي علــــى أنظمـــــة ٢٠٠ أمتــــار، وطولــــه ٦

وجيـــة متطـــورة، ومـــصمم لمنـــع التـــسلل عـــن طريـــق تكنول
البحر ويكشف االنفاق مكون من الصخور الـضخمة علـى 
الحدود الشمالية للقطاع، وتم تثبيت جدار ذكي فـوق هـذه 

  .الصخور، ويحتوي السياج على أجهزة استشعار دقيقة

هـــــذا واعتقلـــــت بحريـــــة االحـــــتالل، اثنـــــين مـــــن 
ـــصيادين فـــي بحـــر شـــمال قطـــاع غـــزة وقامـــت  بحريـــة ال

االحتالل بمصادرة المركبة ونقلته مع الـصيادين الـى جهـة 
ــــه كــــان فــــي نطــــاق  ــــة علمــــا ان ــــال حــــسب ٦ًمجهول  امي

  .التعليمات العسكرية اإلسرائيلية

وأطلقــت قــوات االحـــتالل النــار صــوب المـــزارعين 
وصــيادي العــصافير فــي كــل مــن رفــح وخــانيونس جنــوب 

  .القطاع

مــزارعين واســتهدفت قــوات االحــتالل بالرصــاص ال
شـــرقي مدينـــة رفـــح، كمـــا أطلقـــت » المطبـــق«قـــرب بوابـــة 

نيرانها صوب صيادي العصافير شرقي بلدة خزاعـة شـرقي 
  .مدينة خان يونس

وترجــل جنــود االحــتالل مــن جيبــات عــسكرية فــي 
ــة  العــسكرية، شــرقي حــي النهــضة » المطبــق«محــيط بواب

شرقي رفـح، وباشـروا بـإطالق النـار وقنابـل الغـاز المـسيل 
وع تجاه المزارعين دون سابق إنذار، مـا أدى إلصـابة للدم

ثالثـــة مـــنهم باالختنـــاق، وأضـــطر العديـــد مـــن المـــزارعين 
ــدوا أنهــم  ــا أك ــاتهم، فيم ــى حي ــادرة أراضــيهم خــشية عل لمغ
يتعرضون في األيام األخيرة إلطالق نار وقنابل غاز بشكل 

  .شبه يومي

وتتعمـــــد قـــــوات االحـــــتالل بـــــشكل شـــــبه يـــــومي 
رعين وصــيادي العــصافير ورعــاة األغنــام اســتهداف المــزا

  .وكل من يحاول االقتراب من الشريط الحدودي الشرقي

من جهته، رفضت المحكمة المركزيـة اإلسـرائيلية 
» القاصـر«بالقدس، أمـس، اعترافـات مـستوطن وصـف بــ 

ٕمتهم بقتل واحراق عائلـة دوابـشة فـي نـابلس نهايـة شـهر 
ق كنيسة نـور ، إلى جانب المشاركة في إحرا٢٠١٥تموز 

متسيون في القـدس وهجمـات أخـرى نفـذت ضـمن منظمـة 
  .إرهابية يهودية

ووفقــا لموقــع صــحيفة هــآرتس، فــإن المــستوطن 
ــرف بــالتورط فــي تلــك الجــرائم الخطيــرة بمــا فــي ذلــك  اعت
الحرق العمد وتدمير الممتلكات، لكن تم تبرئته مـن تهمـة 

  .القتل

وبحــــسب الموقـــــع، فإنـــــه تـــــم رفـــــض اعترافـــــات 
ــه تعــرض المــست ــدفاع عنــه أن ــق ال ــات فري ــد اتهام وطن بع

ًلضغوط شديدة من قبل محققي الشاباك لالعتراف، مـشيرة 
  .إلى أن ذلك أدى لضعف موقف النيابة في إدانته

وقال المحامي اليميني المتطرف إيتمار بن جفيـر 
إن الجـرائم التـي «الذي قـاد فريـق الـدفاع عـن المـستوطن 

 حـق المـتهم فـي المحاكمـة اتهم فيها المـتهم خطيـرة، لكـن
  .«العادلة انتهك

واتهـــــم بـــــن جفيـــــر الـــــشرطة والـــــشاباك بتهديـــــد 
المستوطن في زنزانته والعمل على إذالله، وتهديده بالقتـل 

  .واالغتصاب إلى أن حصلوا على اعتراف
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وأشـــار الموقـــع، إلـــى أن المحكمـــة رفـــضت فـــي 
ـــل ثالثـــة مـــستوطنين  ـــات مـــن قب ـــران الماضـــي اعتراف حزي

ــــة دوابــــشة، وقبلــــت بعــــض تلــــك شــــاركوا فــــي ــــل عائل  قت
االعترافـــات فقـــط المتعلقـــة بتـــشكيل بنيـــة تحتيـــة لإلرهـــاب 

  .اليهودي

ـــستوطنين  ـــتحم عـــشرات الم ـــن جهـــة ثانيـــة، اق م
أمــس، المــسجد األقــصى المبــارك بحراســة مــشددة لــشرطة 
االحــتالل والقــوات الخاصــة، ونفــذوا جــوالت اســتفزازية فــي 

صـر جماعـات الهيكـل المسجد واروقته عبـر مرشـدين وعنا
هــذا مــع تواصــل فــرض إجــراءات مــشددة علــى . المزعــوم

  .دخول المصلين خاصة الشباب والنساء للمسجد

وبحسب دائرة األوقاف االسالمية فاقتحم المـسجد 
ــي الفتــرة الــصباحية  ســائحا واليهــود المتطــرفين  ٢٣٥٠ف

ــــذين رافقهــــم  ٢٥ مــــنهم و٤٣ ــــشرطة وال مــــن ضــــيوف ال
  .شرطي

السـالمية فـي القـدس فـي تقريـر وقالت االوقـاف ا
االنتهاكــات اليــومي ان االقتحــام الثــاني بعــد صــالة الظهــر 

ـــغ  ١٥٤٢ضـــم  ـــستوطنين المتطـــرفين فبل ســـائحا امـــا الم
 مــن المتــدينيين الــذين كــانوا يلبــسون مالبــس ٩عــددهم 

  .خاصة وهم حفاة

 ٦ ص٢/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ّأنفاق االحتالل تهدد    "األقصى"ُ

 

ليست  -  محمـد الرنتيسي- تلة القدس المح 
ًالحفريات التي تم الكشف عنها مؤخرا، وأفضت إلى أنفاق 
عديدة، تمتد من منطقة عين سلوان جنوبي المسجد 
األقصى المبارك، إلى ساحة البراق الحائط الغربي 
للمسجد، األولى ولن تكون األخيرة، فما تمارسه سلطات 

وحصار وقتل االحتالل من عمليات استيطانية وتهجير 
فوق األرض، على امتداد مساحة األرض الفلسطينية، 
يلتقي ويتشابك مع ما تنفذه تحت األرض، من تهويد 
خطير، وحفر لألنفاق، أسفل منازل الفلسطينيين داخل 

البلدة القديمة من القدس المحتلة، وفي المنطقة الجنوبية 
  .خارج أسوار األقصى المبارك

المبارك، هو هدف ٌوجلي أن المسجد االقصى  
ٕواضح ألطماع دولة االحتالل، التي ال تخفي ذلك، وانما  ُ
تعلنه في وضح النهار، فيما نواياها ومخططاتها لبناء ما 

ّتدعيه زورا وبهتانا بما يسمى  ُ ً ً ، عالوة »الهيكل المزعوم«ّ
على إحاطته بالكتل االستيطانية، ومواصلة حفر األنفاق 

إضافة الى االقتحامات العميقة والطويلة في أسفله، 
ٕاليومية، للمسجد األقصى، واقامة الصلوات التلمودية في 
ساحاته، واألضرار الكبيرة التي بدأت تظهر في جدرانه 
الشرقية، كل ذلك يؤشر بوضوح، على أن المسجد 

  .المبارك يتعرض لكثير من التهديد

  يخنقون القدس

تهويد المسجد األقصى المبارك ال يتوقف، بل 
ً، ويتسع أفقيا وعموديا، ولعل دعوة شرطة يتفرع ً ّ

ًاالحتالل، رئيس الحكومة األكثر يمينية وتطرفا، بنيامين 
اإلسرائيلي، » الكنيست«نتنياهو، السماح ألعضاء 

باستباحة الحرم القدسي الشريف، تؤكد أن هؤالء يسعون 
ًكي تكون اقتحامات المسجد األقصى وتدنيسه، طبقا 

  .ية، وهنا مكمن الخطورةلقرارات وقوانين عنصر

ولم تعد اقتحامات المسجد األقصى، تقتصر على 
المستوطنين، بل أصبح يشارك فيها وزراء وقادة تنظيمات 
ُمتطرفة، وال يخفي هؤالء نواياهم وخططهم التهويدية، وال 
ًيكفون عن دعواتهم لتقسيم المسجد المبارك مكانيا  ّ

ًوزمانيا، تماما كما جرى في الحرم اإلب راهيمي الشريف في ً
  .الخليل

وفي حين يواجه الحرم القدسي هذه الموجة من 
اإلنتهاكات، فإن المدينة المقدسة برمتها، تواجه 
اإلعتداءات ذاتها، فعمليات الهدم لمنازل المقدسيين ال 
تتوقف، فيما أعمال التوسع اإلستيطاني مستمرة في 
ّمختلف المواقع، في وقت تتعمق فيه األنفاق تحت 
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ُألرض، ما يهدد المسجد األقصى المبارك، والمنازل ا
  .المجاورة له، باالنهيار

ّوال زالت دولة االحتالل، توجه الضربة تلو 
األخرى، لكل مساعي السالم؛ إذ تزدحم األراضي 
ًالفلسطينية بأعمال التهويد واالستيطان، خصوصا في 
القدس المحتلة، عالوة على عمليات هدم المنازل بذرائع 

جج مختلفة، والحواجز العسكرية، التي تقطع أوصال وح
الضفة الغربية، وتخنق القدس المحتلة، وتعزلها عن 

  .محيطها

  فشل إلغاء الوجود

ومنذ إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ًالقدس عاصمة لدولة االحتالل، مخالفا بذلك كافة 
القرارات واألعراف والقوانين الدولية، تصاعدت الحرب 

لشاملة على السيادة وتثبيت الوجود بين الفلسطينيين ا
ودولة االحتالل، التي تحاول طمس أي مظاهر 
فلسطينية، أو ما يدل على الوجود الفلسطيني في المدينة 

  .المقدسة

لكن المقدسيين أثبتوا بأنهم جزء أصيل من 
مكونات الشعب الفلسطيني، وأنهم رغم كل ذلك، لن 

تهاكات االحتاللية بحقهم، ولن يرضخوا لإلمالءات واالن
  .يقبلوا بمحاوالت النيل من مدينتهم ومقدساتهم

ّوليس بعيدا عن الصمود األسطوري الذي رسخه  ً
المقدسيون في معركة البوابات اإللكترونية، عندما أرغموا 
سلطات االحتالل على التراجع عن محاوالت فرض واقع 

مودهم جديد في المسجد األقصى المبارك، فال زال ص
بوابة » الخان األحمر«ودفاعهم مستمرين لمنع هدم 

القدس، والجسر الذي يربطها بالضفة الغربية واألغوار 
  .الفلسطينية، المستهدفة هي األخرى بالتهويد واالستيطان

ُويوما بعد يوم، يثبت أهل القدس، بأنهم حماة  ً
وأنهم لن يتجاوبوا مع مخططات » القيامة»و» األقصى«

ً وان اعتقد واهما بأن تصعيده وجبروته االحتالل، ٕ

سيدفعهم إلى الركوع واالستسالم، وبالتالي فاالحتالل 
مخطئ وواهم، بأن أبناء القدس سيغيرون والءهم 
للمدينة ومقدساتها، وعليه أن يدرك بأن محاوالته 
اليائسة، لطمس أي مظاهر فلسطينية فيها، سيكون 

ت التي تعاقبت مصيرها الفشل، كما العديد من المؤامرا
  .عليها

 ١٣ص ٢/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مستوطنـون ينفـذون جـوالت استفــزازيــة فـي 
 األقـصـى

  

 اقتحم مستوطنون -وكاالت  - فلسطين المحتلة
صباح أمس الثالثاء، ساحات المسجد األقصى بحراسة 
مشددة لشرطة االحتالل، فيما قامت آليات ومعدات 

واسعة من األراضي لفلسطينيين عسكرية بجرف مساحات 
في القدس، جددت مجموعات .بمحافظتي الخليل وجنين

من المستوطنين، اقتحاماتها االستفزازية لساحات الحرم 
من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل 
الخاصة التي تواصل فرض إجراءات مشددة على دخول 

 فقد اقتحم وبحسب دائرة األوقاف،. الفلسطينيين للمسجد
عشرات المستوطنين ساحات المسجد ونظموا جوالت 
استفزازية كما تلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم قبل أن 

إلى ذلك، أعلن .يغادروا ساحات الحرم من باب السلسلة
مدير عام األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام الخطيب، مساء 

 ألف مستوطن اقتحموا المسجد ٣٠اإلثنين، أن نحو 
عن العام الذي % ١٧ بزيادة ٢٠١٨ى في العام األقص
  .سبقه

وفي سياق اعتداءات المستوطنين وتضييق 
سلطات االحتالل على الفلسطينيين بالضفة الغربية، 
جرفت قوات االحتالل أراضي في منطقة بئر شاهين 
جنوب الخليل وبحسب مواطنون، فإن جرافات االحتالل 
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ا لعدد من قامت بتجريف أراض زراعية تعود ملكيته
المواطنين عرف منهم زكريا أبو عجمية، وعمران أبو 

  . عجمية

وفي شمال الضفة الغربية، شرعت قوات 
االحتالل، بتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة 

وقال عضو . خلف الجدار العنصري، جنوب غرب جنين
، إن »وفا» مجلس قروي ظهر المالح عمر الخطيب، لـ

 دونما، كما ١٢٠رعت بتجريف نحو جرافات االحتالل ش
دمرت شارعا معبدا في القرية، لمصادرة أراضي المواطنين 

وشن جيش االحتالل .«شاكيد«لصالح توسيع مستوطنة 
اإلسرائيلي فجر أمس الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في 

واعتقلت قوات االحتالل . مناطق مختلفة بالضفة الغربية
 الضفة، كما اعتقلت  فلسطينيين من أنحاء متفرقة من٨

ثالثة فلسطينيين بينهم طفل بعد اقتحام منازلهم في بلدة 
  . بيت أمر شمال محافظة الخليل

وبحسب مواطنين، اعتقلت قوات االحتالل الطفل 
أحمد يوسف علقم، إضافة إلى المواطنين كاظم يوسف 

وجرى نقل . علقم وكرم يوسف اخليل بعد اقتحام منازلهم
أما في قطاع غزة المحاصر، . مجهولةالمعتقلين إلى جهة

أطلقت قوات االحتالل صباح أمس الثالثاء، النار صوب 
المزارعين وصيادي العصافير في كل من رفح وخانيونس 

واستهدفت قوات االحتالل بالرصاص . جنوب القطاع
شرقي مدينة رفح، دون » المطبق«المزارعين قرب بوابة 

  . أن يبلغ عن وقوع إصابات

ت نيرانها صوب صيادي العصافير كما أطلق
شرقي بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس، دون 

وترجل جنود االحتالل من جيبات عسكرية . إصابات أيضا
العسكرية، شرقي حي النهضة » المطبق«في محيط بوابة 

شرقي رفح، وباشروا بإطالق النار وقنابل الغاز المسيل 
ما أدى إلصابة للدموع تجاه المزارعين دون سابق إنذار، 

وأضطر العديد من المزارعين .ثالثة منهم باالختناق

لمغادرة أراضيهم خشية على حياتهم، فيما أكدوا أنهم 
يتعرضون في األيام األخيرة إلطالق نار وقنابل غاز بشكل 

وتعمد قوات االحتالل بشكل شبه يومي إلى . شبه يومي
ام استهداف المزارعين وصيادي العصافير ورعاة األغن

  .وكل من يحاول االقتراب من الشريط الحدودي الشرقي

من جهتها، كشفت القناة العبرية العاشرة، عن 
» السياج الحدودي«انتهاء جيش االحتالل من بناء 

 اشهر من ٧البحري الفاصل مع قطاع غزة، بعد 
 ٦وذكرت القناة العبرية أن السياج الحدود بارتفاع .العمل

يحتوي على أنظمة تكنولوجية  متر، و٢٠٠أمتار، وطوله 
متطورة، ومصمم لمنع التسلل عن طريق البحر ويكشف 

  . االنفاق

وافادت القناة ان الحاجز او السياج الحدودي 
 متر من الصخور الضخمة ٢٠٠البحري يمتد على طول 

على الحدود الشمالية للقطاع، وتم تثبيت جدار ذكي فوق 
استشعار هذه الصخور، ويحتوي السياج على أجهزة 

» الدامون«في موضوع آخر، فرضت إدارة معتقل .دقيقة
عقوبات جماعية على عدد من األسيرات القابعات في 

، وهن خالدة جرار، وصابرين زبيدات، )١١(غرفة رقم 
وروان أبو زيادة، وميسون موسى، ونورهان عواد، 

  . وياسمين شعبان، وحنين اعمر

يارة وحرمت سلطات االحتالل االسيرات من الز
لمدة شهر، وفرضت عليهن غرامات مالية » الكنتينا»و

ونقل محامي نادي .بعد أن نفذت بحقهن محاكمة داخلية
األسير عن األسيرات تفاصيل عملية اإلذالل والتنكيل التي 

  . حاولت إدارة المعتقل تنفيذها بحقهن

ُيشار إلى أن عدد األسيرات القابعات في معتقل 
نهن أسيرتان قيد االعتقال  أسيرة، بي٥٤» الدامون«

  . اإلداري

وفي هذا اإلطار اعتبر نادي األسير أن ما تقوم 
به إدارة المعتقالت بحق األسيرات، هي عملية سلب 



  

  

١٤٤ 

ممنهجة لحقوقهن، حيث تصاعدت بحقهن منذ أن نفذت 
، خطوات احتجاجية تمثلت ٢٠١٨األسيرات في أيلول 

ي معتقل ف» الفورة«برفضهن الخروج إلى ساحة المعتقل 
ودعا نادي األسير .ًرفضا لتشغيل الكاميرات» هشارون«

المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين بأخذ دورها 
الحقيقي والتدخل لحماية األسيرات واألسرى من محاولة 
سلطات االحتالل سلب حقوقهم عبر سياسات ممنهجة 

  .دفها الحط من الكرامة اإلنسانيةه

 ١٤ص ٢/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ١٤٣ً مقدسيا عن األقصى وهدم ١٧٦إبعاد 
  ٢٠١٨منشأة بالقدس بـ 

  

ـــاالت ـــال – وك ـــوة إن  ق ـــات وادي حل مركـــز معلوم
، ســــــبعة ٢٠١٨قــــــوات االحــــــتالل قتلــــــت خــــــالل العــــــام 

 ١٤٣فلسطينيين في مدينـة القـدس المحتلـة، كمـا هـدمت 
 قــرار إبعــاد عــن المــسجد ١٧٦منــشأة بالمدينــة، وأصــدرت 

 .األقصى المبارك

وأوضــح المركــز فــي تقريــره الــسنوي الــذي يرصــد 
ــشهداء هــم عبــد  ــة، أن ال انتهاكــات االحــتالل بحــق المدين

مـــن قريـــة عقربـــا قـــرب ) ً عامـــا٢٨(الـــرحمن بنـــي فـــضل 
نـابلس، أحمـد محاميـد مـن أم الفحـم بالـداخل الفلــسطيني، 

مخـــيم قلنـــديا ) ً عامـــا٢٦(محمـــد يوســـف شـــعبان عليـــان 
) ً عامـا١٧(أبـو جمـل شمال القـدس، وعبـد الـرحمن علـي 

  .من جبل المكبر

وأضــاف كــذلك األســير المقدســي عزيــز عويــسات 
، مـــن جبـــل المكبـــر استـــشهد فـــي مستـــشفى )ً عامـــا٥٣(
عيــادة "، بعــد إصــابته بجلطــة فــي معتقــل "أســاف هروفيــه"

مـن مخـيم ) ً عامـا٢٦(، والشاب مجد جمـال مطيـر "الرملة
 باإلضافة قلنديا، بعد تنفيذه عملية طعن بالقدس القديمة،

بعـد ) ً عامـا١٧(إلى الفتى المقدسي قاسم محمد العباسي 

تعرض مركبته التي كان يستقلها إلطالق النار عند حاجز 
  .شمال مدينة البيرة" بيت إيل"

وذكر المركز أن سلطات االحتالل تواصل احتجاز 
جثامين أربعة شهداء مقدسيين في الثالجات، وهم جثمان 

، فـادي القنبـر ٢٠١٦ين أول مصباح أبو صبيح منذ تشر
، وشــهيد الحركــة األســيرة عزيــز ٢٠١٧منــذ كــانون ثــاني 

عويسات منذ أيار الماضي، والفتى عبد الرحمن أبو جمـل 
  .منذ تشرين ثاني الماضي

وبالنـــــسبة لالعتقـــــاالت بالقـــــدس، رصـــــد مركـــــز 
ــوة  ــة اعتقــال فــي المدينــة، ١٧٣٦معلومــات وادي حل  حال

أقـل -قل من جيل المـسؤوليةأ"ً طفال ٣٣من بينها اعتقال 
 ٢" من اإلنـاث بيـنهن ٦٣ً قاصرا، ٤٦١، و"ً عاما١٢من 

  . مسنين من الرجال١٠، و" مسنات٤قاصرات و

وخالل العام الماضـي، أصـدرت سـلطات االحـتالل 
ــرات تراوحــت ١٧٦  قــرار إبعــاد عــن المــسجد األقــصى، لفت
ــين   ســيدة ٣٠، وطالــت القــرارات " أشــهر٦أســبوع إلــى "ب

 قــرار إبعــاد عــن مدينــة القــدس، إضــافة ١٧و فتــى، ١٣و
  . قرارات منع مقدسيين من دخول الضفة الغربية٦إلى 

وعن عمليات الهدم، رصد مركـز المعلومـات هـدم 
 ٢:  منـــشأة بعـــضها قيـــد اإلنـــشاء، وكانـــت كالتـــالي١٤٣

 ١٨ منــــشأة تجاريــــة، ٥٢ً منــــزال، ٤٠بنايــــات ســــكنية، 
كني، ، بـــركس ســـ"مكاتـــب/ كمخـــازن"كـــونتينر مـــستخدمة 

 ٣ بركـــسات للمواشـــي، ٧غرفـــة ســـكنية، غرفـــة حراســـة، 
 مرآب للمركبات، ٦ أسوار استناديه، ٨ مخازن، ٢مزارع، 

  ".خم للدجاج "٢و

وأوضــح مركــز المعلومــات أن مــن بــين المنــشآت 
ُهدمت بأيدي أصحابها، كما واصلت سلطات )  منشأة٢٤(

االحــتالل توزيــع إخطــارات هــدم المنــشآت فــي كافــة أحيــاء 
  .س، بحجة البناء دون ترخيصالقد

ـــام  ـــة ٢٠١٨وخـــالل الع ـــاد"، اســـتولت جمعي " إلع
االســتيطانية علــى ثالثــة منــازل تعــود لعائلــة رويــضي فــي 
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شــارع العــين ببلــدة ســلوان، بمــساندة قــوات االحــتالل التــي 
  .اقتحمت المنازل وأخلتهم من ساكنيها

  ٢/١/٢٠١٩ الحقيقة الدولية

* * * * *  

 شهيدا فلسطينيا ٣٨ االحتالل يواصل احتجاز ً
  في ثالجاته

 

 مـا زال االحـتالل يواصـل ٢٠١٨بعد انتهاء العام 
 . شهيدا فلسطينيا في ثالجاته٣٨احتجاز جثامين 

أول الــشهداء الــذين احتجــز االحــتالل جثــامينهم 
 جـرار، بعـد إسماعيلهو الشهيد أحمد ) ٢٠١٨(في العام 

، )٧/١/٢٠١٨(اغتيالــه فــي منزلــه بمدينــة جنــين بتــاريخ 
تـــاله ابـــن عمـــه الـــشهيد أحمـــد نـــصر جـــرار منفـــذ عمليـــة 
ــت شــمال  ــى مفــرق جي ــى مــستوطنين عل ــار عل إطــالق الن
ًنابلس، والـذي استـشهد فـي جنـين أيـضا بعـد نحـو شـهر، 

 ).٦/٢/٢٠١٨(بتاريخ 

احتجــــــزت ســــــلطات ) ١٨/٣/٢٠١٨(وبتــــــاريخ 
االحتالل جثمان الشهيد عبد الـرحمن بنـي فـضل مـن بلـدة 

س، بعــد إعدامــه بــإطالق النــار عليـــه عقربــا جنــوب نــابل
ــل مــستوطنين ــن قب ــشكل مباشــر م ــة الــشهر . ب وفــي نهاي

ــامين   شــهداء مــن القطــاع، ٥ذاتــه، احتجــز االحــتالل جث
 .مــصعب الــسلول، ومحمــد الربايعــة مــن مدينــة غــزة: وهــم

. وعطية العماوي، ويوسـف العمـاوي مـن مدينـة خـانيونس
 .والشهيد يوسف أبو جزر، من مدينة رفح

 الــسادس مــن مــايو مــن نفــس العــام احتجــز وفــي
االحــتالل جثمــان الــشهيد عبــد الــسالم مــسامح مــن مدينــة 

) ٢٠/٥/٢٠١٨(غــزة، والــشهيد عزيــز عويــسات بتــاريخ 
 .من جبل المكبر في القدس المحتلة

احتجـز االحـتالل جثمـان ) ٤/٦/٢٠١٨(وبتـاريخ 
. الشهيد رمزي النجار من مدينة خـانيونس جنـوب القطـاع

كـــان احتجـــاز جثمـــان الـــشهيد خالـــد ) ٢/٧/٢٠١٨(وفــي 

عبــد العــال مــن مدينــة رفــح، والــشهيد محمــد طــارق دار 
وهــو مــن بلــدة كــوبر ) ٢٦/٧/٢٠١٨(يوســف فــي تــاريخ 

 .شمال رام اهللا

 وجــرى احتجــاز الــشهيد هــاني المجــدالوي بتــاريخ
واحتجـزت سـلطات .  وهو من مدينـة غـزة)٢٠/٨/٢٠١٨(

وائل الجعبري من مينة : االحتالل جثامين كل من الشهداء
، وعطــاف صــالح مــن بلــدة )٣/٩/٢٠١٨(الخليــل بتــاريخ 

 ).٩/٩/٢٠١٨(جباليا بغزة بتاريخ 

ـــاريخ  ـــي ت ـــان ) ٢٢/١٠/٢٠١٨(وف احتجـــز جثم
. الـشهيد معمـر األطـرش مـن مدينـة الخليـل جنـوب الـضفة

وفي تشرين الثاني احتجزت قوات االحتالل ثالثـة جثـامين 
ماد شاهين من مدينة غزة وهم الشهيد الطفل المختطف ع

، وكذلك الشهيد عبد الـرحمن أبـو )٥/١١/٢٠١٨(بتاريخ 
ـــــــي  ـــــــة ف ـــــــر بالقـــــــدس المحتل ـــــــل المكب جمـــــــل مـــــــن جب

، والــشهيد رمــزي أبــو يــابس مــن مخــيم )٢٠/١١/٢٠١٨(
 ).٢٦/١١/٢٠١٨(الدهيشة ببيت لحم في تاريخ 

وفــي الثــاني عــشر مــن الــشهر األخيــر مــن العــام 
ل الــشهيد صــالح البرغــوثي، الفائــت اغتالــت قــوات االحــتال

ــه ــشهر . واحتجــزت جثمان ــث عــشر مــن نفــس ال وفــي الثال
استشهد كل من أشرف نعالوة مـن بلـدة شـويكي بطـولكرم، 
ومجـــد مطيـــر مـــن مخـــيم قلنـــديا شـــمال القـــدس المحتلـــة، 
ــين، واحتجــزت  ــة فــي جن ــدة عراب وحمــدان العارضــة مــن بل

 .جثامينهم

هداء  هــؤالء أضــيفوا لقائمــة الــش٢٤الــشهداء الـــ 
الــسابقين الــذين تحتجــز جثــامينهم ســلطات االحــتالل منــذ 

 : وترفض تسليمهم وهم٢٠١٥

 .عبد الحميد أبو سرور، من بيت لحم .١

 .محمد الطرايره، من بلدة بني نعيم بالخليل .٢

 .محمد الفقيه من بلدة دورا جنوب الخليل .٣

 .رامي عورتاني، من مدينة نابلس .٤

 .مصباح أبو صبيح، من مدينة القدس .٥
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 القنبــــر، مــــن جبــــل المكبــــر بالقــــدس فــــادي .٦
 .المحتلة

ــة ديــر أبــو مــشعل  .٧ عــادل عنكــوش، مــن قري
 .غربي رام اهللا

 عطا، من قرية دير أبو مـشعل غربـي أسامة .٨
 .رام اهللا

 مـشعل غربـي أبوبراء إبراهيم، من قرية دير  .٩
 .رام اهللا

 .عالء أبو عراب، من مدينة غزة .١٠

 .شادي الحمري، من مدينة غزة .١١

 .نة غزةبدر مصبح، من مدي .١٢

 .احمد السباخي، من مدينة غزة .١٣

 .محمد البحيصي، من مدينة غزة .١٤

وعــــادت ســـــلطات االحــــتالل لـــــسياسية احتجـــــاز 
، فـــي ٢٠٠٨جثــامين الــشهداء بعــد تجميـــدها منــذ العــام 

إطــار سياســة العقــاب الجمــاعي التــي قــررت فرضــها علــى 
 مــع انــدالع ٢٠١٥منفــذي العمليــات الفدائيــة فــي أكتــوبر 

ومذاك الحين، احتجز االحتالل أكثر مـن . انتفاضة القدس
 شــهيدا وشــهيدة فلــسطينيين، تراوحــت فتــرة احتجــاز ٢٢٠

جثامينهم بين ثالثة أيام إلى مـا يزيـد عـن سـنتين، وأفـرج 
ــامين أربعــة شــهداء مــنهم، فــي  عــن معظمهــم، ودفــن جث
مقبـــرة جـــسر آدم الحدوديـــة، وأبقـــى علـــى احتجـــاز العـــدد 

ــي الثالجــات بعــد استــصدار ــر ف ــسمى األكب ــا ت  أمــر مــن م
ــدم التــصرف بجثــامينهم لحــين صــدور  المحكمــة العليــا بع
ــه ال توجــد معلومــات  ــا بأن قــرار محكمــة بخــصوصهم، علم
واضــحة عــن مكــان احتجــاز جثــامين الــشهداء مــن قطــاع 

، مــن إجمــالي عــدد الــشهداء الــذين مــا ١٣غــزة، وعــددهم 
 .زالوا محتجزين

 ارتفعــــــت وتيــــــرة احتجــــــاز ٢٠١٨وفــــــي العــــــام 
ين، كما أصبحت شروط التـسليم ومعـايير االحتجـاز الجثام

ـــامين  ـــة الســـترداد جث ـــة الوطني ـــسقة الحمل ـــق من أشـــد، وف

ــــــة  ــــــساعدة القانوني ــــــدس للم ــــــشهداء فــــــي مركــــــز الق ال
 .واالجتماعية سلوى حماد

وهذه الحملة تتابع كل قـضايا الـشهداء المحتجـزة 
 وحتـى اآلن، ١٩٦٧جثامينهم والمفقـودين مـن قبـل العـام 

األرقــام، ومــن بقــي مــنهم فــي الثالجــات والــذين فــي مقــابر 
تقـــول . استـــشهدوا خـــالل االنتفاضـــة القـــدس وحتـــى اآلن

حماد إن دواعي االحتجاز هذا العام اختلفت عـن الـسنوات 
ـــام  ـــي الع ـــسياسة ف ـــذه ال ـــرات االحـــتالل له ـــسابقة، فتبري ال

ــزعم ضــمان عــدم تنفيــذ ٢٠١٦ ــات انتقــام" كانــت ب " عملي
ضمان عــدم خــروج جنــازات مــشابهة، وبهــدف الــردع، ولــ

 ."التحريض"ضخمة، لمنع التحشيد وما يسمى 

بمـــن " تلمـــيح"، كـــان مجـــرد ٢٠١٧وفـــي العـــام 
االحتالل بأن بعض الجثامين احتجـزت ألغـراض التفـاوض 
في حال عقدت أي صفقة تبادل لألسـرى، ولكـن فـي العـام 

 أصبحت الردود رسمية وواضحة بهذا الـشأن، وأن ٢٠١٨
ما للــشهداء المحــسوبين علــى حركــة ســبب االحتجــاز، ســي

، ألغـراض "إسـرائيليين"حماس، ومـن توقـع عملياتـه قتلـى 
 .التبادل

وتقـــول حمـــاد أن هـــذه المعـــايير أيـــضا لـــم تؤخـــذ 
ــامين شــهداء  ــار بالكامــل، إذ جــرى تــسليم جث بعــين االعتب
ــي صــفوف االحــتالل، فــي حــين  ــى ف ــاتهم قتل أوقعــت عملي

إعــدامهم دون يــرفض العــدو تــسليم جثــامين شــهداء جــرى 
وتبين حماد أن هذا يعود إلـى أن . وقوع أيه قتلى صهاينة

ــام اإلســرائيليالــرأي"االحــتالل يأخــذ  ــين االعتبــار، "  الع بع
حيث يزداد التشدد في تسليم جثامين الشهداء الذين نفذوا 

 .ًعمليات في المستوطنات خوفا من ردة فعل المستوطنين

ـــي المقابـــل، تقـــول حمـــاد إن أهـــالي الـــشه داء ف
ـــضيتهم ملفـــا  ـــضون أن تكـــون ق ـــامينهم يرف ًالمحتجـــزة جث ّ

 .ًتفاوضيا وهو ما ينسجم مع رأي الحملة الوطنية

وعــن مــستقبل هــذه الجثــامين فــي العــام الجديــد 
" قـرار سياسـي"تقول حماد، إن هذا االحتجاز في األسـاس 



  

  

١٤٧ 

" اإلسـرائيلية"وليس قـانوني، وفـي حـال أفـرزت االنتخابـات 
يــة ســيكون النــضال فــي هــذا الملــف الجديــدة حكومــة يمين

  .أصعب

 ٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

متطرفون يقتحمون باحات األقصى من باب 
  المغاربة

  

مــن جانــب آخــر اقــتحم ...  <<- بتــرا – رام اهللا
يــــوم أمــــس، باحــــات  عــــشرات المــــستوطنين المتطــــرفين،

 الحــــرم القدســــي الــــشريف -المــــسجد األقــــصى المبــــارك 
 .دس المحتلةبمدينة الق

وقال مـدير عـام دائـرة األوقـاف االسـالمية العامـة 
وشــؤون المــسجد األقــصى بالقــدس الــشيخ عــزام الخطيــب 

فــي رام اهللا ان االقتحامـات نفــذت مـن جهــة ) بتـرا(لمراسـل 
ــــوات االحــــتالل  ــــن ق ــــشددة م ــــة، بحراســــة م ــــاب المغارب ب

 .اإلسرائيلي

ـــت عبـــر مجموعـــات  وأضـــاف أن االقتحامـــات تم
اليـــة، ونفـــذ المـــستوطنون جـــوالت مـــشبوهة صـــغيرة ومتت

واستفزازية في المسجد المبارك، واستمعوا لشروحات حول 
المزعــوم قبــل مغــادرة المــسجد االقــصى مــن جهــة " الهيكــل"

  .باب السلسلة

  ١ ص٣/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تنديد فلسطيني بمخطط االحتالل إلسكات مآذن 
 مساجد القدس المحتلة

 

ئة اإلسالمية المسيحية  نددت الهي- عمان 
لنصرة القدس والمقدسات بمخطط سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي إلسكات مآذن مساجد القدس المحتلة، 
بوصفها جريمة خطيرة ضد المقدسات الدينية في مدينة 

القدس، تزامنا مع تجدد المواجهات العنيفة في األراضي 
المحتلة ووقوع اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف 

  .اطنين الفلسطينيينالمو

وقالت الهيئة اإلسالمية المسيحية، أمس، إن 
مساعي ما يسمى رئيس بلدية االحتالل في مدينة "

ً، تأتي تنفيذا لمشروع قانون "موشيه ليؤون"القدس، 
 اإلسرائيلي "الكنيست"المطروح في " إسكات المآذن"

  ."للمصادقة عليه

األذان واحد من سمات المدينة "وأكدت أن 
ميزة، يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الم

األقصى المبارك، والتعدي عليه هو تعد على كل ما هو 
  ."مقدس في المدينة

حنا .من جانبه اعتبر األمين العام للهيئة، د
اللجنة الوزارية "مصادقة ما تسمى "عيسى، أن 

، على قانون منع "للتشريعات في الحكومة اإلسرائيلية
 مكبرات الصوت، عنصرية كبيرة وتطرف األذان عبر

  ."واضح ضد المقدسات في القدس المحتلة

سلطات االحتالل تسعى "وأضاف عيسى إن 
بشتى الوسائل واألساليب إلى تغيير الطابع العام للمدينة 
المحتلة، وصبغها بمعالم يهودية تلمودية غريبة عن 

  ."عروبتها اإلسالمية المسيحية

ببناء الكنس والحدائق "ل ونوه إلى قيام االحتال
التلمودية واالعتداء على المقدسات من مساجد وكنائس 
وبناء البؤر والتجمعات االستيطانية، لتضحى القدس 

عاقبة هذا "ً، محذرا من "يهودية لليهود دون غيرهم
القانون العنصري، وما له من أثر في زيادة التوتر 

  ."واالحتقان في المدينة المحتلة

 اإلسرائيلي قد صادق على "ستالكني"وكان 
 بالقراءة التمهيدية في آذار "إسكات األذان"مشروع قانون 

حظر استعمال "، والذي ينص على ٢٠١٧) مارس(
مكبرات الصوت أو رفع األذان عبر مكبرات الصوت في 



  

  

١٤٨ 

ًالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليال حتى السابعة 
من استخدام ًصباحا، كما يمنع المساجد ودور العبادة 

مكبرات الصوت في الدعوة للصالة والمناسبات الدينية 
  .>>..." للمستوطنينإزعاجهبحجة 

 ١٤ص ٣/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

على  هجوم يهودي خطير تحذير إسرائيلي من
 الفلسطينيين

  

مــــــصادر أمنيــــــة  حــــــذرت –وكالــــــة األناضــــــول 
ربمـا " خطيـرا"إسرائيلية مساء األربعاء من هجـوم اعتبرتـه 

اليهوديـــة " تــدفيع الــثمن"يــشنه مــستوطنون مــن جماعــة 
 .المتطرفة ضد فلسطينيين

عــــن ) رســـمية(ونقلـــت هيئـــة البـــث اإلســـرائيلية 
إن ثمـة   قولهـا– تكـشف عـن هويتهـا لـم –مصادر أمنية 

ممـاثال " هجومـا خطيـرا"مخاوف من أن تنفذ هذه الجماعة 
الفلــسطينية فــي قريــة  دوابــشة لجريمــة إحــراق وقتــل عائلــة

تمـوز  / يوليو٣١يوم  الضفة الغربية وما بنابلس شماليد
٢٠١٥. 

وأحـــرق مـــستوطنون منـــزل عائلـــة دوابـــشة لـــيال 
ـــــشهد األب واألم  ـــــه، واست بإلقـــــاء زجاجـــــات حارقـــــة داخل
وطفلهما الرضيع حرقا، بينما نجا طفل آخر لهمـا بحـروق 

 .ُمن جسده، وما زال يعالج منها حتى اليوم% ٦٠تغطي 

ـــة اإل ســـرائيلية أن هـــذه المخـــاوف وأضـــافت الهيئ
تــأتي علــى خلفيــة ارتفــاع عــدد جــرائم الكراهيــة مــن جانــب 

 . ضد الفلسطينيين٢٠١٨المستوطنين في العام 

وقالـــت المـــصادر األمنيـــة إن فـــشل المحـــاكم فـــي 
" تـدفيع الـثمن"إصدار أحكـام رادعـة بحـق أعـضاء جماعـة 

 .هو المسؤول عن استمرار أنشطتها

ــسبب المــستوطن ــل ســيدة ولفتــت إلــى ت ــي قت ين ف
 .قبل نحو شهرين نابلس فلسطينية قرب

وأشــارت الهيئــة إلــى أن مــستوطنين ألقــوا حجــارة 
قبـل  رامي الحمد اهللا على موكب رئيس الوزراء الفلسطيني

أسبوع، مما ألحق أضرارا بـسيارة مرافقـة للموكـب، وأصـاب 
  .أحد المرافقين بجروح طفيفة

 ٣/١/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

يؤكد إصابة اثنين من مرافقي رئيس المحمود 
 الوزراء في هجوم للمستوطنين

  

المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة   أكــد– رام اهللا
يوسف المحمود، إصابة اثنين مـن مرافقـي رئـيس الـوزراء 
رامي الحمد اهللا، إثر اعتداء اإلرهابيين المـستوطنين علـى 
موكبـــه بالحجـــارة قـــرب حـــاجز زعتـــرة االحتاللـــي األســـبوع 

  .لماضيا

ــداء وقــع عنــد الــساعة  ــود، إن االعت وقــال المحم
الثانيـــة مـــن فجـــر يـــوم عيـــد المـــيالد المجيـــد، الخـــامس 
والعشرين من الشهر الماضي، خالل عودة رئيس الوزراء 

احتفــاالت  مــن مدينــة بيــت لحــم، حيــث شــارك أبنــاء شــعبنا
  .عيد الميالد

ـــــىوأشـــــار المتحـــــدث الرســـــمي  ـــــداء إل  أن االعت
 مكان استشهاد المواطنة عائـشة الرابـي، اإلرهابي وقع في

ـــــت قطعـــــان  ـــــدما هاجم ـــــشرين أول الماضـــــي، عن ـــــي ت ف
   .السيارة التي كانت تقلها المستوطنين بالحجارة

 اإلجرامــيوأكــد المحمــود علــى أن هــذا االعتــداء 
ــك  ــاء شــعبنا، وأن تل ــى أبن ــدوان المــستمر عل جــزء مــن الع

الحــتالل مواجهــة ا إصــرارا علــى إالاالعتــداءات لــن تزيــدنا 
ومـــستوطنيه، وذلـــك بتعزيـــز الـــصمود والبقـــاء فـــي بالدنـــا 
فلـــسطين حتـــى إنهـــاء االحـــتالل وتحقيـــق إقامـــة دولتنــــا 
المستقلة وعاصمتها القدس العربية على كامل حدود عـام 

٦٧.  
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ــــدت ان  ــــة إســــرائيلية أك ــــت مــــصادر إعالمي وكان
المستوطنين الذين اعتدوا على موكب رئيس الـوزراء، هـم 

ـــذين  ارتكبـــوا الجريمـــة بحـــق الـــشهيدة عائـــشة أنفـــسهم ال
  .الرابي

 ٣/١/٢٠١٩ وفاوكالة األنباء الفلسطينية 

* * * * *  

 آالف وحدة استيطانية ١٠أقرت بناء " إسرائيل"
  ٢٠١٨في 

  

أظهر تقرير فلسطيني رسمي، أن  -رام اهللا 
 آالف وحدة استيطانية في ١٠إسرائيل أقرت بناء أكثر من 

 .٢٠١٨دس المحتلة خالل عام الضفة الغربية وشرق الق

واعتبر تقرير أصدرته منظمة التحرير امس، أن 
إسرائيل اعتبرت اعتراف الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
بالقدس كعاصمة موحدة لها قبل نحو عام ونقل السفارة 

بمثابة ضوء أخضر لتصعيد مشاريعها “األمريكية إليها 
 .”االستيطانية

ضمن “ية صادقت وذكر أن الحكومة اإلسرائيل
مخطط تفتيت الضفة الغربية وربط المستوطنات من خالل 

على إنشاء طرق استيطانية ” شبكة من الطرق االلتفافية
 . مليون دوالر أمريكي٢٣٠جديدة بتكلفة 

 ٢٠١٨ورصد التقرير مصادرة إسرائيل خالل عام 
 دونما في الضفة الغربية والقدس المحتلة ٣٤٣٩نحو 

 .ستيطانيألغراض التوسع اال

 منزال ومنشأة ٥٣٨وأضاف أن إسرائيل هدمت 
 في مختلف مناطق الضفة والقدس، ٢٠١٨خالل عام 

 ٤٦٠إضافة إلى إصدار إخطارات هدم ووقف بناء لنحو 
 .منزال ومنشأة

من جهتها، انتقدت وزارة الشؤون الخارجية 
” تصعيد“والمغتربين الفلسطينية، المواقف الدولية إزاء 

 .ها االستيطانية في األراضي الفلسطينيةإسرائيل أنشطت

صمت المجتمع “وقالت الوزارة في بيان امس، إن 
الدولي على التغول االستيطاني المتواصل وعدم تنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية الخاصة باالستيطان وعدم مساءلة 
ومحاسبة إسرائيل كقوة احتالل على هذه الجريمة بات 

 .”ريمة بحد ذاتهاُيشكل تواطؤا، إن لم يكن ج

 ١٥ونددت الوزارة بتجريف إسرائيل أكثر من  
 ١٢٠دونما من األراضي الزراعية في جنوب الخليل، ونحو 

دونما من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة جنوب غرب 
 .جنين لصالح التوسع االستيطاني

عمليات التغول االستيطاني غير “كما أدانت 
ألغوار المحتلة في استباحة المسبوقة التي تشهدها منطقة ا

علنية لألراضي الفلسطينية والتي تهدف إلى بناء حزام 
استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية، من خالل 

 .” مستوطنة وبؤرة استيطانية١٢بناء ما يزيد على 

ُاالنحياز األمريكي المطلق  "واعتبرت الوزارة أن
 االستيطانية لالحتالل وتبني إدارة واشنطن لسياساته

االستعمارية التوسعية شجع اليمين الحاكم في إسرائيل 
برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه 
التهويدية في أرض دولة فلسطين ما يؤدي إلى تقويض أية 

 ."فرصة لتحقيق السالم على أساس حل الدولتين

 ٩ ص٣/١/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

م محال تجارية وصناعية أوامر هد: كفر قاسم
   آالف أسرة٧تهدد أرزاق 

 

ــى ضــياء كفــر قاســم فــي أزمــة  تمــر – حــاج يحي
 آالف أسـرة مـن المدينـة ٧صعبة تهـدد مـصدر رزق نحـو 

والمنطقــة، بعــد إلصــدار الــسلطات اإلســرائيلية أوامــر هــدم 
 مــصلحة ٧٠٠للمنطقــة الــصناعية غربــي المدينــة تــشمل 

 ٢.٢٠٠ى مــساحة وورشــة تجاريــة وصــناعية الواقعــة علــ
 .دونم
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ويـــرى المواطنـــون وأصـــحاب المـــصالح التجاريـــة 
والصناعية في كفر قاسم أن القضية سياسية مـن الدرجـة 
األولى، تهدف إلى ضرب االقتصاد في المدينة، والحد من 
التطــور الــذي تــشهده فــي األعــوام األخيــرة، وال ســيما فــي 

 .المجال الصناعي والتجاري

يلية وعلى رأسـها اللجـان وتطارد السلطات اإلسرائ
القطريـــــة والمحليـــــة للتنظـــــيم والبنـــــاء، وكـــــذلك القـــــضاء 
اإلســرائيلي أصــحاب المحــال التجاريــة والــورش الــصناعية 

 .في المدينة منذ نحو عام

 بعــد أن ٢٠١٧وتعــود القــضية إلــى نهايــة العــام 
أصـــدرت الـــسلطات أوامـــر هـــدم فوريـــة لعـــدد مـــن المحـــال 

ت باهظـــة، وصـــلت التجاريـــة، فـــضال عـــن فـــرض غرامـــا
 . ألف شيكل لمحل تجاري واحد٢٠٠ذروتها إلى مليون و

وتقع المحالت التجارية المذكورة غربـي المدينـة، 
ــــى مــــساحة تقــــدر بنحــــو  ــــم، تــــضم ٢٢٠٠عل  ٧٠٠ دون

مــصلحة تجاريــة تعــود بالفائــدة علــى المــواطنين فــي كفــر 
قاســــم والمنطقــــة، والتطــــور العــــام للمدينــــة مــــن مــــدخول 

 وســيعود هــدم المنطقــة ســيعود بأضــرار الــضرائب للبلديــة،
ـــصالح  ـــا وصـــفه أصـــحاب الم ـــق م وخـــسائر جـــسيمة، وف

 .والمواطنون

ولـــم تكـــن هـــذه المـــرة األولـــى التـــي تالحـــق فيهـــا 
ــــي  ــــر قاســــم ف ــــي كف ــــسلطات اإلســــرائيلية المــــواطنين ف ال
مــــساكنهم وتجــــاراتهم، فــــسبق أن هــــدمت الــــسلطات فــــي 
 األعــــوام الماضــــية مــــساكن ومنــــشآت ومــــصالح تجاريــــة

 .بذريعة البناء غير المرخص

وفي هذا السياق، تشكلت في األيام األخيرة لجنـة 
شعبية خاصة للدفاع عن المصالح التجارية فـي المدينـة، 
بمشاركة أصحاب المصالح التجاريـة ومـواطنين وناشـطين 
سياســيين، كــذلك نــصبت أمــام اللجنــة المحليــة للتخطــيط 

ـــى سياســـة ا ـــصام احتجاجـــا عل ـــة اعت ـــاء خيم ـــة والبن للجن
 .المحلية

 إمعان في الرفض والعناد

وقال المحامي عارف فريج، الموكل من قبل عدد 
ــي حــديث  ــة الــشعبية ف مــن أصــحاب األراضــي ومــن اللجن

لم يعجب الحكومة اإلسرائيلية التطـور التـي ": "٤٨عرب "لـ
السلطات تفرض الغرامات على أصحاب . حققته كفر قاسم

ــ ــى أوامــر هــدم وذل ــانون المــصالح إضــافة إل ك بعــد ســن ق
هــذا هــو دور اللجنــة المحليــة للتنظــيم والبنــاء ". كمينــتس"

فـــي كقـــر قاســـم، أيـــن كانـــت ومـــاذا تفعـــل؟ هـــذه الـــصالح 
التجارية تلقت مخالفات في السابق من قبل اللجنة، ومـن 
ُالمفتــرض أن مــن يخــالف يبقــى ملفــه فــي اللجنــة المحليــة 

 ."وهي تتكفل بأمره حتى التوصل إلى حلول

الــسلطات اإلســرائيلية تــصر علــى تنفيــذ "ن وأكــد أ
الهــدم وال تريــد التوصــل إلــى حلــول بــالرغم مــن أننــا قــدمنا 

 آالف ٧يريــدون هـــدم وتـــدمير . لهــم الكثيـــر مــن الحلـــول
أسرة تسترزق من هذه المحالت، من خالل فرض غرامات 

 ."كبيرة وأوامر هدم

الحــل هــو العمــل فــي مــسارين، المــسار "ورأى أن 
ار القــضائي، لكــن المــسار الــسياسي هــو الــسياسي والمــس

الرئيسي ألن المسار القضائي مجرد إبرة تخـدير لـيس إال، 
ويجـــب تحريـــك الـــشارع الـــسياسي ونـــرى تحركـــا فـــي هـــذا 

 ."المسار في كفر قاسم

ال يعقــل أن يــتم تهجيــر "وخــتم فــريج بــالقول إنــه 
نحــن علــى اســتعداد تــام . منطقــة كاملــة دون ســابق إنــذار

 وقلنـــا لهـــم إننـــا نريـــد أن نـــنظم هـــذه للتوصـــل إلـــى حـــل،
المنطقــة وعلــى اســتعداد إليقــاف البنــاء فــي المنطقــة، كــي 

 ."ننقذ هذه المصالح، لكن يبدو أنهم يصرون على الهدم

 اليوم كفر قاسم وغدا الطيبة والطيرة وأم الفحم

ــشعبية وصــاحب  ــة ال ــدير مــن اللجن ــذر ب ــال من وق
ـــ  العمــل يجــب مواصــلة"إنــه " ٤٨عــرب "مــصلحة تجاريــة ل

ـــن االســـتغناء عـــن  ـــضائيا، وال يمك ـــه سياســـيا وق ومعالجت
 كثير من األسئلة يجب أن تطـرح بمـا أن القـضية .أحدهما
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ـــر قاســـم، ومـــا هـــي اإلجـــراءات  ـــثال لمـــاذا كف سياســـية، م
المترتبة علينا؟ ألنه اليوم كفر قاسم وغـدا الطيبـة والطيـرة 

 ."وأم الفحم

بـــدأنا فـــي مرحلـــة عـــالج للقـــضية "وأضـــاف أنـــه 
الحارقة، ألنها كمرض السرطان إذا لم تعالجه باكرا سـوف 
يتفشى سريعا، لكن إذا تـسلحنا باإلصـرار والعزيمـة يمكننـا 

نحــن فــي المجتمــع العربــي بــين . أن نحقــق نتــائج مرضــية
ــة والــسندان، مــن ناحيــة ال يوجــد تخطــيط وتنظــيم  المطرق
وخــرائط هيكليــة، ومــن الناحيــة األخــرى نواجــه خطــر الهــدم 

 عــدم التــرخيص، وفــي المجتمــع اليهــودي ال توجــد بذريعــة
هـــــذه اإلشـــــكالية ألنهـــــم يمتلكـــــون المنـــــاطق الـــــصناعية 

 ."الالزمة

ــدير أن  ــانون "وأوضــح ب ــتس"فــرض ق جــاء " كمين
 عامـــــا مـــــن ٤٠ ليحـــــد مـــــن المـــــسار القـــــضائي ويقيـــــده

اإلجراءات القـضائية والتـي اسـتطاع المحـامون بـصورة أو 
ل ســوابق قــضائية أخــرى االلتفــاف علــى القــضاء مــن خــال

لينهيهـا ومـنح نفـسه " كمينـتس"وثغرات فـي القـانون جـاء 
ٕصـــالحية الهـــدم واصـــدار المخالفـــات، وبـــذلك هـــو يـــتحكم 

 ."بكافة أراضي المجتمع العربي

 مسارات نعمل عليهـا بعـد ٣هناك "وأشار إلى أن 
دراســـات مـــع مختـــصين فـــي المجـــال، المـــسار األول هـــو 

ــه ــدأنا ب ــذي ب ــومين مــن خــالل العمــل الجمــاهيري ال ــل ي  قب
نــصب خيمــة اعتــصام بدايــة، وهنــاك خطــوات احتجاجيــة 
أخرى سنقوم بها حتـى نـصل إلـى طريـق مفتـوح، والمـسار 
الثـــاني هـــو القـــضائي، ونحـــن اليـــوم نفـــاوض العديـــد مـــن 
ــن أجــل  ــب المحــامين المختــصين فــي هــذا المجــال م مكات
دراسة تقديم التماس للمحكمة العليا، والمـسار الثالـث هـو 

نريـــــد بـــــذلك تفنيـــــد . بلديــــة ولجـــــان التخطـــــيط والبنــــاءال
ادعــاءاتهم بــأن ال يوجــد تخطــيط فــي المنطقــة، وفــي هــذا 
المــسار ســنقدم لهــم االقتراحــات، ونأمــل أن نقطــف الثمــار 

 ."في أحد المسارات المذكورة

 ما يحدث امتداد للنكبة: رئيس بلدية كفر قاسم

وقــال رئــيس بلديــة كفــر قاســم، المحــامي عــادل 
هذه القوانين التي تسنها الحكومـة "إن " ٤٨عرب "، لـبدير

اإلســـرائيلية العنـــصرية هـــي امتـــداد للنكبـــة التـــي مـــر بهـــا 
وقـانون " قانون القومية" من خالل ١٩٤٨شعبنا في عام 

. وهو أخطـر قـانون عنـصري سـن قيـام إسـرائيل" كمينتس"
مـــاذا يعنـــي أن تفـــرض الغرامـــات الباهظـــة علـــى أصـــحاب 

توفر لهم الخرائط والفرص ولم توفر لهـم األراضي وأنت لم 
ــي  ــانون ف ــصناعية؟ هــذا الق ــسكنية والمنــاطق ال ــشقق ال ال

 ."نهاية المطاف ينفذ فقط في البلدات العربية

القضية سياسية ألنه ليس من مـصلحة "وأكد أن 
 ٧هذه المنطقـة تـأوي . الحكومة أن تزدهر وتتطور بلداتنا

. بـر نكبـة جديـدةآالف عائلة في سوق العمل، وهدمها يعت
يتحدثون عن التعايش المشترك، أي تعايش مشترك هـذا؟ 
هل التعايش في أكل الحمص فقط؟ ليست فقـط كفـر قاسـم 

 ."تستفيد من هذه المنطقة إنما المنطقة كلها

وناشــــد رئــــيس بلديــــة كفــــر قاســــم كــــل القــــوى 
الــسياسية العربيــة بــدعم نــضال أهــالي المدينــة ومــنحهم 

ع العراقيل من أجل التطور على الفرصة للتطور وعدم وض
 .أراضي آبائهم وأجدادهم

البلديــــة بــــصدد تقــــديم مخطــــط "وأشــــار إلــــى أن 
للمنطقة الصناعية إلى لجنة التنظـيم والبنـاء، لكـن قـانون 

ّصـــعب علينـــا كثيـــرا بفـــرض الغرامـــات الباهظـــة " كمينــتس"
على صحاب األراضي والمصالح، إضافة إلى فرض غرامة 

يكل إذا اســـتمر المحـــل بالعمـــل،  شـــ١٤٠٠يوميـــة بمبلـــغ 
وهـــذا اســـتنزاف لألهـــالي وألصـــحاب األراضـــي مـــن أجـــل 

 ."اقتالعهم وتهجيرهم من هذه المنطقة

هــذه المنطقــة إذا أغلقــت "وخــتم بــدير بــالقول إن 
 عامــا ٢٠أو هــدمت فــسوف تعــود كفــر قاســم إلــى الــوراء 

كفــــر قاســــم عانــــت مــــن . ُعلــــى األقــــل وســــيمنع تطورهــــا
ــي مخططــات الــسلطات اإل ــسى المجــزرة الت ســرائيلية وال نن
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/  تـشرين األول٢٩ عاما، فـي ٦٢اقترفتها ضد أهلنا قبل 
 شـــهيدا، ٤٩، وراح ضـــحيتها ١٩٥٦أكتـــوبر مـــن العـــام 

  ."قتلوا بدم بارد

 ٤/١/٢٠١٩ ٤٨عرب 

* * * * *  

االحتالل يعترف بتزايد اإلرهاب اليهودي 
 اعتداء للمستوطنين العام ٣٠٠بالضفة و

  الماضي

  

كـــــشفت قـــــوات االحـــــتالل  - وكـــــاالت - هللارام ا
اإلسرائيلي عن معطيات مقلقة حـول تـصاعد وتيـرة أعمـال 
اإلرهاب اليهودية فـي الـضفة الغربيـة المحتلـة خـالل العـام 

  .الماضي، وسط مخاوف من وقوع مزيد منها مستقبال

ووفق البيانات التي نشرها األمن اإلسرائيلي، فقد 
عمليـــة إرهابيـــة علـــى  ٣٠٠نفـــذت خـــالل العـــام المنـــصرم 

 عمليـة أدرجـت ٥٠أيدي جماعات متطرفة يهوديـة، بينهـا 
  .”تدفيع الثمن“تحت ما يسمى 

وتمثلت مجمل االعتداءات اليهودية باقتحـام قـرى 
ٕفلــسطينية خــالل ســاعات الليــل واضــرام النــار بالممتلكــات 
ــــاب الــــسيارات وخــــط شــــعارات عنــــصرية ومعاديــــة  ٕواعط

  .للفلسطينيين

فـــذت الجماعـــات المتطرفــــة  ن٢٠١٧وفـــي عـــام 
، ممـا ٢٠١٦ اعتداء، مقارنة بعشر اعتـداءات عـام ٢٠٠

  .يعكس ارتفاعا كبيرا في عمليات اإلرهاب اليهودي

ـــت  ـــان“ونقل ـــي أن مـــصدر ” ك عـــن مـــسؤول أمن
ـــوب  ـــسهار جن ـــستوطنة يت ـــو م ـــة ه معظـــم الجـــرائم العدائي
نــابلس والبــؤر االســتيطانية المحيطــة، الفتــا إلــى تغاضــي 

ــادات المــست ــث وصــل األمــر قي وطنة عــن هــذه الجــرائم حي
فــي ” شــبيبة الــتالل“بقيــادات المــستوطنين إلــى مــساعدة 

وحـــسب المـــصدر، فـــإن هـــؤالء . بعـــض أعمالهـــا العدائيـــة
الشباب لم يعودوا ينصاعوا إلى تعليمات الحاخامات الـذين 

، بل باتـت لهـم مرجعيـات ”تدفيع الثمن“يعارضون أعمال 
  .اردينية وقيادات روحية في يتسه

” شبيبة التالل“واعتبر المصدر أن مساعي ردع 
انخفضت بـشكل ملحـوظ خـالل العـامين الماضـيين، مـشيرا 
إلـــــى أن المتطـــــرفين ازدادوا جـــــرأة وعنفـــــا فـــــي ممارســـــة 

  .نشاطاتهم العدائية على مشارف القرى الفلسطينية

وأرجــــع المـــــصدر األمنــــي تالشـــــي ردع منظمـــــة 
إلـى ” فيع الـثمنتـد“وغيرها من جماعات ” شبيبة التالل“

رفـضت خـالل العـام “ممارسات الـسلطات القـضائية، التـي 
الماضي، تمديد اعتقال ناشطي اليمـين المتطـرف وطلبـات 
ــة لنــشطاء مــن  استــصدار أوامــر إبعــاد عــن الــضفة الغربي

  .المستوطنين

تــأتي تــصريحات المــسؤول اإلســرائيلي بعــد يــوم 
 واحـد مــن شـطب محكمــة إســرائيلية شـهادة معتقــل يهــودي
من جماعات المـستوطنين، بذريعـة أن جهـاز األمـن العـام 

اسـتخدم طرقـا غيـر قانونيـة إلجبـاره ” الشاباك“اإلسرائيلي 
  .على الشهادة

 ١٩ ص٤/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

معاليه " وحدة استيطانية جديدة في ٤٥٩
  "أدوميم

  

تعــــد وزارة  -  كامــــل ابــــراهيم-القــــدس المحتلــــة 
معاليــه «ة بالتعــاون مــع بلديــة البنــاء واإلســكان اإلســرائيلي

ــة(» أدومــيم ــة القــدس المحتل ــرب مدين ــاء ) ق مخططــات لبن
ـــي منطقـــة ٤٥٩ ـــدة ف ـــدم« وحـــدة ســـكنية جدي » كيكـــار كي

  .بالمدينة اإلستيطانية

العبريـــة امـــس » كـــول هعيـــر«وذكـــرت أســـبوعية 
قبــل إســبوعين، نــشرت وزارة اإلســكان مناقــصة « :الجمعــة

م، الــذي مــن المقــرر لتطــوير موقــع البنــاء فــي كيكــار كيــد
ــــدة ســــكنية فيــــه، وتطالــــب الــــوزارة فــــي ٤٥٩بنــــاء   وح



  

  

١٥٣ 

ًالمناقــصة عورضـــا لتنفيــذ أعمـــال ترابيــة، تعبيـــد شـــوارع، 
إقامة جدران إستنادية ومد شبكات تحت األرض في كيكار 

  .»كيدم

حـدد تـاريخ العاشـر مـن «ًوأكدوا في البلدية أيضا 
دأ شــهر كــانون الثــاني لتقــديم العــروض وفــور ذلــك ســيب

ـــصة  ـــغ حجـــم المناق ـــي الموقـــع ويبل ـــل ف  مليـــون ٢٠العم
  .»شيقل

 ٤٥٩وتتضمن األعمـال إقامـة بنـى تحتيـة لبنـاء 
وحــدات ســكنية يــتم تــسويقها فــي هــذه األيــام ويــأتي تنفيــذ 
هذا المخطط كجزء من مخطط شامل تم اإلتفاق عليه بـين 
بلديــة معاليــه أدومــيم ووزارة اإلســكان يــنص علــى تــسويق 

 ١٥السكنية، ومباني تجارية ومشاغل في آالف الوحدات 
  .٢٠٢٥ًموقعا في المدينة اإلستيطانية حتى العام 

ــــــاني  ــــــسكنية ســــــتقام مب ٕواضــــــافة للوحــــــدات ال
لمؤسسات عامة وكنس ومدارس ومراكز رياضـية وثقافيـة 

  .وقاعات رياضية

 :وقــال بنــي كــسرائيل رئــيس بلديــة معاليــه أدومــيم
.. ية ظـاهرة البنـاءالمشروع في كيكار كيدم هو مجرد بدا«

معاليــــه أدومــــيم ســــتكبر بــــشكل مــــضاعف فــــي الــــسنوات 
القادمة وتتوسع وتتطور ويضاف اليها آالف مـن الـسكان 

  .»الجدد

العبريـة، » هـآرتس«من جهتها، كـشفت صـحيفة 
ــــسلطات اإلســــرائيلية قلــــصت، بــــشكل كبيــــر، عــــدد  ّأن ال
ـــذين  ـــسطينيين ال ـــي تمنحهـــا للمـــزارعين الفل التـــصاريح الت

م بالعمــل فــي أراضــيهم الواقعــة علــى مقربــة مــن يــسمح لهــ
خــط وهمــي يفــصل بــين األراضــي المحتلــة (الخــط األخــضر 

  ).١٩٦٧ وتلك التي احتلت عام ١٩٤٨عام 

ًوأوضحت الصحيفة نقال عن الحكم العسكري، أن 
ــدور حــول  ــة ١٣٧الحــديث ي ــا مــن األراضــي الزراعي ً دونم

» منــــاطق التمــــاس«الفلــــسطينية الواقعــــة داخــــل حــــدود 
  .الفاصلة بين جدار الفصل العنصري والخط األخضر

اإلدارة «ّوبينـــت أن معطيـــات صـــادرة عـــن جهـــاز 
التابع لجيش االحـتالل، أظهـرت أن نـسبة رفـض » المدنية

إعطــــاء تـــــصاريح للمــــزارعين الفلـــــسطينيين للعمــــل فـــــي 
، ٢٠١٨ فــي المائــة خــالل عــام ٧٢أراضــيهم وصــلت إلــى 

  .٢٠١٤ في المائة خالل عام ٢٤مقابل 

ــــــق ذات  ــــــصت ســــــلطات االحــــــتالل، وف ّوقــــــد قل
ـــشرتها  ـــي ن ـــات والت ـــال عـــن » هـــآرتس«المعطي ـــز «ًنق مرك

الحقــوقي، عــدد التــصاريح الزراعيــة التــي » حمايــة الفــرد
تعطى بشكل عام ألبناء عائلة صاحب األرض للعمـل معـه 

  .أو لعمال آخرين

» اإلدارة المدنيـــــة«وأشـــــارت الـــــصحيفة إلـــــى أن 
قـــديم هـــذه المعطيـــات، ولـــم ً شـــهرا فـــي ت١٧ماطلـــت مـــدة 

تقدمها إال بعـد أن توجـه المركـز إلـى المحكمـة اإلسـرائيلية 
  .العليا

جــــيش االحــــتالل » مركــــز حمايــــة الفــــرد«واتهــــم 
ســـلب الفلـــسطينيين حقهـــم «بالعمـــل، بـــشكل منهجـــي، لــــ 

ــي فالحــة أراضــيهم ــالي حرمــانهم مــن »األساســي ف ، وبالت
  .ًالدخول إليها، تمهيدا لمصادرتها

صحيفة أن هـذه المعطيـات تؤكـد تقـارير وذكرت ال
ــى  ــت قــد أشــارت إل ــات بيروقراطيــة«ســابقة كان تــتم » عقب

ـــا فـــي الـــسنوات األربـــع األخيـــرة أمـــام المـــزارعين  مراكمته
  .الفلسطينيين، إضافة إلى ذرائع أمنية لتبرير الرفض

ـــاريخ  ـــى ت ـــام الماضـــي وحت ـــع الع ـــذ مطل  ٢٥ومن
 فـــي تـــشرين ثـــاني الماضـــي، صـــادقت ســـلطات االحـــتالل

 طلــب حــصول علــى تــصريح ١٨٧٦الــضفة الغربيــة علــى 
ـــن أصـــل  ــــ ٧١٨٧زراعـــي؛ م ـــا ل ـــديمها، وفق ـــم تق ـــا ت  طلب

  .»هآرتس«

 ٢.٢أن نــسبة » اإلدارة المدنيــة«بــدورها، زعمــت 
في المائة من طلبات التصاريح المرفوضة خالل الـسنوات 

ــى ٢٠١٥ ــة، وأخــرى  «٢٠١٨ حت ــذرائع أمني قــد رفــضت ل
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 أن األرض ال تقــع خلــف الخــط ينقــصها بعــض الوثــائق أو
  .، األمر الذي ينفيه المزارعون الفلسطينيون»األخضر

رفــضها مــنح التــصاريح » اإلدارة المدنيــة«ّوتبــرر 
ذرائــع أمنيــة، أو عــدم االلتــزام بالمعــايير، أو «الزراعيــة بـــ 

وجود مـا يكفـي مـن التـصاريح لقطعـة األرض الواحـدة، أو 
  .» األرض، وغيرهاّعدم وجود عالقة لمقدم التصريح مع

ــة«وتفــرض  ــة » اإلدارة المدني ــسيم ملكي ــة تق عملي
األرض علـــى الورثـــة المباشـــرين، األمـــر الـــذي يقـــود إلـــى 
تقــسيم بعــض األراضــي إلــى قطــع صــغيرة، وعنــدها تتــذرع 

  .بأن مساحة األرض أصغر من أن تستغل

وال تعتـــرف ســــلطات االحـــتالل بأبنــــاء أو زوجــــة 
كيــة، ولــذلك فهــم صــاحب األرض كمــن يملكــون حقــوق مل

بحاجة إلى تصاريح دخول إلى أراضـيهم كعمـال، فـي حـال 
  .كانت قطعة األرض كبيرة بما يتناسب مع معاييرها

 ٤ ص٥/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 مخطط إسرائيلي إلسكات مآذن القدس
  

يخطط رئيس بلدية االحتالل في  -  كامل ابراهيم
مآذن  المتطرف موشيه ليؤون، إلسكات ،القدس المحتلة

، وفق ما كشفت "إسكات المآذن"ًالقدس، تنفيذا لمشروع 
 .عنه وسائل إعالم عبرية

وبحسب ما نشره اإلعالم العبري فإن موشيه 
ّليؤون المقرب من رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور 
ليبرمان، قرر تنفيذ المخطط، ورصد لتنفيذه عشرات 

خابه، ماليين الشواقل، وذلك بعد أقل من شهرين من انت
وبعد أقل من عام من توصية لجنة حكومية إسرائيلية 
بمنح الشرطة صالحيات اقتحام المساجد واالستيالء على 
مكبرات الصوت في حال رفع االذان أو استعمال مكبرات 

 .الصوت في األوقات غير المسموحة

، الذي "إسكات األذان"وينص مشروع قانون 
ية في آذار صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيد

، على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع ٢٠١٧
األذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة 

 .ًالحادية عشرة ليال وحتى السابعة صباحا

وتقترح المسودة كذلك، فرض قيود على استخدام 
مكبرات الصوت في الليل، ومنع استخدامها في ساعات 

المسموح به بموجب النهار أيضا إذا كان الصوت يفوق 
 ١٠قانون الضجيج، علما أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 

 .آالف شيقل

واعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة 
القدس والمقدسات، مساعي إسكات مآذن مساجد القدس 
المحتلة، جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في القدس 

 .المحتلة

 ٨ ص٦/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ن يستأنفون اقتحاماتهم االستفزازية مستوطنو
  للمسجد األقصى

 

ـــة المتطرفـــة اليـــوم  اســـتأنفت الجماعـــات اليهودي
المبـارك  األقـصى األحـد، اقتحاماتهـا االسـتفزازية للمـسجد

 .بعد عطلة يومي الجمعة والسبت

وجــــرت االقتحامــــات مــــن بــــاب المغاربــــة عبــــر 
ــوات االحــتالل  مجموعــات صــغيرة وبحراســة مــشددة مــن ق

فـي جـوالتهم المـشبوهة  المـستوطنين صة، التي رافقتالخا
  .حتى مغادرتهم المسجد من جهة باب السلسلة

 ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 وحدة ٤٥٩االحتالل بصدد بناء : القدس
  "معاليه أدوميم"استيطانية جديدة في 

 

تـــستعد ســـلطات االحـــتالل لتنفيـــذ مخططـــات لبنـــاء 
" كيــــدم كيكــــار" فــــي منطقــــة  وحــــدة ســــكنية جديــــدة٤٥٩

بمــستوطنة معاليــه أدومــيم المقامــة علــى أراضــي المــواطنين 
 .ديس جنوب شرق القدس المحتلة في بلدتي العيزرية وأبو

قبــل أســبوعين وفــي : "العبريــة" كــول هعيــر" وقالــت
منتصف كانون األول نشرت وزارة اإلسكان مناقـصة لتطـوير 

 ٤٥٩مقـرر بنـاء موقـع البنـاء فـي كيكـار كيـدم، الـذي مـن ال
ــي المناقــصة عروضــا  ــوزارة ف ــب ال ــه، وتطل ًوحــدة ســكنية في
ٕلتنفيذ أعمال ترابية، وتعبيد شوارع، واقامـة جـدران اسـتنادية 

 ".ومد شبكات تحت األرض في كيكار كيدم

حـــدد تـــاريخ العاشـــر مـــن شـــهر كـــانون : "وتابعـــت
ِاآلخر لتقديم العروض، وفور ذلك سيبدأ العمـل فـي الموقـع، 

، مــشيرة إلــى أنــه " مليــون شــيكل٢٠جــم المناقــصة ويبلــغ ح
ـــاء  ـــة لبن  وحـــدات ٤٥٩تتـــضمن األعمـــال إقامـــة بنـــى تحتي

ــأتي تنفيــذ هــذا المخطــط  ــام، وي ســكنية تــسوق فــي هــذه األي
ًجــزءا مــن مخطــط شــامل اتفقــت عليــه بلديــة معاليــه أدومــيم 
ـــــسويق آالف الوحـــــدات  ـــــى ت ـــــنص عل ووزارة اإلســـــكان، وي

ً موقعا في المدينة ١٥مشاغل في السكنية، ومبان تجارية و
 .٢٠٢٥االستيطانية حتى العام 

ٕواضافة للوحـدات الـسكنية سـتقام مبـان لمؤسـسات 
ُعامـــة وكـــنس ومـــدارس ومراكـــز رياضـــية وثقافيـــة وقاعـــات 

 .رياضية

رئيس بلديـة مـستوطنة معاليـه " بني كسرائيل"وقال 
المــشروع فــي كيكــار كيــدم هــو مجــرد بدايــة ظــاهرة : "أدومــيم

معاليه أدوميم ستكبر في السنوات القادمـة وتتوسـع .. ءالبنا
  ".وتتطور ويضاف إليها آالف من السكان الجدد

 ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

دعوات يمينية متطرفة لهدم أسوار البلدة 
 القديمة بالقدس

  

 نددت الخارجية -وكاالت  - فلسطين المحتلة
» أرييه كينج«ائيلي الفلسطينية، أمس األحد، بدعوة اإلسر

عضو مجلس بلدية القدس، لهدم مقاطع من أسوار 
وقالت الخارجية في بيان صحفي إن . المدينة القديمة

تمثل تصاعد الحرب التهويدية ضد المدينة » الدعوة«
التعامل « ْوطالبت العالمين العربي واإلسالمي بـ. ومحيطها

  .»بجدية مع دعوات هدم أسوار القدس

رجية الفلسطينية، المجتمع الدولي كما دعت الخا
واألمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف المخططات 

  .اإلسرائيلية

وكان كينغ وهو أحد نشطاء اليمين المتطرف في 
إسرائيل، وعضو في بلدية القدس دعا إلى هدم أسوار 

وكتب كينغ . البلدة القديمة بهدف توحيد شطري القدس
ة القدس عبر صفحته ًالمرشح ليكون نائبا لرئيس بلدي

على فيسبوك، أنه يجب رفع حصار المواصالت 
المفروض على البلدة القديمة ومواقعها التاريخية من 

  .خالل هدم أسوارها

في ساعات الصباح، اصطدمت شاحنة «وأضاف 
النفايات بباب المغاربة أثناء محاولتها الخروج من البلدة 

ل إلى القديمة، ولم تتمكن من مواصلة السير للوصو
ال أحد يستطيع الخروج أو الدخول عبر . خارج األسوار

بوابة المغاربة، وهذه فرصة ذهبية إلعادة النظر في فكرة 
  .»إزالة أسوار السلطان سليمان القانوني

لقد تم بناء السور، الذي ما زال يقف «وتابع 
مكانه حتى بعد مئات السنين، بناء على أوامر طاغية 

انوني، الحاكم العثماني الذي حكم مسلم يدعى سليمان الق
المنطقة بال منازع في القرن السادس عشر وبنى السور 

لقد نجا السور المحيط «وواصل . »لحماية مدينة القدس
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بالبلدة القديمة من الحروب والثورات والخيانات والحوادث 
كان ينبغي إزالة السور، إن لم : وفي رأيي.. وغير ذلك

أن إزالة السور «واعتبر . »ظمهيكن كله، فعلى األقل مع
سيربط المدينة القديمة، ببقية المناطق وسيزيل حصار 
المواصالت المفروض على المدينة القديمة ومواقعها 

  .»التاريخية

وزعم كينغ أن إزالة سور سليمان ال يشكل 
انتهاكا للسيادة، وال لموقع ديني، بل هو مجرد خطر 

بع يعطي الشعور اجتماعي وبيئي في قلب القدس، وبالط
بأن المدينة مقسمة، وفق ) غير الجيد وغير الصحيح(

  .نص ما كتب

في موضوع آخر، وللمرة األولى، تقدم إسرائيل 
ًتقديرا رسميا لقيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في  ً

وفي تقرير بثه التلفزيون االسرائيلي قدر . الدول العربية
ونس وليبيا،  مليار دوالر في ت٥٠المبلغ بأكثر من 

وسيتم تقديم إجمالي التقديرات في الدول العربية بمبلغ 
  . مليار دوالر عما قريب٢٥٠

وقد تم إعداد هذا التقدير كجزء من االستعدادات 
وعزم إسرائيل على ) صفقة القرن(لخطة السالم األمريكية 

المطالبة بتعويضات عن الممتلكات اليهودية المتبقية في 
 السنة والنصف الماضية، تم إجراء في. الدول العربية

عمليات سرية لقيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في 
وتشير . ٕالمغرب والعراق وسوريا ومصر وايران واليمن

التقديرات إلى أن المبلغ اإلجمالي للممتلكات اليهودية في 
  . مليار دوالر٢٥٠جميع البلدان العربية سيكون أكثر من 

» هآرتس«حيفة في موضوع آخر، ذكرت ص
 ٤٨٢ شهد وقوع ٢٠١٨العبرية أمس األحد، أن عام 

اعتداء نفذه مستوطنون يهود ضد فلسطينيين في الضفة 
الغربية، ما يشكل ارتفاعا بثالثة أضعاف مقارنة بعام 

وقالت الصحيفة إن .  اعتداء١٤٠ الذي شهد ٢٠١٧

الحصيلة غير نهائية وال تشمل األسبوعين األخيرين من 
  .ول الماضيكانون األ

وتعتبر سلطات االحتالل اإلسرائيلية هذه 
، وتشمل »هجمات على خلفية قومية«االعتداءات 

ٕاالعتداءات الجسدية على الفلسطينيين والقاء الحجارة 
ٕواعطاب المركبات ) تدفيع الثمن(وكتابة الشعارات 

» هآرتس«وذكرت . وهجمات على المنازل وقطع األشجار
 بعد هجوم نفذه ٢٠١٦عام أن عدد الهجمات تراجع 

 على منزل أسرة ٢٠١٥ تموز ٣١مستوطنون في 
  .دوابشة في قرية دوما قرب نابلس شمال الضفة

إن سلطات إنفاذ » هآرتس«وتقول صحيفة 
القانون اإلسرائيلية ضعيفة في تنفيذ القانون عندما 
يتعلق األمر بهجمات المستوطنين، وعادة ما يطلق سراح 

وتنقل .  وال تتم محاكمتهم الحقاالمشتبه بهم سريعا،
 ٣٠٠الصحيفة عن أجهزة األمن تقديراتها بوجود نحو 

» فتية التالل«مستوطن شديدي التطرف تحت مسمى 
منهم عشرات مشتبه بمشاركتهم في اعتداءات عنيفة 
على الفلسطينيين، ويتركز نشاطهم في المناطق 
الفلسطينية بين مدينتي رام اهللا وسط الضفة ونابلس 

  .شمالها

في موضوع آخر، تبذل عدد من الفصائل 
ًالفلسطينية جهودا الحتواء حالة التوتر األخيرة التي 

. في قطاع غزة» حماس«و» فتح«سادت بين حركتي 
وقال عدد من قيادات تلك الفصائل، في أحاديث منفصلة 

، إن جهود رأب الصدع بين »األناضول«لمراسلة 
لمنع انزالق األمور لمزيد الحركتين ال زالت مستمرة؛ وذلك 

  .من التدهور والتوتر

وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر بين 
، يصفها مراقبون باألشد منذ »حماس«و» فتح«حركتي 

توقيع اتفاقية المصالحة األخيرة في تشرين الثاني عام 
وتنعكس حالة . ، في العاصمة المصرية القاهرة٢٠١٧
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إلعالمي بين الحركتين، التوتر تلك من خالل التراشق ا
واإلجراءات األمنية من استدعاءات واعتقاالت طالت 

  .ين في قطاع غزة والضفة الغربيةكوادر الحركت

  ١ ص٧/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يقتحم مخيم قلنديا ويعتقل : القدس
  شابين

 

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم االثنـين شـابين 
ديا شـمال القـدس المحتلـة، خـالل من منزليهما بمخـيم قلنـ

 .حملة دهم واسعة لمنازل المواطنين

محمــــد أبــــو غويلــــة : وشــــمل االعتقــــال الــــشابين
  .، ومصطفى الكسبة)شقيق الشهيد وسام أبو غويلة(

 ٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

يقتحم األقصى برفقة " اإلسرائيلي"وزير الزراعة 
 مستوطنين

 

" اإلسرائيلي أوري أرئيل"اقتحم وزير الزراعة 
برفقة مجموعة من المستوطنين المتطرفين صباح 
االثنين، المسجد األقصى المبارك، بحراسة مشددة من 

  .شرطة االحتالل الخاصة

ًوفتحت شرطة االحتالل الساعة السابعة صباحا 
باب المغاربة، ونشرت عناصرها وقواتها الخاصة في 

 لتأمين اقتحامات ًباحات األقصى وعند أبوابه، تمهيدا
  .المتطرفين اليهود

وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم باألوقاف 
" صفا"اإلسالمية في القدس المحتلة فراس الدبس لوكالة 

 ١٨اقتحم المسجد األقصى برفقة " أوري أرئيل"إن الوزير 
ًمستوطنا، وتجول في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة 

  .أمنية مشددة

ًأدى طقوسا تلمودية " أرئيل"متطرف وأوضح أن ال
دينية بواسطة الهاتف النقال، في منطقة باب الرحمة 

  .شرق األقصى

وذكر الدبس أن شرطة االحتالل المتمركزة على 
أبواب األقصى شددت من إجراءاتها األمنية بحق 
الفلسطينيين الوافدين للمسجد، واحتجزت بعض هوياتهم 

  .نساءالشخصية عند األبواب، وخاصة لل

ورغم قيود االحتالل، إال أن عشرات المصلين 
من أهل القدس والداخل الفلسطيني المحتل توافدوا منذ 
الصباح للمسجد األقصى، وتوزعوا على حلقات العلم 
وقراءة القرآن الكريم، معربين عن غضبهم واستيائهم من 

  .استمرار اقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم بالمسجد

عدا الجمعة (ًد األقصى يوميا ويتعرض المسج
لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل ) والسبت

المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، وعلى فترتين 
صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرتها فترة األعياد 

  .اليهودية

  ٨/١/٢٠١٩الحقيقة الدولية 

* * * * *  

االحتالل يعتقل مسؤول العالقات العامة 
  الم في أوقاف القدسواإلع

 

قــوات االحــتالل، مــساء اليــوم  اعتقلــت – القــدس
ــرة األوقــاف  االثنــين، مــسؤول العالقــات واإلعــالم فــي دائ

 . بالقدس المحتلة، فراس الدبساإلسالمية

عن شهود عيان، أن االحتالل " وفا"وكالة  ونقلت
مـن سـور القـدس  حاصر الدبس في شارع نـابلس القريـب

 أحــد مراكــز إلــى، واعتقلــه واقتــاده مــن جهــة بــاب العــامود
  .والتحقيق في المدينة التوقيف

 ٨/١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  



  

  

١٥٨ 

االحتالل يأخذ قياسات منزل عائلة األسير 
  سامر العيساوي

موظفو بلدية االحتالل في  اقتحم – المحتلة القدس
ــرافقهم جنــود مــن ــة ي ــة القــدس المحتل شــرطة وجــيش  مدين

 ســامر العيــساوي األســيريــل، منــزل عائلــة االحــتالل، قبــل قل
 .العيساوية بالقدس، واخذوا قياساته في بلدة

ــــــصريحات  ــــــساوي فــــــي ت ــــــت أم ســــــامر العي وقال
اقتحمـــوا منـــزلهم  إن مـــوظفي البلديـــة والـــشرطة" :صـــحفية

 ".واخذوا قياسات كل الغرف والبرندات حتى الحمامات

 أخبرنـــاهمســـألونا عـــن ســـامر ومـــدحت "، وأضـــافت
ليش مـاتحكوا لـوالدكم يقعـدوا : "، فرد الجندي"ألسر في اأنهم

 .البنها سامر  في زيارةأمس انها كانت إلى، مشيرة "عاقلين

 التـي يقـتحم األولـى سامر، ان هـذه المـرة أموقالت 
 .الجيش منزلهم المكون من طبقتين، ويجري أخذ قياساته

 ولفتت إلى أن العائلة تسلمت أمري هدم في عـامي
)٢٠١٨، ٢٠١٧.( 

ــشار  ــىي ــزل رأفــت إل ــوات االحــتالل هــدمت من  ان ق
 . شقيقه سامر عن الطعامإضراب أثناءالعيساوي 

صــرنا دافعــين مخالفــات بمــا يــوازي بنــاء "وتابعــت، 
 بحجــة إياهــانـدفع مخالفــة ونخلــص بجـددولنا  قـصر، كــل مــا
 ".عدم الترخيص

 تراخيص بنـاء أي إصداروترفض سلطات االحتالل 
  .ناءللمقدسيين ما يضطرهم للب

 ٧/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

ممارسات غير أخالقية في المسجد األقصى 
  ًالمبارك من قبل جنود ومجندات االحتالل ليال

 

أكدت مصادر من داخل المسجد األقصى المبـارك 
ـــام بهـــا عناصـــر شـــرطة  ـــة ق ـــر أخالقي عـــن ممارســـات غي
االحــتالل الــصهيوني فــي المــسجد األقــصى مــساء أمــس 

 .االثنين

ال المصدر لموقع مدينة القدس أن عناصر ما وق
اقــتحم المــسجد األقــصى " الــشرطة النــسائية"يــسمى جهــاز 

والمبيــت " الحراســة الليليــة"لــيال للمــشاركة فــي مــا يــسمى 
 .ألول مرة في المسجد

أن عناصر شرطة االحتالل من الجنـود " :وأضاف
والمجنـــدات قـــاموا بحركـــات غيـــر أخالقيـــة داخـــل المـــسجد 

ياب المقدسيين والمرابطين في المـسجد نتيجـة مستغلين غ
 ".ٕقوانين االحتالل واجراءاته العنصرية

ــسطينيين   وتمنــع قــوات االحــتالل اإلســرائيلي الفل
من المبيت داخـل المـسجد األقـصى المبـارك وأداء صـلوات 
قيام الليل فيه وتغلقـه مـن بعـد صـالة العـشاء حتـى صـالة 

  .الفجر

ـــا ـــصى المب ـــذكر أن المـــسجد األق ـــع تحـــت ي رك يق
اإلدارة المباشرة لدائرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس التابعـة 
ــاألردن  لــوزارة األوقــاف والــشؤون والمقدســات اإلســالمية ب

، لكـــن ســـلطات االحـــتالل تـــسعى إلـــى ١٩٦٧منـــذ عـــام 
تقـــويض دورهـــا ووجودهـــا وتغييـــر الوضـــع القـــائم بـــشكل 

  .تدريجي

 ٨/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٣ل يقضي بالسجن الفعلي على االحتال
 مقدسيين

  

محكمة االحـتالل المركزيـة وسـط   قضت– القدس
ــي  ــة، اليــوم الثالثــاء، بالــسجن الفعل مدينــة القــدس المحتل

  .ضد ثالثة شبان من سكان المدينة المقدسة

ــة شــؤون األســرى والمحــررين  ــاد محــامي هيئ وأف
ــى  ــة حكمــوا عل محمــد محمــود أن قــضاة المحكمــة المركزي

بين محمد أبو خضير وعمرو معتوق بالسجن الفعلـي الشا
 ٦ سنوات ونصف، وعلى الشاب عباس الصالحي ٦لمدة 



  

  

١٥٩ 

التخطــــيط لعمليــــة إطــــالق نــــار باتجــــاه "ســــنوات، بحجــــة 
  ."المستوطنين

  ٨/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

االحتالل يحكم على أسير مقدسي بالسجن 
  ً شهرا١١

ـــــة  ـــــدس المحتل محكمـــــة االحـــــتالل  حكمـــــت –الق
يــوم الثالثـــاء، علــى األســـير  اإلســرائيلي بالقــدس المحتلـــة

الفعلي  بالسجن) ًاعام١٩(قدسي فيصل وحيد عيد شبانة الم
 .ً شهرا١١لمدة 

ــين  وأوضــح رئــيس لجنــة أهــالي األســرى والمعتقل

أن " الفيـسبوك"المقدسيين أمجد أبو عصب على صـفحته بــ 
 األسـير شـبانة مـن بلـدةحكـم علـى  قاضـي محكمـة االحـتالل

ــسجن  ماليــة   وغرامــةًا شــهر١١الطــور شــرق القــدس، بال
 . شيكل١٨٠٠

الــدفاع "وأشــار إلــى أن األســير شــبانة أديــن بتهمــة 
ً، وهـو يقبـع حاليـا فـي سـجن "عـن المـسجد األقـصى المبـارك

 .اإلسرائيلي" ريمون"

قضاة المحكمة المركزيـة فـي القـدس أصـدروا  وكان
ضـــد ثالثـــة شـــبان  الـــسجن الفعلـــيًصـــباح اليـــوم أحكامـــا ب
 بالتخطيط لعمليـة إطـالق نـار باتجـاه"مقدسيين بعد إدانتهم 

  ".المستوطنين

 ٨/١/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

رئيس مجلس األوقاف يحذر من الدعوات 
  لبناء كنيس يهودي في المسجد األقصى

 

حـــذر مجلـــس األوقــــاف اإلســـالمية فـــي القــــدس 
 العظـــيم ســـلهب مـــن الـــدعوات التـــي يطلقهـــا الـــشيخ عبـــد

مستوطنون وتخطـيطهم لبنـاء كنـيس يهـودي فـي المـسجد 
التقــــسيم الزمــــاني والمكــــاني األقــــصى كمحاولــــة لتنفيــــذ 

 .للمسجد

 ٣٠ولفت، في تصريح صحفي إلى إن أكثـر مـن 
ألـــف مـــستوطن اقتحمـــوا المـــسجد األقـــصى خـــالل العـــام 

رة مـــا يؤشـــر علـــى خطـــو% ١٧الماضـــي بزيـــادة بلغـــت 
 .الوضع في المسجد المبارك

وشدد على أن هذا األمر ال يمكـن الـسكوت عليـه 
وهــــو اســــتفزاز لمــــشاعر المــــسلمين واســــتهداف لمــــسجد 
إسالمي ال يوجد أي حق لليهود فيـه، مطالبـا بـشد الرحـال 

ــك مــن إلــى ــف ذل ــه مهمــا كل ــاط في  المــسجد األقــصى والرب
  .تضحيات

 ٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 تحامات واعتقاالت في الضفةاق
  

اجتاحت قوات االحتالل  - القدس المحتلة
االسرائيلي امس االربعاء معززة بآليات عسكرية أمس 
مدينتي رام اهللا والبيرة، حيث انتشر الجنود في عدد من 
األحياء وقاموا باقتحام العديد من المنازل والمحال التجارية، 

  . فلسطينيا١٤واعتقال 

يان ان قوات االحتالل اقتحمت وقال شهود ع
ضاحيتي الماصيون وعين منجد، وقامت بمصادرة تسجيالت 

من سكان الضاحتين بينهم ١٤الكاميرات األمنية واعتقلت 
طفل وسيدة متقدمة بالسن، كما اقتحمت القوات بلدة 
بيتونيا، ومخيم األمعري، وفي بيت لحم، اعتقلت قوات 

لدتي بيت فجار وتقوع، االحتالل ثمانية فتية وشابين من ب
بعد أن داهمت منازل ذويهم في بلدة تقوع وفتشتها وعبثت 

  .بمحتوياتها

وقال مواطنون، إن جيش االحتالل أطلق الرصاص 
الحي والمعدني المغلف بالمطاط ووابال من قنابل الغاز 

 شبان بالرصاص ٣المسيل للدموع، مما تسبب بإصابة 
ى رام اهللا الحكومي المطاطي نقلو على إثرها إلى مستشف

  .لتلقي العالج



  

  

١٦٠ 

» رام اهللا والبيرة«يذكر ان عمليات االقتحام لـ 
تتواصل منذ اسبوع عقب تنفيذ مقاومين عملية إطالق نار 

» جفعات آساف«على حافلة إسرائيلية قرب مستوطنة 
  .وقنص جنوب وبرج المراقبة للمستوطنة شرق رام اهللا

ة واألمن وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الداخلي
الوطني في قطاع غزة، ليل الثالثاء، أن جهاز األمن 

ً شخصا على خلفية التخابر مع االحتالل ٤٥الداخلي اعتقل 
اإلسرائيلي، في حملة شنها في أعقاب تسلل قوة إسرائيلية 

  .خاصة إلى خانيونس، في تشرين الثاني الماضي

جاء ذلك في شريط فيديو بثته الوزارة، وعرضت 
. اعترافات عدد من المتعاونين والمتخابرينمن خالله 

وبحسب اعترافات بعض المتخابرين فإن عملية إسقاطهم 
في العمالة تنوعت بين اتصال عبر الهاتف من مخابرات 

  .االحتالل وعرض التخابر والتهديد حال رفض االستجابة

وكشف أحد االعترافات، أن مخابرات االحتالل 
العمل في صفوف تنظيم طالبته باالنتقال إلى سيناء و

  .االرهابي) داعش(

وفي اعترافات البعض، جاء االرتباط مع االحتالل 
عبر التعارف على فتيات عبر منصة التواصل االجتماعي 

، وعرض هؤالء الفتيات تقديم مساعدات ومن ثم »فيسبوك«
ابتزازهم، إضافة إلى ابتزاز بعضهم خالل مرورهم عبر حاجز 

  .)إيرز(بيت حانون 

ًقا لالعترافات الواردة في الشريط المصور، ووف
فإنه من أبرز المهام التي كلفوا بها تقديم معلومات عن 
المراكز والمواقع الحكومية واألمنية والشرطية، باإلضافة إلى 
األماكن والمنشآت المزودة بكاميرات مراقبة، وحواجز 
. األجهزة األمنية، وتفاصيل حول انقطاع التيار الكهربائي

ا كلف بعض العمالء بشراء مركبات لصالح مخابرات كم
. االحتالل، إضافة إلى معلومات عن المقاومة ومواقعها

وعرض ضباط االحتالل على أحد العمالء شراء أو استئجار 
كما تم تكليف آخرين بنقل . أراض شرق محافظة خانيونس

من جهة . أجهزة ومعدات وأغراض لصالح مخابرات االحتالل

م مستوطنون امس باحات المسجد األقصى اخرى، اقتح
  .الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة – المبارك

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب ان 
االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من 

  . الخاصةشرطة االحتالل االسرائيلي

وأكد ان ان سلطات االحتالل أغلقت الساعة 
ًالعاشرة والنصف صباحا باب المغاربة عقب انتهاء فترة 
ًاالقتحامات الصباحية للمستوطنين اليهود، علما أنها فتحته 

  .ًالساعة السابعة صباحا

ً متطرفا اقتحموا المسجد ٣١وأوضح الخطيب أن 
حاء متفرقة من األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في أن

وأشار إلى . المزعوم» الهيكل«باحاته، وتلقوا شروحات عن 
ً عناصر من شرطة االحتالل اقتحموا أيضا المسجد ١٠أن 

  . وتجولوا في مصلياته،المبارك

وواصلت شرطة االحتالل المتمركزة على أبواب 
األقصى إجراءاتها األمنية بحق الفلسطينيين الوافدين 

 هوياتهم الشخصية لحين خروجهم للمسجد، واحتجزت بعض
  .منه

من جهته، قال وزير األوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، إن سلطات االحتالل 

 اعتداء وانتهاك بحق ١٠٠اإلسرائيلي، نفذت أكثر من 
  .المقدسات ودور العبادة خالل شهر كانون االول الماضي

وأوضح ادعيس في بيان امس أن المسجد 
 انتهاكا ما بين اقتحام ٣٠ألقصى المبارك تعرض لنحو ا

وتدنيس لساحاته، فيما منعت قوات االحتالل رفع األذان 
  . وقتا٥١خالل الشهر ذاته بالمسجد االبراهيمي في الخليل 

وأشار إلى أن بقية االعتداءات توزعت بين 
حفريات، خاصة في سلوان، واقتحام مقامات، ومسيرات 

 في البلدة القديمة من القدس، عنصرية استفزازية
واعتقاالت وابعاد عن المسجد االقصى، وشعارات عنصرية 

  .معادية للعرب والمسلمين
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وقال ادعيس إن الشهر المنصرم شهد تزايدا في 
عدد المقتحمين للمسجدين األقصى والحرم اإلبراهيمي، 

  .بذريعة االعياد اليهودية

» جبل المعبد«وأضاف ان عصابات ما يسمى 
قرب المسجد األقصى، قرب ساحة » مذبح الهيكل«افتتحت 

البراق، ليكون موقعا لتقديم قرابينهم خالل األعياد اليهودية، 
وحاول عدد منهم ذبح قرابين في إحدى الحدائق العامة 
المالصقة ألسوار المسجد األقصى، بعد أن سمحت لهم 

ت ولف. الشرطة اإلسرائيلية بأداء طقوس تلمودية في المكان
إلى أن شرطة االحتالل اقتحمت مسجد قبة الصخرة في 
المسجد األقصى المبارك، واجرت عمليات تفتيش داخله، 
ومنعت موظفي األوقاف اإلسالمية من تنظيف الحجارة 

وأشار ادعيس إلى االقتراح الذي قدمه . والرخام داخله
أعضاء في الكنيست للجنة الوزارية للتشريع، بخصوص 

ي، الذي يهدف إلى تقييد حقوق الكنائس القانون العنصر
والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، 
وهي المرة الخامسة، التي يقدم فيها هذا التشريع، تحت 

وأوضح أن . مسميات مختلفة لكن بنفس الجوهر واألهداف
االحتالل يواصل حفرياته في منطقة سلوان، التي شهدت 

ية وتشققات جراء االنفاق اسفلها، هذا الشهر انهيارات أرض
بحي » مسجد عين سلوان«كما حصل انهيار أرضي خلف 

  .وادي حلوة بالبلدة

 ٨ص ١٠/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 "شارع األبرتهايد"االحتالل يفتتح : القدس
  

اليـــــوم، الخمـــــيس، فـــــي القـــــدس شـــــارع  افتـــــتح
، لكونـــه "شـــارع األبرتهايـــد"، الـــذي يطلـــق عليـــه "٤٣٧٠"

ن الــسائقين الفلــسطينيين وبــين الــسائقين مــن يفــصل بــي
 .المستوطنين اإلسرائيليين

غيفـاع "والحديث هنا عـن شـارع يـربط مـستوطنة 
تــل "أو شــارع " ١"بــشارع رقــم ") آدم"مــستوطنة " (بنيــامين

ويقــع بــين مفــرق التلــة الفرنــسية وبــين ".  القــدس–أبيــب 
 .النفق المؤدي إلى جبل المشارف

ـــة ـــشارع ثالث ـــغ طـــول ال ـــصف، يبل ـــومترات ون  كيل
حيــث يقــسم الــشارع علــى " شــارع األبرتهايــد"وأطلــق عليــه 

 أمتـــار، يفـــصل بـــين ٨طولـــه جـــدار يـــصل ارتفاعـــه إلـــى 
ـــــسائقين مـــــن المـــــستوطنين  ـــــسطينيين وال الـــــسائقين الفل

 .اإلسرائيليين

وكان قد افتـتح الجانـب الغربـي مـن الـشارع، قبـل 
خول إلى أسبوعين، للفلسطينيين، الذين ال يسمح لهم بالد

ـــدس المحتلـــة ـــي منـــه . الق ـــوم، الجانـــب الغرب وافتـــتح، الي
للمـستوطنين لتـسهيل وصـولهم إلـى التلـة الفرنـسية وجبــل 

 .المشارف

، اليـوم، "هـآرتس"وبحسب تقريـر نـشرته صـحيفة 
فــإن افتتــاح الــشارع قــد تــأخر بــسبب خالفــات بــين جــيش 
وشــــرطة االحــــتالل بــــشأن مــــن يتــــسلم المــــسؤولية علــــى 

وتقـرر فـي .  الـذي أقـيم بـسبب هـذا الـشارعالحاجز الجديد
شــرطة حــرس "نهايــة المطــاف أن يلقــى ذلــك علــى عــاتق 

 ".الحدود

وبحــسب مخطــط االحــتالل، فــإن الحــاجز ســيمنع 
الفلـــسطينيين ســـكان الـــضفة الغربيـــة مـــن الـــدخول إلـــى 

ـــدس ـــسطينيين ســـوف . الق ـــسائقين الفل ـــإن ال وبالنتيجـــة ف
 حول القـدس يسافرون في الجانب الفلسطيني من الشارع
 .من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها

وأشــار التقريــر إلــى أنــه مــن المتوقــع أن يكــون 
مــــــن ســــــكان " شــــــارع األبرتهايــــــد"غالبيــــــة مــــــستخدمي 

 .المستوطنات التي أقيمت على أراضي شمالي القدس

، "بنيــامين"واعتبــر رئــيس المجلــس االســتيطاني 
رع، أنــه يــسرائيل غــانتس، الــذي شــارع فــي افتتــاح الــشا

أنبـــوب األكـــسجين لمـــستوطني بنيـــامين والمنطقـــة كلهـــا، "
الــــذي يعملـــــون أو يتعلمــــون أو يقـــــضون أوقــــاتهم فـــــي 

 ".القدس
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شــارع فــي افتتــاح الــشارع رئــيس بلديــة االحــتالل 
الــرابط "فــي القــدس، موشــي ليئــون، الــذي اعتبــر الــشارع 

 .بالقدس" بنيامين"لربط مستوطني " الطبيعي والمطلوب

ــــر  المواصــــالت، يــــسرائيل كــــاتس، إن وقــــال وزي
" بنيـــامين"الحـــديث عـــن خطـــوة مهمـــة لـــربط مـــستوطني 

 ".متروبولين القدس"بالقدس وتعزيز ما أسماه 

نمــوذج "هــو " شــارع األبرتهايــد"وادعــى كــاتس أن 
إلمكانيـــــــة خلـــــــق حيـــــــاة مـــــــشتركة بـــــــين اإلســـــــرائيليين 
والفلــسطينيين، مــن خــالل الحفــاظ علــى التحــديات األمنيــة 

 ".القائمة

يخـــدم "كمـــا ادعـــت بلديـــة االحـــتالل أن الـــشارع 
ســــكان المدينــــة العــــرب، وخاصــــة ســــكان مخــــيم شــــعفاط 
لالجئين والمنطقة، ويخفف من االزدحامـات المروريـة فـي 

  ".بسغات زئيف والتلة الفرنسية

   ١٠/١/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

جوالت استفزازية في االقصى واالحتالل يقتحم 
 رام اللـه والبيرة

  

 اقتحم مستوطنون -  وكاالت- طين المحتلةفلس
المسجد  متطرفون يهود صباح أمس األربعاء باحات

 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس -األقصى المبارك 
 .المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

 ان االقتحامات نفذت من جهة في رام اهللا) بترا(لمراسل 
باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

وأكد ان ان سلطات االحتالل أغلقت . االسرائيلي الخاصة
ًالساعة العاشرة والنصف صباحا باب المغاربة عقب 
انتهاء فترة االقتحامات الصباحية للمستوطنين اليهود، 

ًعلما أنها فتحته الساعة السابعة صباحا ً. 

ً متطرفا اقتحموا المسجد ٣١وأوضح الخطيب أن 
األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في أنحاء متفرقة من 

وأشار . المزعوم» الهيكل«باحاته، وتلقوا شروحات عن 
ً عناصر من شرطة االحتالل اقتحموا أيضا ١٠إلى أن 

 .المسجد المبارك، وتجولوا في مصلياته

 على أبواب وواصلت شرطة االحتالل المتمركزة
األقصى إجراءاتها األمنية بحق الفلسطينيين الوافدين 
للمسجد، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية لحين 

 .خروجهم منه

وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية 
ً ألفا ٤٤٨ بالمئة خالل عام، ليصل إلى ٣المحتلة بنسبة 

وقال مجلس المستوطنات . ٢٠١٨ً شخصا عام ٦٧٢و
ية في بيان أمس االربعاء إن هذا العدد ال يشمل اإلسرائيل

مستوطني القدس الشرقية المحتلة، الذين يبلغ عددهم 
 بالمئة، ٣ّ ألفا، وأن هذا االرتفاع البالغ ٢٢٠أكثر من 

واقتحمت قوات االحتالل . بطيء مقارنة مع سنوات سابقة
معززة بآليات عسكرية صباح أمس األربعاء، مدينتي رام 

رة، حيث انتشر الجنود في عدد من األحياء اهللا والبي
وقاموا باقتحام العديد من المنازل والمحال التجارية 

ووفقا لشهود عيان داهمت . ومصادرة تسجيالت كاميرات
 جيبات عسكرية عدة محال ١٠قوات االحتالل مؤلفة من 

تجارية في ضاحيتي الماصيون وعين منجد، وقامت 
  .منيةبمصادرة تسجيالت الكاميرات األ

تأتي هذه االقتحامات مع تجدد المواجهات 
الليلية بين شبان وجنود االحتالل، حيث أصيب عدد من 
المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط وبحاالت اختناق 
جراء استنشاقهم للغاز السام والمدمع الذي أطلقه جنود 

» أم الشرايط«االحتالل، خالل مواجهات اندلعت في حي 
 .بمدينة البيرة

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة 
 عميال تابعا لالحتالل ٤٥انها تمكنت من اعتقال 
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االسرائيلي بعد الحدث االمني الذي وقع بمحافظة 
خانيونس جنوب قطاع غزة في الحادي عشر من تشرين 

وبثت الداخلية اعترافات عدد من . ثاني الماضي
اإلسرائيلي اعتقلوا المتعاونين والمتخابرين مع االحتالل 

وأوضحت الداخلية . مؤخرا على يد جهاز األمن الداخلي
أن عملية اعتقال هؤالء العمالء جرت عقب عملية تسلل 
الوحدة اإلسرائيلية الخاصة شرق محافظة خانيونس 
جنوب قطاع غزة في نوفمبر الماضي والتي كشفتها 

وكشف تسجيل الفيديو أنه تم . المقاومة الفلسطينية
 متخابرا ومتعاونا مع االحتالل منذ الحملة ٤٥قال اعت

  .عملية التسلل اإلسرائيليةاألمنية التي شنت عقب 

 ٣٢ ص١٠/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

".. األقصى"مستوطنون يقتحمون باحات 
  ً فلسطينيا بالضفة١٩واالحتالل يعتقل 

 

ـــة   -  وكـــاالت- كامـــل ابـــراهيم -القـــدس المحتل
راضي في مدينة القدس المحتلة، إن اعلن مركز أبحاث األ

وزارة الماليـة اإلســرائيلية، منحــت التــرخيص لتنفيــذ مخطــط 
 دونمـا ١٣٩استيطاني، يهدف إلى االستيالء على حوالي 

  .من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام اهللا

واوضح المركز في بيان صحفي أمـس الخمـيس، 
ط أن األراضـــــي المـــــستولى عليهـــــا تقـــــع حـــــسب المخطـــــ

التفــصيلي ضــمن أراضــي قريــة ديــر دبــوان، فــي األحــواض 
  ).٣٢،٣٣(الطبيعية 

وأشــــــار إلــــــى أن تحليــــــل المخطــــــط التفــــــصيلي 
المطروح، يظهر بـأن سـلطات االحـتالل تهـدف مـن خاللـه 

بمـــــستوطنة » معاليـــــه مخمـــــاس«إلـــــى ربـــــط مـــــستوطنة 
  .«متسبيه داني«

ــــأن ســــلطات  ولفــــت إلــــى ان المخطــــط يظهــــر ب
ـــا٤٨(لمـــشروع نحـــو االحـــتالل خصـــصت ضـــمن ا ) ً دونم

إلقامـــة ) ً دونمـــا٢٦(إلقامـــة مبـــاني ومؤســـسات عامـــة، و
إلقامــة منــاطق للتنــزه، فــضال ) ً دونمــا١٥(طريــق جديــد، و

ــات  عــن تخــصيص مــساحات أخــرى إلقامــة مواقــف للمركب
  .وأماكن تجارية للمستوطنين

مـــن جهتهـــا، أدانـــت وزارة الخارجيـــة الفلـــسطينية 
نمـــا مـــن أراضـــي ديـــر  دو١٣٩مخطـــط االســـتيالء علـــى 

دبــــــوان، ورأت الــــــوزارة فــــــي بيــــــان أن تنفيــــــذ المخطــــــط 
االستيطاني حلقة في مسلسل تعزيز االستيطان اإلسرائيلي 
فـــــــي األرض الفلـــــــسطينية المحتلـــــــة، وأن هـــــــذا القـــــــرار 
االســتيطاني يؤكــد أن حكومــة نتانيــاهو ماضــية فــي تنفيــذ 
سياساتها ومخططاتها االستيطانية، ضاربة بعرض الحائط 
جميـــع اإلدانـــات الدوليـــة لتلـــك الـــسياسات، بمـــا يعنـــي أن 
إســرائيل تتعــايش مــع هــذه اإلدانــات، وتــستمر فــي حربهــا 

  .الشرسة للقضاء نهائيا على حل الدولتين

ــــدولي ومؤســــساته  ــــوزارة المجتمــــع ال ــــت ال وطالب
األمميـــة واإلقليميـــة بعـــدم االكتفـــاء بنـــشر بيانـــات اإلدانـــة 

ــإعالن ــاء ب ــى لالســتيطان، أو االكتف  مخــاوفهم وقلقهــم عل
مصير حل الدولتين، أو االكتفـاء بتـشخيص العراقيـل امـام 

  .تطبيق مبدأ حل الدولتين

وقال إن االستخفاف االسرائيلي بالمواقف الدوليـة 
يـــــستدعي وضـــــع الحلـــــول العمليـــــة، واتخـــــاذ اإلجـــــراءات 
ــزام  ــدولتين، مــن خــالل إل ــة لتطبيــق حــل ال والقــرارات الكفيل

 االنـــصياع إلرادة الـــسالم الدوليـــة، إســـرائيل كقـــوة احـــتالل
ٕ، وانهاء احتاللها امتثاال ٢٣٣٤وتنفيذ قرار مجلس االمن 
  .للشرعية الدولية وقراراتها

من جهة اخـرى، افتتحـت وزارة المواصـالت بدولـة 
الـذي يفـصل " شـارع األبرتهايـد"االحتالل االسـرائيلي أمـس 

ــسطينيين والــسائقين مــن المــستوطنين  بــين الــسائقين الفل
  . أمتار٨بجدار يصل ارتفاعه إلى 

، "٤٣٧٠"ويـــــربط الـــــشارع الـــــذي يحمـــــل الـــــرقم 
بـشارع رقــم ") آدم"مـستوطنة " (غيفـاع بنيـامين"مـستوطنة 
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، ويقع بـين مفـرق التلـة " القدس–تل أبيب "أو شارع " ١"
الفرنسية وبين النفـق المـؤدي إلـى جبـل المـشارف، ويبلـغ 

  .طوله ثالثة كيلومترات ونصف

 االحــتالل، فــإن حــاجز عــسكري وبحــسب مخطــط
يمنع الفلسطينيين سكان الـضفة الغربيـة مـن الـدخول إلـى 
ـــسطينيين ســـوف  ـــسائقين الفل ـــإن ال ـــدس، وبالنتيجـــة ف الق
يسافرون في الجانب الفلسطيني من الشارع حول القـدس 

  .من جهة الشرق، دون السماح لهم بدخولها

شـارع "ومن المتوقع أن يكون غالبية مـستخدمي 
ـــى " ايـــداألبرته ـــي أقيمـــت عل مـــن ســـكان المـــستوطنات الت

  .أراضي شمالي القدس

ــــسرائيل  ــــر المواصــــالت اإلســــرائيلي، ي ــــال وزي وق
كـــاتس، إن الحـــديث عـــن خطـــوة مهمـــة لـــربط مـــستوطني 

". متروبـولين القـدس"بالقدس وتعزيز مـا أسـماه " بنيامين"
نمـوذج إلمكانيـة "هـو " شـارع األبرتهايـد"وادعى كـاتس أن 
كة بــين اإلســرائيليين والفلــسطينيين، مــن خلــق حيــاة مــشتر

  ".خالل الحفاظ على التحديات األمنية القائمة

 كــم، ومحــاط بجــدار ٣ويمتــد الــشارع علــى طــول 
ـــار ومنـــاطق أخـــرى ٦بارتفـــاع  ـــد مـــن ٨ أمت ـــار، ويمت  أمت

شمالي شرق القـدس، وحتـى التلـة الفرنـسية " جبع"مفرق 
  .داخل المدينة المقدسة

، "بنيــامين"ســتيطاني واعتبــر رئــيس المجلــس اال
يــسرائيل غــانتس، الــذي شــارك فــي افتتــاح الــشارع، أنــه 

أنبـــوب األكـــسجين لمـــستوطني بنيـــامين والمنطقـــة كلهـــا، "
الــــذي يعملـــــون أو يتعلمــــون أو يقـــــضون أوقــــاتهم فـــــي 

  ".القدس

واقتحمت مجموعات مـن المـستوطنين المتطـرفين 
 الحــرم -اليهــود امــس ســاحات المــسجد األقــصى المبــارك 

وأكــد مــدير . دســي الــشريف فــي مدينــة القــدس المحتلــةالق
عــام دائـــرة االوقــاف االســـالمية العامــة وشـــؤون المـــسجد 
ــــب، أن عــــشرات  ــــشيخ عــــزام الخطي ــــدس ال ــــصى بالق ّاالق

المــستوطنين المتطــرفين اقتحمــوا باحــات المــسجد األقــصى 
مــن جهــة بــاب المغاربــة علــى شــكل مجموعــات، وتجولــوا 

وجـــــيش االحـــــتالل فيـــــه، بحمايـــــة مـــــشددة مـــــن شـــــرطة 
  .اإلسرائيلي المدججين بالسالح

وقال الخطيب ان شرطة االحتالل المتواجدة علـى 
بوابات االقصى دققت في هويات المـصلين ومنعـت العديـد 
منهم من دخول الحرم القدسـي الـشريف الـى حـين انتهـاء 

  .المستوطنين المقتحمين من الخروج من االقصى

شر فلسطينيا كما اعتقلت قوات االحتالل تسعة ع
خــالل عمليــات دهــم وتفتــيش نفــذتها فــي منــاطق مختلفــة 

وقــال نــادي االســير الفلــسطيني . بالــضفة الغربيــة المحتلــة
في بيان له ان قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة فـي 
مــدن قلقيليــة وجنــين ونــابلس وبيــت لحــم والبيــرة ورام اهللا 

  .والخليل واعتقلت المواطنين التسعة عشر

  ٥ ص١١/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 مستوطنين متهمين بقتل ٤اطالق سراح 
  فلسطينية

  

أطلقــــت محكمــــة  - وكــــاالت -القـــدس المحتلــــة 
ـــــسيون«الـــــصلح فـــــي  ـــــشون ليت  ٤، أمـــــس، ســـــراح »ري

مـــستوطنين مـــن أصـــل خمـــسة متهمـــين بقتـــل الـــشهيدة 
عائشة رابي وجرح زوجها جراء رشق سيارتهما بالحجـارة، 

فيمـا مـددت المحكمـة .  الماضـي أكتـوبر /في تشرين األول
.  أيـام٦اعتقال أحد المشتبهين بقتل الشهيدة رابـي، لمـدة 

 اآلخـرين بطلـب مـن الـشرطة، التـي ٤وجاء اإلفراج عن ال
طالبــت بــإطالق ســراحهم بــشروط مقيــدة، أهمهــا اإلقامــة 

ــــة ــــسات . الجبري ــــشرطة اســــتدعاءات لجل ــــت ال ــــا وجه ّكم
التـي تقـع فـي تحقيق، للعشرات من طالب المدرسـة ذاتهـا 

  .شمالي الضفة الغربية المحتلة
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ُوأعرب محامي المستوطنين المطلق سراحهم عن 
ــه  ــك، ولكنــه زعــم أن ســيطلب التحقيــق فــي «رضــاه مــن ذل

كيفيــة قيــام جهــاز المخــابرات الــشاباك، بــإجراء التحقيقــات 
فــــي طــــرق اســــتجواب قاســــية مــــع أبريــــاء، مــــع تجاهــــل 

، ب »شاباكالــ«ً، متهمــا »صــرخاتهم وصــرخات عــائالتهم
وقـال المحـامي .»التسبب في ضرر نفـسي لـشبان أبريـاء«

ال يفهـــم كيـــف ســـمحت النيابـــة «إيتمـــار بـــن غفيـــر، إنـــه 
ــشباب ــال ال ــد «ً، متــسائال »باعتق ّمــن ســيعوض مــوكلي بع

  .«ً يوما من التحقيق، الذي تسبب له في صدمة؟١٢

مـن قريـة ) ً عامـا٤٥(واستشهدت عائـشة الرابـي 
لضفة الغربية، إثر إصابتها بحجـر بديا قضاء نابلس في ا

ألقــاه مــستوطنون، صــوب ســيارة كانــت تجلــس بهــا، إلــى 
  .ُجوار زوجها يعقوب، الذي كان يقود السيارة المسافرة

واعتبرت الحكومة الفلسطينية، إطالق سلطات 
االحتالل سراح المستوطنين اإلرهابيين المتهمين بقتل 

ديد الشهيدة عائشة الرابي، بمثابة ضوء أخضر ج
وقال المتحدث الرسمي . الستئناف المستوطنين إرهابهم

إن إفالت المجرمين : باسم الحكومة يوسف المحمود
ُيظهر مدى رعاية حكومة االحتالل لإلرهاب واإلجرام، 
ويدل على استخدام االحتالل المستوطنين كإحدى أدواته 

  .وأذرعه في التسلط على أبناء الشعب

 ٥ ص١١/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ّصحيفة عبرية تحرض من جديد : القدس
  إلخالء الخان األحمر

 

ــه بوضــوح رائحــة التحــريض  ــشتم في ــر ت ّفــي تقري
على إخالء تجمع خان األحمر الفلسطيني البدوي، نـشرت 

العبريـة تـذكيرا أن إخـالء المنطقـة " يسرائيل هيوم"صحيفة 
ّلم يـتم حتـى اليـوم، رغـم إعـالن رئـيس الحكومـة، بنيـامين 

  . تشرين ثان أنه سيخلي القرية قريبا١٩و، في نتنياه

بـؤرة بدويـة "وتنعت الصحيفة الخان األحمـر أنهـا 
، وتزعم أنهـا أقيمـت قبـل عـشر سـنوات، وأن "غير قانونية

تـــشير إلـــى أنهـــا بـــؤرة "حـــسب زعمهـــا، " معلومـــات كثيـــرة"
مخططة في إطار خطة وضعها رئيس الـوزراء الفلـسطيني 

 لتعزيــز ســيطرة ســتراتيجيةإالــسابق ســالم فيــاض، وتــشمل 
، وغيرهــــــا مــــــن المنــــــاطق Cالــــــسلطة علــــــى المنــــــاطق 

  ".اإلستراتيجية

وتقـــول الـــصحيفة أن قــــسما مـــن المبـــاني أقــــيم 
ٕبتمويل من دول أوروبية منهـا بريطانيـا وايطاليـا واالتحـاد 

  .األوروبي نفسه

لكثيـر مـن الـضغوط، بمـا فـي " إسـرائيل"وتعرضت 
لـــى محكمـــة الهـــاي ذلـــك التهديـــد بتقـــديم دعـــوى ضـــدها إ

  ".بتهمة ارتكاب جرائم الحرب إذا تم إخالء المكان

وفي أكتـوبر الماضـي، بعـد تحديـد موعـد لإلخـالء 
" اإلسـرائيلية"والقيام بجميـع االسـتعدادات، قـررت الحكومـة 

ٕتأجيـــل اإلخـــالء واتاحـــة الوقـــت إلخـــالء متفـــق عليـــه مـــع 
 إســـرائيل"الــسكان، وانتقـــد القـــرار وزراء البيــت اليهـــودي و

  ".بيتنا

وفــي األســابيع األخيــرة، أفــادت التقــارير أن هنــاك 
مفاوضات مع السكان لالنتقال إلى موقع آخر، أقـرب إلـى 

مــــشبع "الموقــــع الحــــالي، والــــذي تــــصفه الــــصحيفة أنــــه 
علــى الــرغم مــن عــدم حــدوث أي "، وتكتــب أنــه "بالمــشاكل

تغيير في موقف نتنياهو، إال أن االتصاالت بشأن اإلخالء 
  ".َ لم تثمر، ولم يخل خان األحمر بعدباالتفاق

ــر االقتــصاد اإلســرائيلي  وتكتــب الــصحيفة أن وزي
، وصـــل أمـــس إلـــى خـــان "كلنـــا"ايلـــي كـــوهين، مـــن حـــزب 

  ".دولة إسرائيل"األحمر وحرض على ضم المنطقة إلى 

 ١٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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مهددة ) الشيخ جراح(عائلة مقدسية في ١٠٠
 بالتهجير

 

رفضت  - كامل ابراهيم -قدس المحتلة ال
ًالمحكمة العليا اإلسرائيلية الجمعة مجددا طلب عائالت 

توسيع هيئة القضاة من "كرم الجاعوني "الشيخ جراح بـ
ٕثالثة قضاة إلى خمسة، والنظر في وثائق واثباتات طابو 
تؤكد ملكيتهم لألرض والمنازل، وتمسكت بقرارها الذي 

 بفتح ملف ملكية األراضي رفضت فيه طلب العائالت
  .والمنازل في حي الشيخ جراح

ًوسلمت دائرة االجراء اإلسرائيلية مؤخرا اوامر الى 
عائلة الصباغ تطالبهم بإخالء البناية التي يسكنها خمس 

ً فردا وذلك تنفيذا لقرار محكمة ٤٥عائالت مكونة من 
الصلح في القدس الغربية ضد عائلة الصباغ ولصالح 

االستيطانية التي تسعى لالستيالء على كامل الجمعيات 
  .الحي

في حي الشيخ جراح ) كرم الجاعوني(يذكر ان 
عائلة فلسطينية منذ ١٠٠الذي تسكنه أكثر من 

خمسينات القرن الماضي، تعمل جمعيات استيطانية على 
 مباني ٨ًتهجيرهم تمهيدا لبناء حي استيطاني مكون من 

ة اقتالع وتهجير ً طابقا في اكبر عملي١٢كل منها 
  .تشهدها المدينة منذ النكبة

وقال االئتالف األهلي لحقوق الفلسطيني في 
ان المحكمة العليا : القدس في تقرير له الجمعة

اإلسرائيلية ردت استئناف عائلة الصباغ وحماد على قرار 
المحكمة المركزية والذي تقدم به محامو عائالت الشيخ 

ألرض في حي الشيخ جراح طالبين فتح ملف ملكية ا
جراح الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين 

  .لملكيتهم لألرض، بذريعة التقادم

وأكدت المحكمة العليا على قرار المركزية 
فقد توجه . ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية

 محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة ٢٠١٢في عام 
االستيطانية وقاموا بتقديم المركزية ضد ادعاء الجمعيات 

االثباتات ان عملية تسجيل الجمعيات االستيطانية للملكية 
  . كانت غير قانونية١٩٧٢في عام 

لقد كان قرار المحكمة : "وأوضح االئتالف
المركزية في ذلك الحين برفض طلب أهالي الشيخ جراح 
لفتح ملف الملكية وذلك بحجة مرور فترة زمنية على 

 ان المستوطنين لم يقدموا أي اثبات او ًالقضية، علما
وبعد ذلك قام . مستند يثبت ملكيتهم لألرض او المنازل

طاقم المحامين باالستئناف في المحكمة العليا على قرار 
  .المحكمة المركزية

وكانت جلسة استماع المحكمة العليا الجمعة 
لنقاش االستئناف الذي قام به محامو حي الشيخ جراح 

لها قدم المحامون مرافعاتهم وطلبوا فيها والتي من خال
فتح ملف الملكية لوجود اثباتات ودالئل جديدة، تثبت أن 

 باسم الجمعيات ١٩٧٢تسجيل األرض الذي تم في العام 
  .االستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق واالثباتات

وزعمت رئيسة المحكمة العليا في ردها على 
ح، بأن قرار المحكمة طلب محامو أهالي الشيخ جرا

ًالمركزية قد اتخذ بناءا على حقائق وأدلة وال يمكن 
للمحكمة العليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية 

  .ًلكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيا

التابعة لسلطات " دائرة اإلجراء"ّوعقب ذلك سلمت 
الء البناية التي ًاالحتالل، أمرا لعائلة الصباغ تطالبهم بإخ

من الشهر ٢٣تسكنها خمس عائالت بالحي قبل تاريخ 
  .الجاري لصالح المستوطنين

من جهتها حذرت أوساط أمنية إسرائيلية عليا 
في أعقاب إطالق سراح قاصرين من المستوطنين 

 تشرين ١٣مشبوهين بقتل الشهيدة عائشة الرابي في 
  .سرائيلياألول الماضي من التطرف في أوساط اليمين اال
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ًأن قلقا يسود " إسرائيل اليوم"وذكرت صحيفة 
" الشاباك"ًاألوساط األمنية االسرائيلية عامة وخصوصا 

جراء اإلرتفاع الحاد في عدد أالعتداءات اإلرهابية التي 
  .يرتكبها اليمين المتطرف

 اعتداء عنيفا ٢٩٥ويتضح من المعطيات أن 
 ٢٠١٧ن ع. ٪٥٠ فيما بإرتفاع بنسبة ٢٠١٨وقعت في 

  . حادثا١٩٧اذ وقع 

وتشارك مستوطنة يتسهار والمواقع العشوائية 
المحيطة بها بحصة األسد في هذه العمليات إذ قام 

 عملية خالل العام ٨٠المستوطنون في هذه المنطقة ب
  .٢٠١٧ عملية مماثلة عام ٥٢الماضي وب

ٕوانطلق من يتسهار المستوطنون الذين وجهوا 
الرابي حول كيفية مواجهة من قاموا بقتل الشهيدة 

وتمت عملية التوجيه بعد ساعات من " الشاباك"محققي 
  .وقوع الجريمة

ودعا رئيس األركان اإلسرائيلي المنتهية واليته 
غادي ايزنكوت إلى ضرورة محاربة اإلرهاب اليهودي كأي 

  .إرهاب آخر

 ٤ ص١٣/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 دونما في القدس ٧٤٠مخطط لمصادرة 
 حتلةالم

  

شرعت سلطات  –عمان - نادية سعد الدين
االحتالل اإلسرائيلي، أمس، في تنفيذ مخطط استيطاني 

ً دونما من األراضي الفلسطينية في ٧٤٠واسع لمصادرة 
ًالقدس المحتلة، تزامنا مع إخطار خمس عائالت مقدسية 

  .بطردهم من منازلهم تمهيدا إلحالل المستوطنين مكانهم

 ختام زيارة الوفد األمني يأتي ذلك على وقع
، في ظل "رفح"المصري إلى قطاع غزة، بوعد فتح معبر 

 وقيام السلطة "حماس" و"فتح"األزمة بين حركتي 
  .الفلسطينية بسحب موظفيها العاملين في المعبر

ًوطبقا لقرار الحكومة اإلسرائيلية؛ فإن المخطط 
 دونم من أراضي بلدة الطور، ٣٠٠يشمل مصادرة 

ًما من أراضي بلدة العيسوية، في القدس  دون٤٤٠و
 أو "أراضي دولة"المحتلة، تحت ذريعة تصنيفها إما 

، بهدف السيطرة عليها واستالبها من "محمية طبيعية"
  .أصحابها الفلسطينيين

وندد الفلسطينيون بالمخطط االستيطاني 
اإلسرائيلي الخطير، وفق الناشط الفلسطيني محمد أبو 

ة المتابعة في قرية العيسوية، الحمص، وهو عضو لجن
مصادرة هذه "الذي قال إن سلطات االحتالل تستهدف 

األراضي من أصحابها الفلسطينيين لخدمة المشاريع 
  ."االستيطانية المختلفة

وأضاف أبو الحمص، في تصريح له، إن 
ًأصحاب تلك األراضي يخوضون صراعا في المحاكم "

تلك "، حيث إن "واللجان اإلسرائيلية للمحافظة عليها
األراضي تعد المساحات المتبقية للسكان للتوسع وبناء 
المنازل؛ ليتناسب مع الزيادة الطبيعية، وبناء المدارس، 

  ."والحدائق، وغيرها من االحتياجات الضرورية

وأوضح بأن ما يسمى بلدية االحتالل في مدينة 
 دونما ٧٤٠قدمت مخططا استيطانيا لمصادرة "القدس 

بلدتي الطور والعيسوية، في القدس المحتلة، من أراضي 
مخطط "، سبقها "محمية طبيعية"بحجة تحويلها إلى

  ." للمنطقة ذاتها"الحديقة القومية

قرية العيسوية محاصرة من كافة "ونوه إلى أن 
الجهات بمستوطنة التلة الفرنسية من جهة، والجامعة 

ى، ولم اإلسرائيلية والشوارع االستيطانية من جهاتها األخر
َيتبق للمواطنين الفلسطينيين إال المنطقة الجنوبية 

  ."الشرقية



  

  

١٦٨ 

سلطات االحتالل تدعي أنها تسعى "وبين أن 
وتخطط لتحويلها لمحمية طبيعية، في وقت تنفذ فيها 
عمليات هدم وتجريف بين الحين واآلخر للمزارع 
والمنشآت الزراعية المقامة عليها، وال تستثني األشتال 

المزروعة من التجريف، حتى الطرقات يتم واألشجار 
  ."تخريبها

وفي األثناء؛ أفاد االئتالف األهلي لحقوق 
سلطات االحتالل "الفلسطينيين في القدس المحتلة، بأن 

سلمت أمرا إلى خمس عائالت فلسطينية، في حي الشيخ 
 ٢٣جراح وسط القدس المحتلة، بإخالء منازلهم قبل الـ

  ."لمستوطنينمن الشهر الحالي لصالح ا

سلطات االحتالل وقفت مع "وقال إن 
المستوطنين المتطرفين في تنفيذ ادعاءات الجمعيات 
االستيطانية بملكيتها ألراضي حي الشيخ جراح، بالرغم 
من كافة الوثائق وأألوراق الثبوتية التي تؤكد مكلية 
المواطنين الفلسطينيين لها، والتي رفضتها ما يسمى 

  ."يةالمحاكم اإلسرائيل

العائالت الفلسطينية في " أن "االئتالف"وأوضح 
حي الشيخ جراح مهددة بخطر التهجير في أية لحظة، ما 
يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية 

  ."منازلها

في غضون ذلك؛ اختتم الوفد األمني المصري، 
ًمؤخرا، زيارة مهمة لقطاع غزة، التقى فيها الفصائل 

قطاع، وذلك في ظل األزمة بين حركتي الوطنية في ال
 على وقع قيام السلطة الفلسطينية "حماس" و"فتح"

  .بسحب موظفيها العاملين في المعبر منه

وعقد الوفد المصري محادثات معمقة مع رئيس 
، إسماعيل هنية، كما "حماس"المكتب السياسي لحركة 

ًوعددا من القوى والفصائل الوطنية، "فتح"التقى حركة 
الجبهة الشعبية لتحرير " و"الجهاد اإلسالمي" حركة مثل

  ."الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" و"فلسطين

، ”حماس“وقال عضو المكتب السياسي لحركة 
الوفد األمني المصري وعد ببقاء معبر “خليل الحية، إن 

ُرفح مفتوحا ولن يغلق ً".  

ناقشت مع الوفد المصري "وأوضح بأن حركته 
التحديات التي تواجه القضية :  هيثالثة ملفات

الفلسطينية وما تستوجبه من إنهاء االنقسام، باإلضافة 
 في غزة، وتفاهمات كسر الحصار "الحالة الوطنية"إلى 

  ."التي ترعاها عدة جهات

التحديات المحيقة بالقضية "وتناولت المحادثات 
الفلسطينية، والسيما مدينة القدس المحتلة، وحق العودة، 

  ."اءات االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربيةٕواجر

الحالة الفلسطينية توجب "واعتبر الحية أن 
الذهاب إلى وحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة 
الحقيقية في كل الملفات، والتطبيق األمين التفاقيات 

ً، مشددا على "٢٠١١المصالحة على قاعدة اتفاق 
 أهدافه؛ القدس مضي الشعب الفلسطيني بكل قوة نحو"

  ."وفلسطين

وفي بيان أصدرته عقب اللقاء مع الوفد 
 إنها أكدت لوفد المخابرات "حماس"المصري، قالت حركة 

ال يتم إال بإجراء "المصرية، أن مسار الوحدة الوطنية 
حوار شامل بين فصائل العمل الوطني كافة على قاعدة 

  ."٢٠١١تطبيق اتفاق 

استمرار "انبه، فيما أكد الوفد المصري، من ج
جهد القاهرة لرفع المعاناة عن قطاع غزة، وتسخير قدراته 
التمام الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعمل المعبر في كال 

  ."االتجاهين

وبحسب الحية؛ فقد نقل الوفد المصري موقف 
قلنا لهم "، مضيفا "جاد في تنفيذ التفاهمات"االحتالل أنه 

نيون وسنلتزم ما التزم إننا جادون ومع) للوفد المصري(
االحتالل، ونريد أن ندخل إلى عمق التفاهمات، وباقي 

  ."الملفات



  

  

١٦٩ 

وكانت السلطة الفلسطينية سحبت األسبوع 
الماضي موظفيها من معبر رفح البري الحدودي مع 
مصر، ما أدى إلى إغالقه في طريق حركة المغادرة، 

ًوابقائه مفتوحا أمام العائدين ٕ.  

 ١ص ١٣/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ٢٣ عائالت مقدسية حتى ٥االحتالل يمهل 
 الجاري إلخالء منازلها بحي الشيخ جراح

  

أفاد االئتالف األهلي لحقوق الفلسطينيين في 
التابعة لسلطات " دائرة اإلجراء"القدس، بأن ما تسمى بـ

ّاالحتالل، سلمت أمرا إلى عائلة الصباغ تطالبهم بإخالء 
 عائالت بحي الشيخ جراح وسط البناية التي تسكنها خمس
 من الشهر الجاري لصالح ٢٣القدس المحتلة، قبل الـ

 .المستوطنين

ورفضت محكمة االحتالل العليا طلب عائالت 
الشيخ جراح توسيع هيئة القضاة من ثالث إلى خمس 
محامين، استئنافا للمحكمة العليا بقرارها الذي رفضت فيه 

 .الشيخ جراحطلب العائالت بفتح ملف ملكية أرض 

ولفت االئتالف في بيانه أن محكمة االحتالل ردت 
 استئناف عائلة الصباغ وحماد ١٥/١١/٢٠١٨بتاريخ 

على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو عائالت 
الشيخ جراح طالبين بفتح ملف ملكية األرض في حي 
الشيخ جراح الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء 

يتهم لألرض، بذريعة التقادم، وأكدت المستوطنين ملك
المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، ورفضت نقاش 

 .ادعاءات المستوطنين بالملكية

 توجه محامو ٢٠١٢وأشار االئتالف إلى أنه عام 
حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء 
الجمعيات االستيطانية بملكيتها ألراضي حي الشيخ جراح 

 خالل تقديم االثباتات التي تثبت أن عملية التسجيل من
 غير ١٩٧٢التي قامت بها الجمعيات االستيطانية في العام 

قانونية وغير صحيحة وبالتالي تنفي ملكية تلك الجمعيات 
 .لحي الشيخ جراح

وكان قرار المحكمة المركزية في ذلك الحين برفض 
ور فترة طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمر

زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا 
على قرار المحكمة المركزية، وكانت جلسة استماع العليا 
قبل يومين لنقاش االستئناف حيث قدم المحامون مرافعاتهم 
التي طلبوا فيها بفتح ملف الملكية لوجود اثباتات ودالئل 

 ١٩٧٢ العام جديدة تثبت أن تسجيل األرض الذي تم في
باسم الجمعيات االستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى 
الحقائق واالثباتات، وردت رئيسة المحكمة العليا على طلب 
محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد 
اتخذ بناء على حقائق وأدلة وال يمكن للمحكمة العليا أن 

 قضية الملكية تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون
 .أصبحت في عداد التقادم زمنيا

وأوضح االئتالف أن عائلة الصباغ المقدسية 
تواجه حاليا خطر التهجير في أية لحظة ما يستدعي 

 .التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها

  ١٦ ص١٣/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 بعد االعتداء ًاي مقدسًاالحتالل يعتقل شابا
  بالضربعليه 

 

اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل، ليلــــة أمــــس، الــــشاب 
ابــراهيم معتــوق بعــد االعتــداء عليــه بالــضرب المبــرح فــي 

 ).أشهر أبواب القدس القديمة(باب العامود 

وقال شاهد عيان لمراسلنا ان جنود االحتالل بعـد 
ــادوه  ــوق اقت ــشاب معت ــى ال ــىاالعتــداء عل  أحــد مراكــزهم إل

  .للتحقيق معه

 ١٣/١/٢٠١٩دس موقع مدينة الق

* * * * *  



  

  

١٧٠ 

االحتالل يعتدي على سور القدس التاريخي 
وينصب سورا حديديا شماله ً  

 

شـــجبت األســـرة الرياضـــية والعـــائالت المقدســـية 
محاصرة سـلطات االحـتالل ملعـب بـرج اللقلـق ببنـاء جـدار 
حديـدي علــى ســور القــدس التـاريخي الــذي بنــاه الــسلطان 

 - ١٥٣٥(ين أعــوام العثمــاني ســليمان القــانوني خــالل بــ
 ميالديــة، عنــدما كانــت القــدس جــزءا مــن الدولــة )١٥٣٨

 .العثمانية آنذاك

 قليلة فوجئت إدارة مؤسسة بـرج اللقلـق أياموقبل 
للعمــل المجتمعــي، التــي تتخــذ مــن البــرج مقــرا لهــا، ببنــاء 
ببناء جدار حديـدي بارتفـاع نحـو ثالثـة أمتـار علـى نفـس 

للقلــق، والــذي كــان ســور القــدس الــذي يــشكل جــدار بــرج ا
ـــــات مـــــن مـــــشجعي دوري العـــــائالت  ـــــه المئ يحتـــــشد علي
المقدسية واألنشطة الرياضية األخـرى التـي ينظمهـا البـرج 
علــى الملعــب المعــشب التــابع لــه وعلــى ملعــب كــرة الــسلة 

 .، المالصقان لسور القدس التاريخيًأيضا

يشار أن خطوة االحـتالل جـاءت تزامنـا مـع دعـوة 
 إلــى هــدم ســور القــدس بحجــة عــدم المتطــرف آرييــه كينــغ

 ارتفاع أحد أبواب السور لمرور شاحنة نقل كبيرة، مالئمة
ّوبحجـــة توحيـــد شـــطري القـــدس؛ الـــشرقي والغربـــي، الـــذي 

  .تعبير كينغ حسب – يحول السور دونه

  ١٣/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 عائالت مقدسية بإخالء عمارة ٥إخطار 
  لصالح المستوطنين

 

 أخطرت بلدية –وكاالت  -  ن المحتلةفلسطي
 عائالت مقدسية بإخالء عمارة ٥االحتالل ودائرة اإلجراء 

 كانون الثاني الجاري ٢٣سكنية في حي الشيخ جراح حتى 
وذكر االئتالف األهلي . وتسلميها لجمعيات استيطانية

لحقوق الفلسطينيين في القدس المحتلة، بأن دائرة اإلجراء 

لة الصباغ تطالبهم بإخالء البناية التي سلمت أمرا إلى عائ
  .تسكنها خمس عائالت بحي الشيخ جراح

ويأتي ذلك، بعد أن رفضت المحكمة العليا 
اإلسرائيلية طلب عائالت توسيع هيئة القضاة من ثالثة إلى 
خمسة محامين، باستئناف على قرار المحكمة الذي رفضت 

  .راحفيه طلب العائالت بفتح ملف ملكية أرض الشيخ ج

ووفقا لبيان صادر عن االئتالف، فإن المحكمة 
 استئناف عائلة الصباغ ١٥/١١/٢٠١٨ردت بتاريخ 

وحماد على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو 
عائالت الشيخ جراح طالبين بفتح ملف ملكية األرض في 
الحي الجزء الشرقي، متحدين بذلك ادعاء المستوطنين 

يعة التقادم، وأكدت المحكمة العليا ملكيتهم لألرض، بذر
على قرار المركزية، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين 

وأوضح االئتالف في البيان، أن عائلة الصباغ . بالملكية
المقدسية تواجه حاليا خطر التهجير في أية لحظة، ما 
يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية 

  .منازلها

ية إسرائيلية، أمس األحد، وهدمت جرافات عسكر
شمال غربي مدينة » بيت إكسا«منشآت وجدران، في بلدة 

وقال نعيم غيث، رئيس . القدس، بزعم البناء بدون ترخيص
بلدية بيت إكسا، لألناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية 
داهمت البلدة، وشرعت بعمليات هدم ما تزال متواصلة حتى 

  .الساعة

ت الهدم طالت عددا ، أن عمليا»غيث«وأوضح 
ٍ، وجدران منازل وأراض زراعية )الصفيح(من البركسات 

وندد رئيس المجلس البلدي . بزعم البناء بدون ترخيص
الجيش اإلسرائيلي يعمل على تدمير البلدة «بالعملية، وقال 

وناشد المؤسسات الحقوقية بالتدخل . »بدون وجه حق
بيت  «ويحيط ببلدة. »جريمة الحرب«لوقف ما أسماه 

، جدار الفصل العنصري، وتخضع للسيطرة »إكسا
  .اإلسرائيلية
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إلى ذلك، قال جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس 
األحد، إن قواته اعتقلت سبعة فلسطينيين في أنحاء الضفة 
الغربية، وأن اثنين من أفراد وحدة حرس الحدود أصيبا 

وزعم بيان لجيش . خالل مواجهات في مدينة رام اهللا
الل أن المعتقلين مشتبهين بالضلوع في نشاط االحت

وجرى نقل المعتقلين إلى التحقيق في مراكز . »إرهابي«
وبحسب جيش االحتالل، فإنه خالل عمليات . لالحتالل

تفتيش في بيوت في قرية عرابة جنين تم العثور على ستة 
وقال المتحدث باسم وحدة حرس الحدود إن . أسلحة وذخيرة

لوحدة أصيبا بجروح طفيفة أثناء عملية اثنين من افراد ا
اعتقال وجمع معلومات استخبارية في مدينة رام اهللا، مقر 

وأضاف المتحدث أن مئات الشبان . السلطة الفلسطينية
الفلسطينيين في رام اهللا رشقوا قوات االحتالل بالحجارة 
وأشعلوا اإلطارات المطاطية فيما استخدمت قوات االحتالل 

وجرى نقل عنصري حرس . » متظاهرينوسائل لتفريق«
ودمر . في القدس» شعاريه تسيدك«الحدود إلى مستشفى 

مستوطنون، أمس االحد، مئات األشتال الحرجية، كانت 
وقال مسؤول . معدة لزراعتها في قرية برقة شمال نابلس

، ان »وفا» ملف االستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، لـ
المخالة، ودمروا » ومشح«مستوطنين تسللوا من مستوطنة 

مئات االشتال الحرجية، في قرية برقة، وهي معدة لزراعتها 
وأضاف أن . لتحويل بعض االراضي الى محمية طبيعية

مشروع زراعة األشجار كان من قبل وزارة الزراعة 
وبالتعاون مع المجلس القروي، مؤكدا ان اعتداءات 

رية المستوطنين تصاعدت في الفترة اَألخيرة على الق
  .ومواطنيها

أخيا، دعت القوى الوطنية واالسالمية لمحافظة رام 
اهللا والبيرة، أمس االحد، في بيان لها، العتبار يوم الجمعة 

في كافة مناطق االحتكاك والتماس » يوم التصعيد الميداني«
مع االحتالل ومستوطنيه، رفضا النتهاكاته وممارساته بحق 

 مشاركة في مسيرات كما دعت في بيانها الوسع. الشعب
الريسان والمغير وبلعين ونعلين وكافة نقاط االشتباك مع 

االحتالل، للرد على االقتحامات المتتالية وخاصة لمحافظة 
رام اهللا، داعية الوزارات والمؤسسات االهلية والقطاع 
الخاص للخروج للشوارع خالل االقتحام نهارا، والتجمع امام 

هم واغالق الشوارع في وجه وزاراتهم ومؤسساتهم وشركات
ودعت العطاب واتالف كاميرات .االحتالل بشكل جماعي

المراقبة واستخدامها الغراض الحماية الداخلية والشخصية 
فقط ومنع االحتالل من االستفادة منها، مؤكدة على اهمية 

  .حماية المطاردين

واكدت القوى على موقفها بمقاطعة ما تسمى 
، ووقف التعامل معها وعدم »الليةاالدارة المدنية االحت«

السماح لالحتالل باختراق الهيئات والمؤسسات المحلية 
داعية لمقاطعة كافة المنتجات االحتاللية، ووقف التطبيع 

واضافت ان قرار االحتالل بمصادرة عشرات . بكل اشكاله
الدونمات من اراضي دبر دبوان شرق رام اهللا وام صفا 

على االراضي هي ضمن شماال وسياسة االستيالء 
مخططات فرض حل االمر الواقع على الشعب، داعية لحشد 
كل االمكانات لتطوير المقاومة الشعبية، وبناء جبهة وطنية 

  .موحدة لها

  ١٨ ص١٤/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

انتهاكات يومية على يد . ."الدامون"أسيرات 
  االحتالل

  

ي  تتعرض األسيرات الفلسطينيات ف-رام اهللا 
االسرائيلي الى انتهاكات يومية على يد " الدامون"معتقل 

ونقلت هيئة شؤون األسرى . ادارة السجون االسرائيلية
والمحررين في تقرير لها امس، حقائق يومية يعشنها 

، توضح حجم االنتهاكات والخروقات "الدامون"أسيرات 
ُالتي يتعرضن لها بشكل يومي، والتي تخالف بشكل 

معاهدات واالتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق صريح كافة ال
شمالي فلسطين على " الدامون"يقع سجن  .االنسان

سفوح جبل الكرمل بمدينة حيفا، وُأقيم منذ زمن االنتداب 



  

  

١٧٢ 

 حولت ١٩٤٨البريطاني كمستودع للدخان، وبعد عام 
اسرائيل المبنى الى سجن، حيث أن البنية التحتية للسجن 

هناك أمر بإغالقه ألنه ال يصلح ًرديئة وسيئة جدا وكان 
للعيش، ومع اندالع انتفاضة األقصى وازدياد أعداد 
المعتقلين الفلسطينيين، أعادت إسرائيل فتحه حيث 

 أسير أغلبهم معتقلين على خلفية ٥٠٠ُيستوعب حاليا 
الدخول ألراضي الداخل المحتل بطريقة غير قانونية، 

هر نوفمبر في ش. ٥٣وهناك قسم لألسيرات يضم حوالي 
 تم ضم األسيرات السياسيات اللواتي يقبعن ٢٠١٨عام 

الى أسيرات الدامون ليصبح معتقل " الشارون"في سجن 
ُقبيل نقل . يضم جميع األسيرات السياسيات" الدامون"

، تم نقل أسيرات "لدامون" لـ" الشارون"األسيرات من 
من قسمهن، كما تم نقل أسيرات الشارون إلى " الدامون"

ت القسم، وكان القسم بحاجة لتجهيز من قبل ذا
األسيرات، وحاولت إدارة السجن توزيع األسيرات على 
ًغرف القسم وفقا لما تراه إدارة المعتقل، ولكن األسيرات 
خضن نضاال ضد قرار إدارة السجن، وبعد المفاوضات مع 
. ُاإلدارة سمح لهن باألشراف على ترتيبات وتوزيع الغرف

، يتغير عددهن حسب "الدامون" أسيرة في ٥٣يوجد حاليا 
االعتقاالت الجديدة أو االفراج عنهن بعد انتهاء فترة 

أسيرة قاصرة، ونائب في المجلس : حكمهن، ومن بينهن
التشريعي، وثماني جريحات ُأصبن وقت اعتقالهن، 

 ُأم منهن زوجات وأمهات شهداء وأسرى ٢٢ومريضات، و
قيد االعتقال االداري،  موقوفة، وأسيرتين ١٩بالسجون، و

 من قطاع غزة محرومات من زيارة ذويهن، علما أن ٣و
 ١٦األحكام التي صدرت بحق األسيرات وصلت أقصاها لـ 

 غرفة، ١٣ُوتحتجز األسيرات في قسم يحتوي على . ًعاما
 أسيرات، وهناك غرفة ٨-٤في كل غرفة توجد ما بين 

ليم ُعزل مع كاميرات، ويوجد غرفة تستخدم كصف لتع
للقاصرات ويتم فتحها يوم باألسبوع فقط، ونجحت 
األسيرات بتخصيص غرفة للقاصرات وأخرى لألسيرة 

. ًالجريحة إسراء جعابيص نظرا لخصوصية حالتها
ًوأرضية الغرف من الباطون بدون بالط وهي باردة جدا 
بفصل الشتاء، وغالبيتها سيئة التهوية مليئة بالرطوبة 

ًديم جدا، وال يوجد كراسي بالغرف، والحشرات كون البناء ق
ٕوادارة السجن تمنع األسيرات تغطية األرضية بالبطانيات 

ٍوتعاني األسيرات من عدم توفر . لكي يجلسن عليها
ظروف األمان داخل الغرف، حيث أن األسرة مرتفعة 
وعالية مما أدى لوقوع عدد من األسيرات واصابتهن 

تمدن على شراء فاألسيرات يع: بكسور، أما عن المياه
. مياه معدنية على حسابهن الخاص من دكان السجن

يوجد كاميرتان في ساحة القسم، وتتم مراقبة األسيرات 
من قبل سجانين، وهذا يمنعهن من القيام بتمارين 
رياضية والركض بشكل حر، ومن التعرض ألشعة 
ُالشمس، وال يسمح لألسيرات بالتجمع في مجموعات في 

 ساعات في ساحة ٤ألسيرات حوالي الساحة، وتقضي ا
بال سقف، وبالتالي فإن األسيرات ال تغادرن الغرف عند 

اما الحمامات فموجودة خارج الغرف، لذلك . هطول المطر
ُتحرمن من االستحمام بشكل حر ومتى تحتاج، وال يسمح  ُ
ُلألسيرات باالستحمام إال خالل ساعات الفورة، وتجبر 

ُها عبر الساحة ما يشكل األسيرة على السير من غرفت
لهن احراج وصعوبة، خاصة في أجواء الطقس الباردة، 
واذا احتاجت األسيرة أن تستحم بالليل، فإنها ببساطة ال 
تستطيع بسبب وجود الحمامات خارج الغرف وبسبب 

ُوتمنع . تحديد وقت االستحمام فقط بساعات الفورة
بة عند األسيرات من حيازة مواد تعليمية، وال يوجد مكت

تم تخصيصه فقط لتعليم  األسيرات، والصف الذي تم فتحه
وهناك بيروقراطية بالنسبة لطلب ادخال أطباء  .القاصرات

مختصين من الخارج، ومماطلة بالتحويل للمستشفيات، 
واجراء العمليات، وبشكل عام هناك مماطلة بإجراء 
الفحوصات وتشخيص األمراض، األمر الذي يؤدي الى 

فيما يخص المواد التي . ضع الصحي لألسيراتتدهور الو
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، فال يوجد قائمة "الدامون"يتم توزيعها من قبل إدارة 
ُمحددة وواضحة بشكل شهري، واألسيرة التي تعتقل وال 

" المسكوبية"تكون بمراكز التحقيق يتم نقلها بين معابر 
وزجها بظروف قاسية وصعبة وال " الشارون"و" الرملة"و

إال بعد حوالي شهر من " الدامون "يتم احضارها إلى
اعتقالها، وفي كثير من األحيان يتم احتجازهن بظروف 

وعند نقل األسيرات يتم . عزل واوضاع معيشية قاسية
تقييدهن، كما أن معاملتهن تخضع لمزاج قوات النقل 

، وهناك مشكلة عند اللواتي يتم محاكمتهن "النحشون"
بسبب احتجازهن بمحكمتي سالم العسكرية واللد وذلك 

بظروف سيئة " الرملة"و" الشارون"و" الجلمة"بمعابر 
 أيام بالبوسطة ٣تستغرق  وقاسية، عدا عن أن المدة

  .وهي بمثابة رحلة عذاب ومعاناة شديدة لألسيرات

 ٩ ص١٤/١/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

 من حراس األقصى قبل ٥االحتالل يعتقل 
  االنسحاب من باحاته

 

قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي، انـــسحبت  – القـــدس
مساء اليوم، من محيط مسجد قبة الصخرة المـشرفة، بعـد 

 .حصار دام لساعات للمسجد والمرابطين بداخله

وأفـــادت مـــصادر مقدســـية بـــأن قـــوات االحـــتالل 
ًتعتقــل عــددا مــن حــراس المــسجد األقــصى أثنــاء خــروجهم 

 .من باب المجلس أحد أبواب المسجد األقصى المبارك

 عليــا، لــؤي أبــون بــين المعتقلــين احمـد ُـوعرف مــ
 . السعد، فادي عليان، يحيى شحادة، عوض الساليمةأبو

ــــوة معــــززة مــــن عناصــــر الوحــــدات  وحاصــــرت ق
الخاصـــة بـــشرطة االحـــتالل، منـــذ صـــباح اليـــوم االثنـــين، 
ُمـــصلين مـــن النـــساء والرجـــال وعـــدد مـــن حـــراس وســـدنة 
 مــسجد قبــة الــصخرة باألقــصى المبــارك، وحالــت دون أداء
المــواطنين صــالتي الظهــر والعــصر برحابــه الطــاهرة، فيمــا 

 مستوطنا اقتحام المسجد األقـصى، بحراسـة ٩٠ سمحت لـ
 .مشددة من قوات االحتالل

وفي وقت الحق، اعتدت قوات االحـتالل بالـضرب 
علــــى مــــدير المــــسجد األقــــصى المبــــارك الــــشيخ عمــــر 
 الكسواني، خالل تقدمه المسيرة االحتجاجية، لفك الحصار
عنهم بمحيط مسجد قبة الصخرة في األقصى، وسط حالـة 
ــــد عــــدد المــــصلين  ــــن التــــوتر ازدادت حــــدتها مــــع تزاي م
المحتـشدين حــول أبـواب مــسجد الـصخرة المــشرفة للــضغط 
على االحتالل لفك الحـصار عنـه، فـي الوقـت الـذي منعـت 
فيـه قـوات االحـتالل دخـول رئـيس مجلـس األوقـاف الــشيخ 

ــيس  ــد العظــيم ســلهب، ورئ ــشيخ عب محكمــة االســتئناف ال
ـــاف لمـــسجد  ـــن مـــسؤولي األوق ـــري، وعـــدد م واصـــف البك
الصخرة، وسط أجـواء شـديدة التـوتر مـا زالـت سـائدة حتـى 

 .اآلن

وتـــسود حالـــة مـــن التـــوتر والغليـــان امتـــدت مـــن 
األقصى إلى شوارع وحارات البلدة القديمة وأسـواقها وسـط 

ـــــداءات بالتوجـــــه   باحاتـــــه للـــــدفاع عنـــــه، وعـــــن إلـــــىن
  .اصرين، بداخل مسجد قبة الصخرةالمح

 ١٤/١/٢٠١٩شبكة فلسطين اإلخبارية 

* * * * *  

ملخص ما حصل في مسجد قبة الصخرة في 
  األقصى المبارك

 

ٌهــــم شــــرطي صــــهيوني متــــدين يرتــــدي قلنــــسوة  ٌ ّ
لـه أحـد حـراس  تلمودية لدخول مصلى قبـة الـصخرة، فقـال

ـــى رأســـك فـــرفض،  ـــك الـــدخول وهـــي عل المـــصلى ال يمكن
  .لحظة واحدة وسائر األبواب في وجهه ُلباب فيفأغلق ا

ــل اهللا ســبحانه وتعــالى فــي  اعتــصم الحــراس بحب
المبـــارك بوابـــة  األقـــصىمـــصلى قبـــة الـــصخرة بالمـــسجد 

ـــأتى هـــذا  ـــر ف ـــاء آذان الظه ـــسماء، مـــرت ســـاعتين وج ال
المتــدين بعــصابة مــن القــوات الخاصــة وشــرطة  الــشرطي
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لـصخرة فلــم الحـراس ودخـول قبــة ا اعتقــال االحـتالل يريـد
يستطع،المقدسيون أعلنوا صالة الظهر أمام أبواب مصلى 

  .قبة الصخرة

  ١٤/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل ينفذ عمليات هدم جديدة في : القدس
  "بيت إكسا"

 

هـدم  شرعت جرافات االحتالل اإلسرائيلي بعمليـات
 .جديدة في قرية بيت إكسا شمال غرب القدس المحتلة

ـــزل وحـــس ـــات الهـــدم من ـــت عملي ب مـــصادر، طال
المــواطن محمــد حــسن بدريــة الــذي يجــري هدمــه فــي هــذه 
الساعة، بالتزامن مع فرض طوق أمني شامل على القرية 

 .ومنع المواطنين من الوصول إلى مواقع الهدم

إن "وقــال عــضو المجلــس القــروي نعــيم حــسن، 
جـــرافتين ضـــخمتين يرافقهمـــا مئـــات الجنـــود حـــضروا إلـــى 

المـــواطن بدريـــة وشـــرعوا بهـــدم األســـوار المحيطـــة منـــزل 
 .بالمنزل تمهيدا للدخول إليه وهدمه

وكانـــت جرافـــات االحـــتالل هـــدمت بركـــسات تعـــود 
ٕللـــشقيقين هيـــثم وابـــراهيم عبـــد الوهـــاب، بحـــسب مـــا أفـــاد 

  .عضو المجلس القروي بالل المشني

  ١٤/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 األقصىاالحتالل يحاصر 
  

صر ضباط وقوات االحتالل مسجد قبة الصخرة، حا
 .صباح اليوم االثنين، وتمركزوا على أبوابها

 فلسطينية منها إعالم وسائل أوردتهووفقا لما 
 كبيرة على بأعدادوكالة معا فإن قوات االحتالل تواجدت 

 إليهاأبواب مسجد قبة الصخرة ومنعت دخول المصلين 
 . الصالةألداء

، حيث األقصى المسجد إلىن وتوافد مئات المصلي
 . صالة الظهر في صحن مسجد قبة الصخرة فقطأقيمت

 صحن المسجد إلىوافاد المصلون انهم توجهوا 
حيث ستقام صالة واحدة في المكان، كما تعالت أصوات 

 . ومحاصرتهإلغالقهالتكبيرات في المسجد األقصى رفضا 

 فراس الدبس مسؤول العالقات العامة وأوضح
 اإلسالمية، أن القوات الخاصة منعت األوقاف في واإلعالم

كذلك االئمة ومجموعة من الشيوخ دخول مسجد قبة 
 .الصخرة

وأوضح الدبس ان قوات االحتالل الخاصة اعتدت 
بالضرب المبرح على الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد 

 .، خالل تواجده في ساحة مسجد قبة الصخرةاألقصى

حتجاز هويات كافة وقامت سلطات االحتالل با
 . ألداء صالة الظهراألقصى إلىالمصلين الوافدين 

وأوضح الدبس أن حراس المسجد األقصى رفضوا 
 مسجد قبة الصخرة وهو يرتدي إلىدخول أحد أفراد الشرطة 

، ولدى محاولته اقتحام المسجد بالقوة، "الكيبة على رأسه"
 .وابقام الحراس المتواجدين على رأس عملهم بإغالق األب

وأضاف الدبس أن الضباط وأفراد من الشرطة 
تتمركز حتى اللحظة عند أبواب مسجد قبة الصخرة، وحالة 

 .من التوتر تسود المكان

وفي ذات السياق اقتحم وزير الزراعة في حكومة 
، المسجد االقصى عبر باب المغاربة "اوري ارئيل"االحتالل 

 .بحراسة مشددة من ضباط وشرطة االحتالل

يكثف من اقتحامه للمسجد " أرئيل" ان الوزير يشار
  .األقصى برفقة المستوطنين، حيث اقتحمه األسبوع الماضي

 ١٥/١/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

  

  

  



  

  

١٧٥ 

 واالحتالل يعتدي "األقصى"توتر وغليان في 
 على المصلين بالقوة العسكرية

  

استشهد طفل  –عمان – نادية سعد الدين
، أمس، برصاص قوات ًفلسطيني في الرابعة عشر ربيعا

االحتالل اإلسرائيلي، بينما سادت أجواء التوتر والغليان 
الشديدين المسجد األقصى المبارك ومحيطه، وسط 
محاصرة قوات االحتالل لساحاته واالعتداء على المصلين 
والمحتجين بالقوة العسكرية، مما أدى الندالع مواجهات 

 وقوع عنيفة عمت أحياء القدس المحتلة، أسفرت عن
  .اإلصابات واالعتقاالت بين صفوف الفلسطينيين

يأتي ذلك على وقع تحذير مسؤول فلسطيني من 
 وحدة استيطانية جديدة في ٢٥٠مخطط إسرائيلي إلقامة 

ُالقدس المحتلة، وطرد المقدسيين من أراضيهم المصادرة 
  .ألغراض االستيطان

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في 
الطفل عبد الرؤوف "الدكتور أشرف القدرة، إن غزة، 

استشهد متأثرا بجراحه التي )  عاما١٤(إسماعيل صالحة 
أصيب بها برصاص قوات االحتالل، يوم الجمعة 

مسيرات العودة "الماضية، أثناء مشاركته في فعاليات 
  ."، شرق جباليا، شمال قطاع غزة"وكسر الحصار

وان قوات عد" أن "الصحة الفلسطينية"وأوضحت 
 السلمية تسبب في "مسيرات العودة"االحتالل ضد 

ً شهيدا احتجزت ١١ً فلسطينيا، بينهم ٢٥٩استشهاد 
 في حالة ٥٠٠ً ألفا آخرين، بينهم ٢٦ٕجثامينهم، واصابة 

  ."الخطر الشديد

جاء ذلك على وقع اقتحام عشرات المستوطنين 
باب "المتطرفين للمسجد األقصى المبارك، من جهة 

  .، تحت حماية قوات االحتالل"بةالمغار

ونفذ المقتحمون جوالت استفزازية داخل باحات 
 المزعوم، "الهيكل"المسجد مصحوبة بشروحات حول 

برفقة قوات الشرطة، التي أمنت اقتحامهم وتجوالهم حتى 
، في ظل تصدي المصلين "باب السلسلة"اندحارهم من 

  .وحراس المسجد لعدوانهم

اإلسالمية في القدس ودانت دائرة األوقاف 
تلك االقتحامات الخطيرة للمستوطنين بحماية "المحتلة 

 "باب المغاربة"قوات االحتالل، ضمن جوالت يومية من 
أجواء التوتر "وأوضحت بأن . "باب السلسلة"حتى 

واالحتقان الشديدة قد سادت عقب محاولة أحد عناصر 
فة الشرطة اإلسرائيلية اقتحام مسجد قبة الصخرة المشر

  ." على رأسه"الكيباه"وهو يلبس 

رفض حراس المسجد األقصى دخوله بها "وقد 
بشكل نهائي، فأغلقوا أبواب مسجد قبة الصخرة، لتقوم 
الشرطة اإلسرائيلية بتعزيز تواجد قواتها في محيط 

  .، وفق األنباء الفلسطينية"المسجد

ُوقامت قوات االحتالل بمحاصرة مصلين من 
د من حراس وسدنة مسجد قبة النساء والرجال وعد

الصخرة باألقصى المبارك، وحالت دون أداء المواطنين 
صلواتهم، فيما سمحت للمستوطنين باقتحام المسجد، 

  .بحراسة مشددة منهم

وفي وقت الحق، اعتدت قوات االحتالل بالضرب 
على مدير المسجد األقصى المبارك، الشيخ عمر 

جاجية التي دعت الكسواني، خالل تقدمه المسيرة االحت
 لحماية المحاصرين، وفك الحصار "فتح"إليها حركة 

  .عنهم بمحيط مسجد قبة الصخرة في األقصى

جاء ذلك، وفق المركز الفلسطيني لإلعالم، وسط 
حالة من التوتر ازدادت حدتها مع تزايد عدد المصلين 
المحتشدين حول أبواب مسجد الصخرة المشرفة للضغط 

حصار عنه، في الوقت الذي منعت على االحتالل لفك ال
فيه قوات االحتالل دخول رئيس مجلس األوقاف، الشيخ 
عبد العظيم سلهب، ورئيس محكمة االستئناف، الشيخ 



  

  

١٧٦ 

واصف البكري، وعدد من مسؤولي األوقاف لمسجد 
  .الصخرة، وسط أجواء شديدة التوتر

حالة التوتر "ًوقال، نقال عن شهود عيان، إن 
 المسجد األقصى إلى شوارع وأحياء والغليان امتدت من

البلدة القديمة وأسواقها وسط نداءات بالتوجه إلى باحاته 
للدفاع عنه، وعن المحاصرين، بداخل مسجد قبة 

  ."الصخرة

وردد المشاركون في المسيرة االحتجاجية، 
 وسط وصول "بالدفاع عن األقصى"بحسبه، هتافات 

باب "ة تعزيزات عسكرية إسرائيلية إضافية، من جه
، ومحاولتها دفع المواطنين عن محيط مسجد "المغاربة

  .قبة الصخرة

وكان المصلون قد نظموا مسيرة حاشدة أمام 
مسجد قبة الصخرة المشرفة، كما شرع المقدسيون داخل 
البلدة القديمة بالتوافد فور سماعهم أنباء حصار 
المصلين والعاملين داخل مسجد قبة الصخرة، من بينهم 

لقدس واألوقاف االسالمية، وسط توتر تزداد مشايخ ا
حدته مع وصول أعداد اضافية من المواطنين واقتحام 

  .قوات اضافية من شرطة االحتالل للمسجد المبارك

من جانبه؛ استنكر وزير األوقاف والشؤون 
الدينية، الشيخ يوسف ادعيس، ما يجرى في المسجد 

ائيلية المخططات اإلسر“ًاألقصى المبارك، مؤكدا أن 
المتصاعدة والخطيرة بحق مدينة القدس المتمثلة 
باستمرار محاوالت التدخل في شؤون الحرم القدسي 
والحفريات المكثفة أسفل األقصى؛ تأتي بحجة التنقيب 

  >>..."عن آثار مزعومة

البرامج االستيطانية المكثفة في "وأشار إلى أن 
 القدسي القدس يعد محاولة لتغيير األمر الواقع في الحرم

المجتمع الدولي واألمتين العربية "ً، داعيا "الشريف
واإلسالمية إلى العمل للحد من هذه االنتهاكات التي تنذر 

  ."بخطر كبير قد يلقي بظالله على المنطقة بأسرها

 في القدس المحتلة "فتح"بدورها؛ وجهت حركة 
نداء إلى المقدسيين بالتوجه لألقصى لفك الحصار عن 

ن مسجد قبة الصخرة، والتصدي لمحاوالت المصلين وع
وأضافت الحركة، في بيان صدر . االحتالل باقتحامه

المسجد األقصى يتعرض لعدوان غير مسبوق "عنها، أن 
من قبل قوات االحتالل، وعمليات االقتحام واالعتداء على 
المصلين والطواقم العاملة في المسجد وسدنته أصبحت ال 

  ."تطاق

هيئة مقاومة الجدار "من جهتها، دانت 
 ما يجري في األقصى، مناشدة أبناء الشعب "واالستيطان

الفلسطيني القادرين على الوصول إلى ساحات المسجد 
  .التوجه للدفاع عنه وعن حراسه

وحملت الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة 
عن الممارسات الخطيرة التي قد تشعل الوضع من جديد 

ة، داعية المجتمع الدولي بتحمل داخل المدينة المقدس
  .مسؤولياته لجهة صد عدوان االحتالل

على صعيد متصل؛ حذر ممثل منظمة التعاون 
اإلسالمي في فلسطين، السفير أحمد الرويضي، من 

مخطط تهويدي لطرد العائالت المقدسية من حي الشيخ "
 وحدة استيطانية ٢٥٠ٕجراح بالقدس المحتلة، واقامة 

  ." منازل المواطنين في الحيجديدة على أنقاض

بانتهاكات االحتالل المتواترة ضد "وندد الرويضي 
تدويل هذه "، مشددا على ضرورة "الشعب الفلسطيني

القضية في المحاكم الدولية، ألنها تشكل جريمة حرب، 
  ."وفق اتفاقية جنيف الرابعة

صاحب ذلك؛ قيام قوات االحتالل بشن حملة 
بين صفوف المواطنين مداهمات واعتقاالت واسعة 

  .الفلسطينيين في مختلف أنحاء األراضي المحتلة

وقد طالت االعتقاالت عددا من المواطنين 
الفلسطينيين من مخيم العروب شمالي مدينة الخليل، 
واثنين من بلدتي حرملة وتقوع شرقي مدينة بيت لحم، 
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كما أعادت اعتقال أسير محرر، عقب دهم منزل عائلته 
  . بمدينة رام اهللافي حي الطيرة

واقتحمت قوات االحتالل بلدة قباطية، قرب جنين 
وكفر عين شمال غربي رام اهللا، وقرية البرج جنوبي 
ًالخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين واعتدت على 
ًممتلكاتهم، واستدعت عددا منهم للتحقيق، أسوة بما 

  .لةارتكبته عند اقتحام مخيم قلنديا، شمالي القدس المحت

في غضون ذلك؛ قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
دائرة "لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن 

شؤون المفاوضات، وبالتعاون مع وزارة الخارجية 
ومحامين دوليين، تبحث في قرار االحتالل اخالء خمس 
عائالت في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين بهدف 

وأضاف عريقات، في . "ة الدوليةتقديمه للمحكمة الجنائي
هناك ثالثة " الرسمية، أن "صوت فلسطين"حديث إلذاعة 

ملفات على طاولة الجنائية؛ وهي القدس واالستيطان 
يصار إلى فتح تحقيق "ً، معربا عن أمله في أن "واألسرى

  ." االحتالل بهذه الجرائم"دولة"قضائي مع المسؤولين في 

لسطينية في حالة وأضاف عريقات أن القيادة الف
اجتماع دائم لبحث الخطوات القادمة فيما يتعلق 
بالمصالحة ومواجهة التحديات المحيقة بالقضية 

  .الفلسطينية

  ١ص ١٥/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

السلطات اإلسرائيلية تعتزم تدمير موقع أثري 
  عربي ـ إسالمي

 

ّ سربت السلطات اإلسرائيلية إلـى مقـاولين –لندن 
 ١٢٠٠ هاما لبلدة عربيـة، يعـود تاريخهـا إلـى موقعا أثريا

عام، أي إلى فترة الحكم اإلسالمي في فلسطين، مـن أجـل 
شمال القـدس " موديعين"لمستوطنة " مركز لوجيستي"بناء 

أمــس، بــأن الموقــع " هــآرتس"وأفــادت صــحيفة . المحتلــة
  .األثري يقع على تلة ويعرف باسم النبي زكريا

ــشفوا هــذا وكــان علمــاء آثــار إســرائيليون ــد اكت  ق
الموقــع األثــري، وتبــين أنــه عبــارة عــن بلــدة كانــت مزدهــرة 
في الفترة اإلسالمية المبكرة، وعثروا فيه على بيوت فخمة 
مزينة بالفسيفساء واألقواس، وآبار ماء مقصورة الحيطان 
ومعاصــر زيتــون ومعامــل لــصناعة الزجــاج يعــود تاريخهــا 

  .إلى حوالي ألف عام

سلطات اإلســـرائيلية لهـــذا لكــن بـــسبب تـــسريب الـــ
الموقع األثري المهم، فـإن المقـاولين سـيدمرونه مـن أجـل 

وأثار قرار سلطة اآلثار اإلسرائيلية ". مركز لوجيستي"بناء 
السماح بتنفيذ أعمال بناء وتدمير الموقع األثري اسـتغرابا 
بــين علمــاء آثــار وســكان فــي تلــك المنطقــة، الــذين أكــدوا 

يلية تـسارع إلـى المـصادقة علـى على أن السلطات اإلسـرائ
ــدما يــتم الكــشف عــن آثــار قديمــة " مخططــات تطــوير" عن

ويبدو أن هذه السياسة تنفـذ عنـدما يكـون الموقـع . مهمة
  .األثري عربيا

ثمة حاجة إلى التوصـل "وزعمت سلطة اآلثار أن 
ــــار القديمــــة واالحتياجــــات  ــــة اآلث ــــين حماي إلــــى تــــوازن ب

ا الموقـع جـرى توثيقهـا االقتصادية، وأن الحفريـات فـي هـذ
  .بحيث جرى االحتفاظ بالمعلومات حول الموقع

وتم اكتشاف الموقع األثري النبي زكريا في بدايـة 
وقــال عــالم اآلثــار، أبراهــام تنــدلر، وهــو . العــام الماضــي

عنـدما "رئيس الفريق الذي نفذ الحفريات في الموقـع، إنـه 
مــا الــذي ال نعلــم أبــدا ) آثــار قديمــة(نقــوم بحفريــات إنقــاذ 

وقــــد توقعـــت أن أعثــــر علـــى آثــــار هيلينيــــة أو . ســـنجده
رومانية أو بيزنطية، ولذلك فـإن البلـدة التـي عثرنـا عليهـا 

  ".كانت أمرا مفاجئا لنا

ــا  ــدة النبــي زكري ــي أقيمــت فيهــا بل وتقــع التلــة الت
الواقــع قــسم منهــا فــي الــضفة " مــوديعين" غــرب –شــمال 

كمـا ". لخـط األخـضرا"الغربية المحتلة والقسم اآلخر داخل 
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ــــــم إلحــــــاق مــــــستوطنتي  ــــــابيم"ت بهــــــذه " ريعــــــوت"و" مك
  .المستوطنة/المدينة

وعموما، توجد في هذه المنطقة كنوز أثرية على 
ُوعثر . طول الطريق القديمة التي تربط القدس بمدينة يافا

ــر بيزنطــي  ــار دي ــي الماضــي علــى آث ــة ف ــي هــذه المنطق ف
  .ومانيةوكهوف استخدمها رهبان منعزلون ومدافن ر

وفــي النبــي زكريــا عثــر علمــاء اآلثــار علــى بلــدة 
ــاني، ويقــدر  مــصممة بــشكل متطــور وتــشمل عــشرات المب

 ميالديـة، أي إبـان حكـم ١١ – ٩تاريخها ما بين القرنين 
  .الخالفة العباسية والخالفة الفاطمية في فلسطين

وحــسب تنــدلر، فـــإن علمــاء اآلثـــار فوجئــوا ممـــا 
ــع، ــانوا يعتقــدون أن عثــروا عليــه فــي هــذا الموق  ألنهــم ك

 .سكان المنطقة كانوا قالئل خالل الفترة اإلسالمية المبكـرة
ــى مــساحة أربعــة  ــدت عل ــي امت ــات، الت وأضــاف أن الحفري
ــة كبيــرة جــدا  ــات، كــشفت جــزءا فقــط مــن بلــدة عربي دونم

  .نسبيا لتلك الفترة

وعثــر علمــاء اآلثــار علــى صــلبان محفــورة علــى 
ء مــــن كتابــــة باللغــــة حجــــارة فــــي معاصــــر زيتــــون وأجــــزا

اليونانية، وهي اللغة التي استخدمها المسيحيون في تلـك 
ــذكار . المنطقــة ــى ت ــور فــي أحــد البيــوت عل ــم العث كــذلك ت

ِمسيحي مصنوع من الفخار، ويبدو أنه أحضر من مصر، 
  .وفقا لتندلر

ُكما عثر على أوزان مصنوعة من الزجاج وعليها 
النقـود بدقـة عاليـة، كتابة باللغة العربية، اسـتخدمت لزنـة 

. ويبدو أن إحدى الكتابات عبارة عـن اقتبـاس آليـة قرآنيـة
ــار مــسجد أو كنيــسة، لكــن ثمــة  ــتم العثــور علــى آث ــم ي ول

وقـال . إثباتات كافية على الهوية الدينية المختلطـة للبلـدة
عالم اآلثار، عوزي دهاري، وهو نائب سابق لمدير سلطة 

ـــار اإلســـرائيلية، إن الموجـــودات  ـــع اآلث ـــي الموق ـــة ف األثري
تـــشير إلـــى أن هـــدوءا ســـاد المكـــان فـــي أعقـــاب الفـــتح 
اإلســالمي للمنطقــة واحتاللهــا مــن اإلمبراطوريــة البيزنطيــة 

وأضــاف . فــي النــصف األول مــن القــرن الــسابع المــيالدي
ـــم يتغيـــر "أنـــه  عنـــدما جـــاء المـــسلمون، وتغيـــر الحكـــم، ل

 الكثيــر، باســتثناء تحــول بطــيء فــي اعتنــاق اإلســالم مــن
  ".جانب جزء من السكان المسيحيين واليهود

وأشـارت الــصحيفة إلـى أنــه علــى الـرغم مــن عــدم 
اليقين حيال هوية السكان، إال أنـه ال شـك فـي أن المكـان 
كــــان مزدهــــرا، إثــــر العثــــور علــــى حلــــي وبيــــوت مبلطــــة 

ُكما عثر على عـدد كبيـر . بالفسيفساء واألسقف المتعرجة
والنبيذ وصناعة الزجاج من المخازن ومعامل إنتاج الزيت 

وبضائع أخرى، ما يدل على أن النبـي زكريـا شـكلت مركـزا 
زراعيا وصناعيا هاما للقدس والرملة، التي كانت عاصمة 

  .المنطقة في فترة الخالفة

وتراجــــع نـــــشاط النبــــي زكريـــــا خــــالل الحمـــــالت 
الـــصليبية فـــي فلـــسطين، لكنـــه عـــاد إلـــى االزدهـــار لفتـــرة 

ـــو ـــان الحكـــم الممل ، ١٤ و١٣كي، فـــي القـــرنين قـــصيرة إب
  .وبعدها أصبح المكان مهجورا

وقالــت الناشــطة مــن أجــل الحفــاظ علــى الموقــع 
ـــانيين والرومـــان  ـــد اليون ـــون ســـتون، إنـــه بع ـــري، مري األث
استمر الناس في السكن هنا، رغم أنهـم لـم يثيـروا انتباهـا 

جــرى العثــور علــى الكثيــر مــن األدلــة "وأضــافت أنــه . كبيـرا
بمـا أنـه جـرى "وتابعـت أنـه ". الموجـوداتوهدم الكثير مـن 

العثور على مواقع أثرية كثيرة في هذه المنطقة، فإنه كان 
، ودعـت الـسلطات "ينبغي منع السماح بتطوير عقاري فيه

اإلســـرائيلية إلـــى وقـــف تـــدمير بلـــدة النبـــي زكريـــا األثريـــة 
ــزوار،  ــع لل ــان "ٕواعــداد الموق فهــذا مكــان مــذهل، وهــدم مك

  ".معا"، نقال عن "اطةكهذا جريمة بكل بس

 ١٥/١/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

  

  



  

  

١٧٩ 

 اإلعالممخابرات االحتالل تستدعي مسؤول 
  في أوقاف القدس

 

مخـــابرات االحـــتالل،  اســـتدعت – وفـــا – القـــدس
العامــة واإلعــالم  مـساء اليــوم الثالثـاء، مــسؤول العالقـات

 اإلســالمية بالقــدس فــراس الــدبس، للتحقيــق األوقــاففــي 
يــوم غــد األربعــاء، فــي مركــز اعتقــال وتوقيــف  معــه ظهــر

 .غربي القدس المحتلة" المسكوبية"

قــوات االحــتالل اعتقلــت الــدبس األســبوع  وكانــت
وسط مدينة  الماضي في كمين نصبت له في شارع نابلس

ثـــم أفرجـــت عنـــه بـــاليوم التـــالي بـــشروط وكفالـــة  القـــدس،
  .مالية

 ١٦/١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  ل يوزع اخطارات لهدم منازل في سلواناالحتال

 

وزعت طواقم تابعة  -  وكاالت–القدس المحتلة 
لبلدية االحتالل االسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، 
امس الثالثاء، اخطارات هدم إدارية جديدة لمنازل 
مواطنين مقدسيين في بلدة سلوان جنوب المسجد 

 .األقصى؛ بحجة البناء دون ترخيص

ز معلومات وادي حلوة بسلون في وقال مرك
إن الحملة تركزت في حي البستان الذي تلقى : بيان

اصحاب المنازل فيه خالل السنوات السابقة أوامر هدم 
 .جماعية لكافة منازل الحي لصالح مشاريع استيطانية

من جهتها، أفرجت سلطات االحتالل منتصف 
ّالليلة قبل الماضية، عن أربعة من حراس المسجد  ُ

ألقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وفرضت ا
عليهم عدة شروط من بينها ابعادهم عن الحرم القدسي 

 .الشريف لمدة اسبوع

وقال مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
األوقاف االسالمية العامة فراس الدبس في بيان صحفي، 

ان محاميا، أبلغهم بقرار اإلفراج المشروط عن حراس 
جد األقصى، إضافة إلى مراجعة مركز اعتقال المس

في باب الخليل بالقدس القديمة في » القشلة«وتوقيف 
 .العشرين من الشهر الجاري

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الحراس األربعة 
وهم أحمد أبو عليا، ولؤي أبو السعد، وفادي عليان، 
ويحيى شحادة، لدى خروجهم من المسجد األقصى بعد 

ًالحتالل من األقصى مرغما أمام الضغط انسحاب ا
الجماهيري، وهتافات المصلين في مسيرة كبرى داخل 
ّالمسجد، تقدمها مشايخ القدس، وبعد أن حول االحتالل 
محيط مسجد قبة الصخرة المشرفة إلى ثكنة عسكرية، 
وحاصرها ومن فيها لساعات طويلة، امتدت من الصباح 

 المسجد ألحد وحتى مساءاالثنين، بسبب منع حراس
عناصر شرطة االحتالل الخاصة من اقتحام المسجد 

 .«الكيباه«بقبعته التلمودية 

 فلسطينيا من ٢١واعتقلت قوات االحتالل امس 
 .مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان ان قوات 
االحتالل االسرائيلي اعتقلت المواطنين بزعم أنهم 

طلوبون خالل اقتحامها مناطق متفرقة في مدن نابلس م
 .وقلقيلية ورام اهللا وبيت لحم والخليل وجنين

» هآرتس«من جهة اخرى، ذكرت صحيفة 
العبرية أن علماء اآلثار الذين قاموا بالتنقيب بالقرب من 
مستوطنة موديعين، اكتشفوا بقايا بلدة مزدهرة يعود 

 ١٢٠٠ولى، قبل حوالي تاريخها إلى الفترة اإلسالمية األ
 .عام

وكشف المنقبون في البلدة عن منازل فخمة 
مزينة بالفسيفساء واألقواس وآبار مياه ومعاصر للزيتون 

لكن عيون معظم الناس لن تشاهد هذه . وورش للزجاج
اآلثار، ألن سلطات االحتالل سلمت هذه المنطقة لرجال 

يرها، ًأعمال، وسيتم تغطية اآلثار قريبا، بل حتى تدم
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لصالح بناء مركز لوجستي جديد لمستوطنة موديعين 
 .المجاورة

وقد أثار قرار سلطة اآلثار السماح بالبناء في 
الموقع، الدهشة لدى علماء اآلثار وسكان من المنطقة، 
الذين يدعون أن السلطات تسارع إلى الموافقة على خطط 

 .للبناء حتى عندما يتم اكتشاف آثار قديمة مهمة

سلطة اآلثار ردا على ذلك، إن هناك وقالت 
حاجة إلى تحقيق توازن بين حماية اآلثار واألغراض 

ًووفقا للسلطة، في هذه الحالة، تم توثيق . االقتصادية
الحفريات التي أجريت في الموقع وهي تحافظ على 

 .المعلومات المتعلقة بالبلدة القديمة

وتم العثور على بقايا البلدة في التل المعروف 
اسم النبي زكريا، وتم اكتشافها في بداية العام الماضي ب

ويقول أبراهام تندلر، . خالل حفريات إلنقاذ اآلثار هناك
في أعمال ": عالم اآلثار الذي ترأس فريق الحفريات

. ًالتنقيب واإلنقاذ ال نعرف أبدا ما الذي يمكن العثور عليه
كنت أتوقع العثور على آثار هيلينستية ورومانية 

 )".البلدة التي تم اكتشافها(يزنطية، لذا فقد فاجأتنا هذه وب

ويقع التل شمال غرب مستوطنة موديعين وتحيط 
به كنوز أثرية على طول الطريق القديم المؤدي من يافا 

وشملت االكتشافات السابقة في المنطقة، . إلى القدس
ديرا بيزنطيا وكهوفا استخدمها الرهبان المتزهدين ومقبرة 

 .ةروماني

أما في الموقع الحالي، فقد كشف علماء اآلثار 
العشرات من المباني جيدة التخطيط التي يعود تاريخها 
إلى القرنين التاسع والحادي عشر للميالد، خالل فترة 

 .حكم الخلفاء العباسيين والفاطميين للمنطقة

ويثير هذا االكتشاف الدهشة ألن الباحثين 
دينة موديعين كانت قليلة اعتقدوا أن المنطقة المحيطة بم

 .السكان خالل فترة اإلسالم األولى، كما يوضح تندلر

وأضاف أن الحفريات التي شملت أربعة دونمات 
ومن التفاصيل . كشفت فقط عن جزء من بلدة كبيرة جدا

المثيرة لالهتمام أن سكان البلدة كانوا، كما يبدو، من 
على فقد عثر علماء اآلثار . المسلمين والمسيحيين

صلبان محفورة على حجارة معاصر الزيتون وأجزاء من 
نقوش باللغة اليونانية، وهي اللغة المكتوبة التي 

 .استخدمها المسيحيون في المنطقة

وقال تندلر إنه تم العثور في أحد المنازل على 
تذكار مسيحي من رحلة حج، مصنوع من الفخار، ومن 

 .المحتمل أنه تم جلبه من مصر

باحثون عن أوزان زجاجية تحمل كما كشف ال
واستخدمت األوزان لوزن العمالت المعدنية . ًنقوشا عربية

بدقة كبيرة، ويبدو أن بعض النقوش تقتبس آية من 
ولم يتم العثور على دالئل تثبت وجود كنيسة أو . القرآن

مسجد، ولكن هناك أدلة كافية على الهوية الدينية 
  .المختلطة للبلدة

  ٨ص ١٦/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد األقصى 
  وسط حماية شرطة االحتالل

    

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين وطالب 
يهود صباح اليوم الخميس، المسجد األقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

 .اإلسرائيلى

طنا  مستو٩٥وأفادت مصادر مقدسية، بأن 
 طالبا من طالب المعاهد والجامعات اليهودية ٧٥و

اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية فى 
  .المزعوم" الهيكل"باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن 
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وأوضحت المصادر أن المستوطنين أدوا خالل 
االقتحامات طقوسا تلمودية فى األقصى، وتحديدا بالقرب 

  .من باب الرحمة

 شرطة االحتالل التضييق على دخول وواصلت
الفلسطينيين إلى المسجد األقصى، واحتجزت بعض 
هوياتهم الشخصية عند األبواب، باإلضافة إلى منع دخول 

  .العشرات من النساء والرجال إليه منذ فترة طويلة

المزعوم دعت أنصارها " جماعات الهيكل"وكانت 
نا مع إلى اقتحام جماعى للمسجد األقصى، وذلك تزام

  .دعوات فلسطينية للتصدى لالقتحامات المتطرفة

  ١٧/١/٢٠١٩اليوم السابع 

* * * * *  

وتحذيرات .. "األقصى"حفريات إسرائيلية قرب 
  من تغيير وضعه التاريخي

 

حذر مجلس األوقاف والهيئة  –القدس المحتلة 
اإلسالمية العليا ودائرة اإلفتاء ودائرة األوقاف اإلسالمية 

يف امس الخميس دولة االحتالل االسرائيلي بالقدس الشر
وأدواتها وأذرعها من تغيير الوضع التاريخي والقانوني 
الذي أقرته مواثيق دولية وعالمية في مدينة القدس 

  .المحتلة

وطالبت في بيان مشترك أن تقوم اسرائيل فورا 
المنصوبة عند المسجد االقصى » السقائل«بازالة 

ر هنالك، محملة اياها المبارك، ووقف اعمال الحف
المسؤولية عما سينتج عن ذلك، واكدت ان األوقاف انها 
تقوم بمسؤولياتها بصيانة جدران الـمسجد األقصى وتنفيذ 
الـمشاريع الهامة في الـمسجد، وعلى شرطة االحتالل أن 

  .تمتنع عن إعاقتها لهذه المشاريع

وطالبت الشعب الفلسطيني واالمتين العربية 
  . بالوقوف مع المسجد األقصىواإلسالمية

استغلت دولة االحتالل «: وجاء في البيان
اإلسرائيلي الوضع اإلقليمي العربي واإلسالمي واستعانت 
بالقرار األميركي كي تغير من الوضع التاريخي والقانوني 
القائم في مدينة القدس والـمسجد األقصى، حيث قامت 

سقايل في  بنصب ١٦/١/٢٠١٩يوم األربعاء الواقع في 
جزء من الجدار الغربي للـمسجد األقصى الـمبارك من 
جهة الـمتحف اإلسالمي، وعمدت إلى فعل عدة حفريات 
عميقة كشفت عن أساسات الـمسجد األقصى مما أدى 
إلى سقوط أحد حجارة الـمسجد الـمبارك، وبعد سقوط 
الحجر قامت بسرقته ونقله إلى مكان مجهول، ورغم 

إلسالمية بإرجاع الحجر كي تقوم مطالبة األوقاف ا
األوقاف بإعادته إلى مكانه، إال أن دولة االحتالل ماطلت 

  .«وال زالت تتحفظ عليه

وعليه فإننا نحذر الجهات اإلسرائيلية وأدواتها 
وأذرعها من تغيير الوضع التاريخي والقانوني الذي أقرته 

  .مواثيق دولية وعالمية

تالل بازالة أجهزة دولة االح«واضافت أن على 
ٕالسقائل فورا واال عليها أن تتحمل مسؤولية ما سينتج 

ستقوم «وقالت األوقاف انها . »عن هذا الفعل
بمسؤولياتها بصيانة جدران الـمسجد األقصى وتنفيذ 
الـمشاريع الهامة في الـمسجد، وعلى الشرطة أن تمتنع 

  .«عن إعاقتها لهذه الـمشاريع

يوسف ادعيس من جانبه استنكر سماحة الشيخ 
وزير األوقاف والشؤون الدينية بشدة اقتحام ضباط 
وجنود االحتالل وقيادات من االحتالل المسجد األقصى 
من جهة باب المغاربة والمصلى المرواني ومسجد قبة 
الصخرة المشرفة مطالبا بوضع حد لهذه الغطرسة التي 

  .ستقود المنطقة الى ما ال يحمد عقباه

 بهذه الجرائم بين الحين أن اإلستمرار"وأضاف 
واألخر وبمباركة من المستوى السياسي اإلسرائيلي 
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وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن 
  ."يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه اإلنتهاكات

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك 
إلنقاذ القدس ومسجدها األقصى ومقدساتها اإلسالمية 

لقد حذرنا وما زلنا نحذر من األخطار "ًة، قائال والمسيحي
الحقيقية المحدقة بالمسجد األقصى والقدس، األمر الذي 
ًيوجب على العرب والمسلمين شعوبا وحكومات أن يضعوا 
ّقضية القدس والمسجد االقصى على رأس سلم أولوياتهم، 

  ".لحمايته من هذه األخطار

طيني واشاد ادعيس بصمود أبناء الشعب الفلس
ًتجاه مقدساته وقضيته وقيادته داعيا الى مزيد من 
اليقظة والمرابطة في األقصى لتفويت الفرصة على أعداء 

  .السالم

 من ضباط المخابرات والشرطة والقوات ١٥وكان 
المرواني وقبة الصخرة (الخاصة أمس المساجد المسقوفة 

بالمسجد األقصى، فيما عززت سلطات االحتالل ) المشرفة
تواجد عناصرها من شرطة وضباط ووحدات خاصة من 

  .اثناء االقتحام

ً مستوطنا متطرفا ٣٣وتزامن ذلك مع اقتحام  ً
ً طالبا من طالب المعاهد والجامعات اليهودية ١٣بينهم 

المسجد األقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة وسط تلقيهم 
  .المزعوم» الهيكل«شروحات عن 

دة على ًوفرضت شرطة االحتالل قيودا مشد
دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتلين 
لألقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية عند األبواب 
ونبشوا في حقائب المصلين وطالب المدارس في 

  .المسجد

ويأتي اقتحام المصليات المسقوفة بعد محاولة 
أحد عناصر شرطة االحتالل اقتحام مسجد قبة الصخرة 

الخاصة بالمتدينين االثنين » الكيباه«ة بقبعته التلمودي
الماضي، وفرض حصار على مسجد قبة الصخرة لعدة 

ساعات، واالعتداء على شخصيات إسالمية من بينهم 
مدير المسجد األقصى عمر الكسواني، حيث ابعدت 

 حراس عن المسجد األقصى ٤سلطات االحتالل حينها 
سجد، لمدة أسبوع، بعد اعتقالهم فور خروجهم من الم

وهم فادي عليان، لؤي أبو السعد، أحمد أبو عليا، ويحيى 
  .شحادة، كما اشترطت حضورهم للتحقيق األحد القادم

  ١ ص١٨/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

اعتقال فتى من المدينة والتمديد : القدس
ْآلخرين َ  

 

ــشاب  ــوم الجمعــة، ال ــت قــوات االحــتالل، الي اعتقل
فـي " احية الـسالمضـ"، مـن )ًعامـا١٨( "أحمد فخري دعنـا"

 اقتحـام وسـط مدينـة القـدس المحتلـة، بعـد" شعفاط "مخيم

 .منزله والعبث بمحتوياته

تابعـة لالحـتالل،  محكمـة ّمـن جهـة ثانيـة، مـددت
ْالمقدسـيين اعتقـال الجمعـة، عبـد محمـد عـودة، وفـاروق  :ّ

 المـسجد األقـصى جنـوب" سـلوان "صيام؛ مـن سـكان بلـدة

ـــوم  ـــااالثنـــينالمبـــارك، حتـــى ي أن االحـــتالل  ًدم، علمـــا الق
  .اعتقلهما يوم الثالثاء الماضي

  ١٨/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 من القدس ويمدد اعتقال ًاالحتالل يعتقل شابا
  آخر

 

اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل، فجــــر اليــــوم الــــسبت، 
 جنوب سلوان الشاب إياد عالء غيث من حي العين ببلدة

حـد مراكـز االعتقـال فـي  أإلـىوتم اقتيـاده  المسجد األقصى
  .القدس للتحقيق معه

 اعتقــال ّفـي الــسياق، مــدد االحـتالل ليلــة أمــس

 يــوم االثنــين إلــىالــشاب محمــد عــودة مــن بلــدة ســلوان 
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ــاء  ــوم الثالث ــد اعتقلــه ي ــان ق ــا أن االحــتالل ك ــادم، علم ًالق
  .الماضي

ّحولــت ســلطات االحــتالل، مــساء أمــس، الــشاب و
 حي بطن الهوى ببلـدةالمقدسي بهاء الرجبي، من سكان 

 الحــبس إلــىالمبــارك،  المــسجد األقــصى جنــوب ســلوان
 بلـدة عناتـا شـمال إلـى إبعـادهّالمنزلي لخمسة أيام وقررت 

  .شرق القدس المحتلة لنفس المدة

وكـــان االحـــتالل قـــد اعتقـــل الـــشاب الرجبـــي يـــوم 
  .االثنين الماضي

يذكر أن االحتالل يواصـل فـرض الحـبس المنزلـي 
 أبــو رمــوز مــن حــي بطــن الهــوى ببلــدة آدم الطفــل علــى

  .سلوان جنوب المسجد األقصى، منذ خمسة أيام

 ١٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   مقدسيين في مواجهات مع االحتالل٤إصابة 

  

 شنت قوات –وكاالت  - فلسطين المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس السبت، حملة اقتحامات 

ء متفرقة في الضفة الغربية لمنازل المواطنين بأنجا
  .المحتلة

أصيب أربعة مقدسيين، فجر أمس ... <<
السبت، خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي شارع 

وأفاد مركز . العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة
معلومات وادي حلوة في سلوان بأن مجموعة من 
المستوطنين شتموا شبان وفتية كانوا يجلسون في شارع 

لعين بالبلدة، وحصلت مشادات كالمية بينهم، تبعها ا
اقتحام قوات االحتالل للمنطقة وأطلقوا قنابل صوتية 
. وأعيرة مطاطية، مستهدفة الشبان المتواجدين هناك

وأضاف المركز أن أربعة شبان أصيبوا بشظايا القنابل 
  .الصوتية واألعيرة المطاطية

طفال في السياق ذاته، احتجزت قوات االحتالل 
مقدسيا واعتدت عليه بالضرب على وجهه كما وجهت له 

  .ُة والشتائم قبل أن تخلي سبيلهالكلمات النابي

  ١٤ص ٢٠/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مخطط لبناء كتل استيطانية تعزل وسط الضفة 
 عن جنوبها

   

أكد خبير  -  كامل ابراهيم وبترا-عواصم 
ط والبناء االستيطان خليل التفكجي ان لجان التخطي

االسرائيلية تعمل على إغالق الدائرة األخيرة لعزل مدينة 
القدس عن الضفة الغربية وامتدادها الطبيعي عبر كتلة 
استيطانية رأسها في البوابة الشرقية وقاعدتها في الغور 
تصل حدود البحر الميت والمطار عبر خط سكة حديد 

  .جديد

م وأوضح التفكجي ان لجان المستوطنين والحك
العسكري تخطط للمصادقة على مشروع توسيع العديد من 
المستوطنات في خاصرة الضفة الغربية لتشكيل كتلة 

  .استيطانية ضخمة متاخمة لمنطقة الغور

ًوقال ان امتداد هذه الكتلة ستكون شماال نحو 
، وعدد من البؤر االستيطانية »معاليه مخماس»مستوطنة 

ًوجنوبا » نفي ايرز"و» متسبيه داني»المحيطة بها مثل 
ًوصوال الى مستوطنة » كيدار»و» معالية ادوميم«مستوطنة 

  .جبل أبو غنيم

كما أوضح ان الحكومة اإلسرائيلية ماضية في 
 بؤر استيطانية تنتشر في طول ١٠٥خطتها لشرعنة 

المنطقة الوسطى من الضفة الغربية ما بين منطقة غور 
اجز استيطاني وجبال الوسط في الضفة الغربية لتشكيل ح
  .يمنع إقامة دولة فلسطينية في هذه المنطقة

وأضاف أن إسرائيل تقوم بتوسيع البناء 
االستيطاني في نطاق الخطة التي طرحها الوزير اإلسرائيلي 
بيغال آلون قبل عقود لمحاصرة الوجود الفلسطيني 
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من (٪ من مساحة الضفة الغربية ٤٠واالستيالء على 
  .٪ من مساحة الضفة الغربية٦٢، والتي تشكل )مناطق ج

وحذر التفكجي من ان هذه المشاريع والطرق 
االلتفافية المرتبط بها مقدمة للشروع ببناء كبرى 

بعد افتتاح شارع الفصل  E1 المستوطنات في القدس وهي
العنصري لعزل حركة الفلسطينيين عن منطقة الغور 

ريغ ٕواغالق الطريق رقم واحد ما يعني توجه إسرائيلي لتف
ًالمنطقة بالكامل من الفلسطينيين تمهيدا لضم الغور كليا ً.  

وشدد على ان هذه المنطقة تقع ضمن المخطط 
 والذي يهدف الى تقطيع ٢٠٥٠الذي يطلق عليه القدس 

ًالضفة الغربية الى كتلتين كتلة شماال وكتلة معزولة في 
الجنوب تفتتها المستوطنات والكتل االستيطانية، وهو 

دف الى تفريغ القدس بالكامل حتى منطقة الغور مشروع يه
من أي تواجد فلسطيني لذلك الهجمة ستشتد على 

  .التجمعات البدوية في هذه المنطقة في المرحلة المقبلة

وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة 
االستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن 

كتلة استيطانية جديدة تعبر ُتخطط لتنفيذ مشروع » إسرائيل«
  .وسط الضفة الغربية المحتلة في اتجاه األغوار الفلسطينية

ًكانت قد شقت طريقا » إسرائيل«ونوه إلى أن 
» تل أبيب«، يربط مدينة »عابر السامرة«أطلقت عليه 

بمحافظة األغوار وشيدت على جانبيه عشرات المستوطنات، 
طريق أدت لتغير وأجرت تعديالت وتغيرات وتوسيع على ال

  .معالم المنطقة

من جانبه قال تجمع الهيئات المقدسية في عمان 
ان مدينة القدس واألراضي الفلسطينية تشهد تطورات مقلقة 

» الكنيست«خطيرة متصاعدة ازدادت وتيرتها قبيل انتخابات 
المقبلة، حيث يقوم المرشحون بتقديم الوعود بتحقيق 

  .سطيناألهداف المتطرفة في القدس وفل

وقال التجمع في بيان صحفي امس ان هذه 
الظاهرة برزت بشكل خاص بقيام عدد من وزراء االحتالل 
االسرائيلي باقتحام المسجد األقصى المبارك، وآخرهم وزير 

الزراعة، تحت حراسة مشددة وباستفزاز واضح للمصلين، 
ومحاولة اقتحام مسجد قبة الصخرة المشرفة وما تبعه من 

  .األئمة والمواطنينعدوان على 

ًان هناك تصعيدا في اآلونة «وأضاف البيان 
األخيرة في اقتحامات المسؤولين والمتطرفين الصهاينة، 
ومحاولة تنفيذ أعمال انشائية على األرض، وهجمة شرسة 
على المقدسات االسالمية والمسيحية، كما حدث في حيفا 

يم في معرض الصور المسيئة للسيد المسيح، والسيدة مر
  .«العذراء

وحذر تجمع الهيئات المقدسية من المحاوالت 
القائمة االن لضرب االقتصاد المقدسي الذي قد يؤدي إلى 
مزيد من الفقر والتهجير ال سيما بعد افتتاح مجمع تجاري 

في ضواحي بيت حنينا ــ » مول رامي ليفي«اسرائيلي كبير 
لبلدة قلندية، الذي يبيع بضائعه بأسعار تقل عن أسعار ا

القديمة وشارع صالح الدين، ويستقطب الزبائن من جميع 
أنحاء القدس، من أجل ان تفقد القدس القديمة زبائنها، 
ويضطر تجارها إلغالق متاجرهم ما يؤدي إلى التهجير 

  .القسري

كما حذر من خطر بيع العقارات المقدسية العربية 
ا لسماسرة عرب يسربونها لالحتالل في سرية تامة، داعي

كشف وفضح هؤالء العمالء ونبذهم، وال سيما في ظل 
ٍالقرارات التي صدرت اخيراً  باستمالك أراض جديدة في 

 ١٥٠القدس، وبخاصة في الشيخ جراح، وطرد أكثر من 
  .ًمواطنا من منازلهم واالستيالء عليها، في سلوان وغيرها

  ١٠ ص٢٠/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األقصى  يقتحمون المسجد ً مستوطنا٥٧
  المبارك بحراسة مشددة

 

اقتحم عشرات المستوطنين اليهـود، صـباح اليـوم 
ــة القــدس  ــارك بمدين األحــد، باحــات المــسجد األقــصى المب
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ـــة، مـــن جهـــة  ـــة"المحتل ـــاب المغارب الخاضـــع للـــسيطرة " ب
 .١٩٦٧اإلسرائيلية الكاملة منذ 

 ً مــستوطنا٥٠، بــأن "قــدس بــرس"وأفــادت وكالــة 
ــا اقتحمــوا المــس ــى شــكل مجموعــات يهودي جد األقــصى عل

 ".باب السلسلة"وحتى " باب المغاربة"متتالية من 

ّوأضافت أن الشرطة اإلسرائيلية التي نسقت لتلـك 
االقتحامــات، أشــرفت علــى اقتحــام المــستوطنين، وســمحت 
ـــأداء طقوســـهم وصـــلواتهم فـــي المـــسجد األقـــصى،  لهـــم ب

 .خاصة عند المنطقة الشرقية

خاصـــــة اإلســـــرائيلية ونبهـــــت إلـــــى أن القـــــوات ال
التابعــة للــشرطة رافقــت المــستوطنين فــي جــوالتهم وأمنــت 

 .لهم الحماية الكاملة

وأشــــارت المــــصادر إلــــى أن ســــبعة مــــن ضــــباط 
ـــصى  الـــشرطة اإلســـرائيلية، اقتحمـــوا باحـــات المـــسجد األق

 .ضمن الجولة االستكشافية الصباحية

ُيشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح للمستوطنين 
ا مـا عـدا الجمعـة والـسبت، باقتحام ال ـمـسجد األقـصى يومي

لمـدة ثـالث سـاعات (وخالل فترتين خالل النهـار صـباحية 
تبـدأ عقـب االنتهـاء مـن صـالة الظهـر (ومسائية ) ونصف

 ).ولمدة ساعة

وكانــت شــرطة االحــتالل قــد أبعــدت صــباح اليــوم 
ســـتة مـــواطنين فلـــسطينيين عـــن المـــسجد األقـــصى لمـــدد 

ّأشهر، من بينهم خمسة من حراس  ٦ لـ ٤تتراوح ما بين 
قبــــة الــــصخرة "المــــسجد األقــــصى، علــــى خلفيــــة أحــــداث 

  .ٕواغالقها األسبوع الماضي" المشرفة

 ٢٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

  

ًاالحتالل يقتحم سلوان ويداهم مركزا : القدس
  طبيا

 

اقتحمت قوات االحتالل، اليـوم األحـد، العديـد مـن 
المبـارك وشـنت  المـسجد األقـصى جنوب انسلو أحياء بلدة

 .حملة تنكيل بالمواطنين

تايــه،  أبــو: االحــتالل فــي أحيــاء اقتحــام وتركــز
وعين اللوزة، والثوري وأوقفـت مركبـات وحـررت ألصـحابها 

 .مخالفات مالية

مركـز  وقال مراسلنا في القدس أن االحـتالل داهـم
ضـى ّعين اللوزة الطبي في سلوان دون مبررات وروع المر

  .والكادر الطبي والتمريضي في المركز

 ٢٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يدفع مشاريع تكميلية لتجهيز : خبير
  E1خطة البناء لكبرى مستوطنات القدس 

 

أكـــد خبيـــر االســـتيطان خليـــل التفكجـــي أن لجـــان 
ــاء  تعمــل علــى دفــع عــدد مــن " اإلســرائيلية"التخطــيط والبن

ميلية لتجهيز خطة البناء لكبرى مـستوطنات المشاريع التك
للقـدس، بهـدف إغـالق  )البوابـة الـشرقية( في E1القدس 

الدائرة األخيرة لعزل المدينـة المقدسـة عـن الـضفة الغربيـة 
 E1عبـر كتلـة اسـتيطانية رأسـها فـي  وامتـدادها الطبيعـي،

وقاعــدتها فــي الغــور تــصل حــدود البحــر الميــت مرتبطــة 
وشـبكة طـرق عريـضة ومجموعـة بمطار وخط سـكة حديـد 

 .من الفنادق والمناطق الصناعية

وأوضــــح التفكجــــي، فــــي تــــصريح صــــحفي، أن 
المخطـــط المنـــوي تنفيـــذه يهـــدف لتحويـــل جنـــوب ووســـط "

الضفة الغربية إلى حدود البحر الميـت منطقـة جـذب تـربط 
أوروبا والشرق األوسط على اعتبار أن هذه المنطقة ذات 

ــة مكانــة مهمــة وطبيعــة خالبــة  ــة والعالجي للــسياحة الديني
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 الذي ما زال جزء منـه غيـر ٢٠٥٠والعادية ضمن مخطط 
 ".معلن

هذه المنطقة يجري التخطيط لبناء أكبـر "وقال إن 
 مليـون مـسافر ٣٥فيها، الستقبال " إسرائيلي"مطار دولي 

ً مليــون ســائح، مــشيرا إلــى أن المطــار الــذي ١٢ًســنويا و
مدينـة إيـالت يـأتي سيفتتح منتصف الشهر المقبـل شـمال 

 ".إسرائيلي إقليمي "ضمن مشروع

وأضـــــاف أن خطـــــة اســـــتيطانية ضـــــخمة يجـــــري 
تنفيذها على مراحل وفـي منـاطق متفرقـة فـي ذات الوقـت، 
ــة والغــور  ــة صــحراء جنــوب الــضفة الغربي الســتغالل منطق
واالستثمار في جنوب فلسطين المحتلة، وربطها بعدد مـن 

  . أراضي النقبالمشاريع االستثمارية الكبيرة في

 ٢٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يقرر إغالق مدارس األونروا في 
  القدس

 

ّقررت سلطات االحتالل  -األيام الفلسطينية 
اإلسرائيلي إغالق مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

ًفي القدس المحتلة، بدءا من ) األونروا( الفلسطينيين
» ١٣القناة «، بحسب ما ذكرت العام الدراسي المقبل

  .ّاإلسرائيلية، مساء أمس

ًووفقا للقناة، فإن اإلغالق جاء بعد أسابيع من 
ّاجتماع سري لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي في مكتب 
ّرئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلقرار خطة  ّ
إلغالق وطرد المؤسسات التي تديرها األونروا من القدس 

ّوالخطة التي أقرها مجلس األمن اإلسرائيلي  .حتلةالم
ويذكر أن الوكالة الدولية تدير .سبق وأقرتها بلدية القدس

مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، وهو المخيم الوحيد 
في المدينة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية 
والمؤسسات التعليمية وعشرات المدارس في المدينة 

 األول الماضي، كشفت وسائل إعالم وفي تشرين .نفسها
ّإسرائيلية عن مخطط بلدية االحتالل اإلسرائيلي في 
ٕالقدس، يهدف إلى سلب جميع صالحيات األونروا وانهاء 
ٕعملها واغالق جميع مؤسساتها في المدينة المحتلة، بما 
في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية 

مخيم »عريف شعفاط كـباألطفال، باإلضافة إلى سحب ت
  .ومصادرة جميع األرض المقام عليها المخيم» لالجئين

ويأتي ذلك في أعقاب وقف المساعدات المالية 
األميركية المقدمة للوكالة األممية التي يعمل فيها آالف 
الفلسطينيين وتوفر خدمات صحية وتعليمية وتزود الغذاء 

 إلى تغيير لمعظم الالجئين، وسط مساع أميركية إسرائيلية
تعريف الالجئين الفلسطينيين، ليقتصر على الجيل األول 
من الالجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من بلداتهم 

، دون االلتفات إلى األجيال ١٩٤٨ًالفلسطينية قسرا عام 
التالية التي أوصلت عدد الالجئين إلى خمسة ماليين 

  .الجئ في جميع أنحاء العالم

االحتالل في القدس يذكر أن رئيس بلدية 
ّالسابق، نير بركات، كان قد صرح بداية أيلول الماضي، 
ّأنه سيعمل على طرد األونروا من المدينة المحتلة، وعبر 

، »شركة األخبار«عن ذلك في المؤتمر الذي عقدته 
إزالة األونروا ستقلص التحريض «حينها، بالقول إن 

ن أسرلة ّواإلرهاب، وستحسن الخدمات للسكان، وستزيد م
شرقي المدينة، وستساهم في السيادة اإلسرائيلية ووحدة 

األونروا هي كيان أجنبي وغير «ً، مدعيا أن »القدس
ًضروري فشل فشال ذريعا، وأنا أعتزم إبعاده من القدس،  ً
كل جانب من أونروا يعاني من خلل وظيفي وفشل 

وأشارت القناة اإلسرائيلية إلى أن المحرك الرئيس  .«إداري
لمخطط طويل األمد الذي أطلقت عليه بلدية االحتالل في ل

خطة العمل من أجل القضاء على مشكلة «القدس اسم 
ّ، يكمن في البيت األبيض، إذ إن »الالجئين في المدينة

الخطوات التي اتخذها الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
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بحق المدينة المحتلة الموجهة بصورة مباشرة ضد 
ًجعت اسرائيل على المضي قدما في الفلسطينيين، ش ّ

  .مواجهة الوكالة الدولية

وتسعى البلدية لنقل الخدمات والمؤسسات التي 
تقدمها األونروا، لالجئين الفلسطينيين إلى يد ما وصفته 

، وبالتالي إلى سلطة بلدية االحتالل »السيادة» القناة بـ
نهج األونروا تجاه السكان «بالقدس، على اعتبار أن 

جئين يمنع نموهم ولم يعد ذا صلة، يجب وقف التعامل كال
معهم كالجئين، والنظر إليهم كسكان والعمل على إعادة 

  .«تأهيلهم

وسيتم عرض الخطة التي تمت صياغتها 
بالتنسيق مع اإلدارة األميركية، خالل الفترة القريبة 
المقبلة على الحكومة؛ التي من المتوقع أن تصادق 

 إذ ستصدر وزارة التعليم ووزارة عليها بشكل تلقائي،
 الصحة أوامر فورية بإغالق جميع المؤسسات التابعة لـ

، في حين سيتم العمل على استيعاب الطالب »أونروا»
والمرضى في إطار المؤسسات التابعة لبلدية االحتالل في 

  .القدس

وعلى المدى البعيد، ستتم مصادرة جميع مباني 
 إلى مبان تابعة للبلدية، في القدس، وتحويلها» أونروا«

في حين سيتم إلغاء التعريف الرسمي لمخيم شعفاط 
كمخيم لالجئين وستعمل سلطات االحتالل اإلسرائيلية 

  .على مصادرة األراضي المقام عليها لصالح االحتالل

ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات االحتالل بشكل 
 طالب في مدرستين للبنات ١٢٠٠مباشر وأساسي على 

ً طالبا وطالبة في ١٥٠رى للبنين في شعفاط، وعلى وأخ
مدرسة الوكالة االبتدائية في وادي الجوز، باإلضافة إلى 
مدرسة الوكالة االبتدائية للبنات في سلوان التي تضم 

 طالبة، ومدرستي الوكالة االبتدائية والثانوية ١٠٠حوالي 
 . طالبة٣٥٠للبنات في صور باهر اللتين تضمان نحو 

 لخطة بلدية االحتالل، لن تسلم مراكز الخدمات ًووفقا

االجتماعية التابعة للوكالة، بما في ذلك المراكز الطبية 
ومراكز خدمات الرفاه االجتماعي وجميع البنى التحتية 
التابعة لها من مخطط االحتالل، حيث سيتم وقفها 
ًواغالقها ومصادرتها تباعا، بما في ذلك المركز الطبي في  ٕ

ط، الذي يقدم خدمات لعشرات النساء واألطفال مخيم شعفا
وخدمات للصحة النفسية والعناية باألسنان، باإلضافة إلى 

  .عشرات المراكز الرياضية، ومركز خدمات للمرأة

 ١٩ص ٢١/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يقتحم سلوان ويداهم مركز معلومات 
  وادي حلوة

 

الحـتالل فـي  اقتحمت طـواقم تابعـة لبلديـة ا– غزة
القدس، تحرسها قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، 
بلــدة ســلوان جنــوب المــسجد األقــصى المبــارك، وداهمــت 
ـــدة ومركـــز معلومـــات وادي  منـــازل عـــدد مـــن نـــشطاء البل

 .حلوة

ــة االحــتالل داهمــت  ــال مراســلنا إن طــواقم بلدي وق
 منزل الناشط المقدسي خالد الزير، ومركز معلومـات وادي
حلوة، ومنزل مدير المركز الناشـط المقدسـي جـواد صـيام، 
بحجــــة أخــــذ قياســــات المنــــزل والمركــــز لــــصالح ضــــريبة 

  ".األرنونا"

  ٢١/١/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

االحتالل يتحدى المسلمين ويستعد القتحام األقصى 

  الذي يصادف يوم الجمعة" عيد األشجار"في 
 

ــن حــزب  ــة"أعل ــاد" الهوي ة المتطــرف اليهــودي بقي
ــــــين" ــــــرتيبهم "موشــــــي فيجل ــــــة، ت ، والجماعــــــات التهويدي

األقــصى، وبــرامج شــروحات  القتحامــات مركزيــة للمــسجد
الذي يبدأ يـوم الجمعـة " عيد األشجار"تهويدية داخله، في 

 .فبراير المقبل /في الخامس عشر من شهر شباط
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فـي  اليهـود هـو يـوم يحتفـل بـه" عيـد األشـجار"و
، حيث أن التقويم العبـري يعتمـد كليـا بداية السنة الزراعية

الشريعة "الزراعية، وتوجد أوامر واضحة في  على المواسم
 .لالحتفال بهذا اليوم" اليهودية

اليهودي القتحام األقصى في " الهوية"ودعا حزب 
ع َــهــذا العيــد، رغــم أنــه يبــدأ يــوم الجمعــة الــذي تمن  فيــه ُ

 .األقصى اقتحامات

ف يتبنـــــى فكـــــر أن هـــــذا الحـــــزب المتطـــــر يـــــذكر
جماعات الهيكل المزعوم، وقيادته كانت من أنشط قيـادات 

 ".جماعات الهيكل"

مـــن جانبهـــا، أبـــدت جماعـــات الهيكـــل المزعـــوم 
 جاهزيتها لالحتفال بهذا اليـوم داخـل األقـصى، وسـتحاول

ٕالمــــسجد والقــــاء محاضــــرات تهويديــــة يقــــدمها  اقتحــــام
  .وزعامات هذه الجماعات المتطرفة" حاخامات"

 ٢١/١/٢٠١٩ع مدينة القدس موق

* * * * *  

 تقتحم األقصى وتأخذ "اآلثار اإلسرائيلية"
  قياسات معالم المسجد

  

 قال مدير عام -وكاالت  - فلسطين المحتلة
دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى 
بالقدس الشيخ عزام الخطيب ان عناصر تابعة لسلطة 

ُاقتحمت بحماية شرطية معززة، آثار االحتالل االسرائيلي 
صباح أمس االثنين باحات المسجد األقصى المبارك، 
وشرعت بتصوير معالمه، وأخذ قياسات لهذه المعالم دون 

  .معرفة األسباب

في ) بترا(وفي السياق ذاته، أكد الخطيب لمراسل 
رام اهللا ان عصابات المستوطنين المتطرفين اليهود جددت 

 االستفزازية للمسجد األقصى من صباح أمس، اقتحاماتها
باب المغاربة ونفذت جوالت داخل المسجد بحراسات 

مشددة ومعززة حتى مغادرتها المسجد من جهة باب 
  .السلسلة

كما اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي ترافقها 
عناصر من الشرطة، أمس مستشفى المقاصد في مدينة 

 كان من المقرر القدس المحتلة، لمنع إقامة الفعالية التي
تنظيمها على مسرح كلية المقاصد الخيرية مقابل مبنى 
المستشفى في جبل الزيتون بمدينة القدس المحتلة، 
بمشاركة وزير الصحة جواد عواد، ووزير شؤون القدس 
عدنان الحسيني، ومحافظ القدس عدنان غيث، ولفيف 

  .من الشخصيات، وممثلي المؤسسات

 هارتس في موضوع آخر، كشفت صحيفة
االسرائيلية ان السلطة الفلسطينية ابلغت واشنطن انه 
ابتداء من الشهر المقبل سترفض الحصول على اي دعم 
مالي امريكي وذلك نتيجة لقانون أقره الكونجرس العام 
الماضي يعرض السلطة لمطالبات مالية ضخمة ويسمح 

دعم «للمواطنين االمريكيين بمقاضات السلطة بتهمة 
نتيجة لذلك أرسل رئيس الوزراء الفلسطيني . »االرهاب

رامي حمداهللا رسالة إلى وزير الخارجية األمريكي مايك 
بومبو نهاية األسبوع، أعلن فيها قرار السلطة بوقف تلقي 

  . يناير٣١المساعدات األمريكية من 

وتم الكشف عن الرسالة ألول مرة يوم الجمعة 
رفضت  .NPR في تقرير من شبكة اإلذاعة األمريكية

. وزارة الخارجية والبيت األبيض التعليق على الرسالة
ومعنى القانون هو أنه إذا تلقت السلطة الفلسطينية حتى 
ًولو دوالرا واحدا من المساعدات األمريكية خالل عام  ً

، فسيكون من الممكن تقديم مئات الماليين من ٢٠١٩
من االنتفاضة » أعمال إرهابية«الدوالرات كتعويضات عن 

وال يتعامل . »الثانية، التي تعرض فيها األمريكيون لألذى
القانون مع الفلسطينيين على وجه التحديد، مما شكل 
مصدر قلق في العديد من الدول التي تتمتع بالمساعدات 

  .الخارجية االمريكية
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ويقول التقرير انه بعد أن دخل القانون حيز 
 إلى وقف التنفيذ، أدركت إدارة ترامب أنه يمكن أن يؤدي

على . المساعدات األمنية األمريكية للسلطة الفلسطينية
الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب قطع جميع أنواع 
المساعدات المدنية للفلسطينيين في العام الماضي، فإن 
الجهة الوحيدة التي لم تتضرر هي المساعدات االمريكية 

ط لقوات األمن الفلسطينية حيث استمرت كالمعتاد، بشر
  .استمرار التنسيق االمني مع اسرائيل

وفي األشهر األخيرة، حاولت اإلدارة االمريكية 
الترويج لتعديل القانون الجديد، والذي سيسمح باستبعاد 

 وصلت ،ومع ذلك. السلطة الفلسطينية ومواصلة دعمها
هذه المحاولة إلى طريق مسدود األمر الذي يمنع 

من العمل على هذه مسؤولي وزارة الخارجية األمريكية 
وقال مصدر في الكونغرس على صلة بمحاوالت . القضية

تعديل القانون للصحيفة االسرائيلية إن مسؤولين في 
جزء من المساعدات » إنقاذ«اإلدارة األميركية سيحاولون 

، من غير الواضح كيف »ّالتفافات ميزانية«ّاألميركية عبر 
ّمكانيات ّستطبق على أرض الواقع، واحدة من هذه اإل

تحويل جزء من الدعم األميركي لألجهزة األمنية 
ّالفلسطينية عبر وكالة االستخبارات المركزية  سي آي (ّ

، بشكل يتيح تجاوز الشكاوى ضد السلطة )إيه
  .ّالفلسطينية

إلى ذلك، اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر 
 فلسطينيا خالل حمالت دهم وتفتيش ٣٠أمس اإلثنين، 

 مختلف بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت في مناطق
مواجهات مع جنود االحتالل خاصة في منطقة نابلس، 
حيث وفروا الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا قبر 

  .يوسف

وقال المتحدث باسم جيش االحتالل إن جنوده  
 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة ٣٠اعتقلوا 

 لدى األجهزة األمنية بشبهة حيازة الغربية، حولوا للتحقيق

أسلحة ووسائل قتالية استخدمت في مقاومة االحتالل 
كما قامت قوات القوات بتوفير الحماية . والمستوطنين

 مستوطن لقبر يوسف في نابلس، وخالل ١٥٠٠لحوالي 
ذلك رشق الفلسطينيون الحجارة نحو القوات ما أدى 

  . من الجنود بجروح طفيفة٢إلصابة 

 ١ص ٢٢/١/٢٠١٩تور الدس

* * * * *  

خطر يحدق بالمتحف اإلسالمي في األقصى 
  على جداره" سقايل"بعد نصب االحتالل 

 

ـــي المـــسجد  حـــذر مـــدير المتحـــف اإلســـالمي ف
المبـــارك عرفـــات عمـــرو مـــن نـــصب االحـــتالل،  األقـــصى

، فــي جــدار )ســقايل( حديديــة األســبوع الماضــي، منــصات
 ، بجـوار المتحـف)حـائط البـراق(المسجد األقـصى الغربـي 

 .اإلسالمي جهة الزاوية الفخرية

وأوضح، في تصريح صـحفي، أن هـذه المنـصات 
فوالذيا ومستندة على  ّضخمة وذات ممرات وساللم مدعمة

جــدار المــسجد األقــصى بثقـــل يزيــد عــن خمــس طبقـــات، 
وأكد عمرو أن هذه المنصات .  مترا٢٥أكثر من  وبارتفاع

ٕوانمـــا يقـــصد بهـــا  ،ال تحمـــل أي صـــفة ترميميـــة للجـــدار
التطـــاول علـــى ســـيادة المـــسجد، وتقلـــيص االرتفـــاع بـــين 

جهـة الزاويـة الفخريـة واألرضـية المحتلـة مـن  أرضـيته مـن
الـذي كـان يحـول دون  جهـة حـارة المغاربـة، هـذا االرتفـاع

 .وصول االحتالل إلى المسجد

وأضاف عمرو أن االحتالل سيستطيع اليـوم فـتح 
يستبيحها متى يشاء وكيفما ثغرة جديدة في جدار المسجد 

 .يشاء

ـــداءات  ـــأتي ضـــمن اعت ـــداء ي وأكـــد أن هـــذا االعت
مــن خــالل الحفريــات  يوميــة ومتكــررة مــن قبــل االحــتالل،

 أسفل الزاوية والمتحف، ومداهمات شـرطته اليوميـة لمقـر

المتحف، والتي يصاحبها تهديد وترويع واسـتفزاز مـوظفي 
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لترميم، األمر عمليات الصيانة وا المتحف ومنع طاقمه من
باإلضافة إلى  الذي يؤدي إلى إضعاف واجهاته وأساساته،

المــؤثرات الجويــة والزمنيــة، التــي تــؤدي إلــى تــسرب ميــاه 
لألساسـات فـي ظـل منـع االحـتالل تـصريفها نحـو  األمطـار

 .المصارف الخاصة خارج المتحف

 المقدســـية اعتبــــرت اإلســـالميةوكانـــت الهيئـــات 
ٕعلـى المـسجد واضـرارا  اضـحاتعـديا و" الـسقايل"نصب هـذه 

 به، كما حملت االحتالل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر

  .يلحق به

 ٢٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنة موديعين بالقدس تمحو بلدة عربية 
  أثرية

 

 لـم تلتفـت سـلطة اآلثـار – القدس –أسيل جندي 
اإلســـرائيلية للكنـــوز التـــي عثـــرت عليهـــا فـــي موقـــع أثـــري 

جــوار مــستوطنة مــوديعين الواقعــة علــى الطريــق الواصــل ب
  .بين القدس وتل أبيب

االحـــتالل  لـــيس هـــذا فحـــسب، بـــل قـــررت ســـلطة
ــــز  ــــاء مرك ــــاولين لبن ــــع لمق ــــسليم الموق ــــريط فيهــــا وت التف
لوجستي يتبع للمـستوطنة، علـى أن يطمـر الموقـع األثـري 
الذي تبين أنه عبارة عن بلـدة تقـع علـى تلـة تعـرف باسـم 

  .كانت مزدهرة في الفترة اإلسالمية المبكرة" زكرياالنبي "

ــار –ُوعثــر فــي الموقــع   الــذي اكتــشفه علمــاء آث
 علـــى بيـــوت فخمـــة –إســـرائيليون مطلـــع العـــام المنـــصرم 

مزينة بالفسيفساء واألقواس، وآبـار مـاء ومعاصـر زيتـون 
  .ومعامل لصناعة الزجاج يعود تاريخها إلى نحو ألف عام

ـــرار حفيظـــ ـــار هـــذا الق ـــاء اآلثـــار أث ة بعـــض علم
ــذين  اإلســرائيليين وســكان مــستوطنة مــوديعين أنفــسهم، ال
عبــروا عــن اســتيائهم مــن إقــدام ســلطة اآلثــار علــى طمــر 

  .كافة الحفريات التي يثبت ارتباطها بالعصور اإلسالمية

وكان رد سـلطة اآلثـار علـى ردود الفعـل الغاضـبة 
ار هنــاك حاجــة للتوصــل إلــى تــوازن بــين حمايــة اآلثــ"بــأن 

  ".القديمة واالحتياجات االقتصادية

صـــــحيفة هـــــآرتس اإلســـــرائيلية كتبـــــت األســـــبوع 
الماضي عن الموقع األثري القديم الذي تقرر دفنـه لألبـد، 
ــه  بعــد مــؤتمر صــحفي عقدتــه ســلطة اآلثــار وتحــدث خالل
رئيس الفريق الذي نفذ الحفريات فـي الموقـع عـالم اآلثـار 

ندما نقـوم بحفريـات إنقـاذ ع"اإلسرائيلي أبراهام تندلر قائال 
قط مـا يمكـن أن نجـده، توقعـت العثـور  آثار قديمة ال نعلم

ــا العثــور  ــة أو بيزنطيــة، أم ــار هيلينيــة أو روماني ــى آث عل
  ".على بلدة كاملة كان أمرا مفاجئا لنا

حاولت الجزيرة نت االتصال بتندلر لطلب مرافقته 
ـــة ـــه رد بعـــدم إمكاني ـــع األثـــري المـــسؤول عنـــه، لكن  للموق
الحديث مع اإلعـالم أو مرافقتـه للموقـع دون أخـذ إذن مـن 

  .سلطة اآلثار التي يعمل بها

ووجهنــا تنــدلر للحــديث مــع الناطقــة باســم ســلطة 
اآلثار اإلسرائيلية يولي شفارتس، التي كان ردهـا مقتـضبا 

ــار اإلســرائيلية فــي الموقــع وتــم " انتهــت مهمــة ســلطة اآلث
 متاحــا للزيــارة أم تـسليمه لجهــات خاصــة وال نعلــم إن كــان

  ".ال

الـسماح للجزيـرة نـت بزيـارة الموقـع،  وفي انتظـار
 وحـسب علمـاء اآلثـار –فإن ما رشـح مـن معلومـات عنـه 

الــذين أشــرفوا علــى الحفريــات التــي امتــدت علــى مــساحة 
أربعــة دونمــات، يــشير إلــى أنــه تــم الكــشف عــن جــزء مــن 
بلـــدة عربيـــة كبيـــرة جـــدا مـــصممة بـــشكل متطـــور وتـــشمل 

المبــاني، ويقـدر تاريخهــا مـا بــين القـرنين التاســع عـشرات 
والحادي عشر الميالديين خـالل حكـم الخالفتـين العباسـية 

  .والفاطمية في فلسطين

وأشار تندلر إلى العثور على أوزان مصنوعة من 
ُالزجاج كتب عليها باللغة العربيـة واسـتخدمت لزنـة النقـود 

يـــة بدقـــة عاليـــة، وعلـــى إحـــدى هـــذه األوزان اقتبـــاس آل
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قرآنيــة، وأضــاف أنــه لــم يــتم العثــور علــى آثــار مــسجد أو 
كنيـــسة رغـــم وجـــود إثباتـــات كافيـــة علـــى الهويـــة الدينيـــة 

  .المختلطة للبلدة

ُكما عثر في البلدة المطمورة على عدد كبيـر مـن 
المخــازن ومعامــل إنتــاج الزيــت والنبيــذ وصــناعة الزجــاج، 

زا زراعيـا األمر الذي يثبت أن قرية النبي زكريا شكلت مركـ
وصــــناعيا هامــــا للقــــدس والرملــــة التــــي كانــــت عاصــــمة 

  .خالل مرحلة الخالفة المنطقة

  ٢٢/١/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

 شجرة زيتون ٦٠االحتالل يقتلع ويسرق 
  شمال القدس

 

ــــــة  مــــــصادر محليــــــة  أفــــــادت –القــــــدس المحتل
فلــسطينية، بــأن آليــات االحــتالل اإلســرائيلي، قامــت ظهــر 

 شــجرة زيتــون ٦٠بــاقتالع ومــصادرة نحــو اليــوم الثالثــاء، 
 .من قرية جبع الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة

وقال رئيس مجلس قروي جبع، مسلم دار سـليم، 
، إن طـــواقم مـــن اإلدارة المدنيـــة التابعـــة "قـــدس بـــرس"لــــ 

ـــات وقـــوات مـــن الجـــيش  ُلـــسلطات االحـــتالل ترافقهـــا جراف
طينيين فـــي ٍاقتحمـــت أراض تعـــود ملكيتهـــا لمـــواطنين فلـــس

  .العسكري" جبع"القرية، قرب حاجز 

وأضــاف ســـليم، أن اآلليـــات شـــرعت فـــي تخريـــب 
 شـجرة ٦٠األراضي وتدميرها وتجريفها، إلى جانب اقتالع 

ًزيتون عمرها ما بين ثـالث إلـى أربـع سـنوات تقريبـا؛ قبـل 
  .أن تقوم طواقم االحتالل بتحميل األشجار ومصادرتها

ّيـــة ادعــت بـــأن هنـــاك ولفــت إلـــى أن اإلدارة المدن
قــرارات مــن محــاكم االحــتالل بتجريــف تلــك األراضــي وهــدم 

  .ُالجدران والسالسل التي تحيط بها

وأوضح أن عمليات التجريـف والهـدم طالـت نحـو 
أربعـــة مواقـــع، بعـــضها مـــزروع باألشـــجار وأخـــرى مـــا زال 

أصــحابها يعملــون علــى إصــالحها، قبــل انــسحاب طــواقم 
  .االحتالل من المكان

  ٢٢/١/٢٠١٩ برسقدس 

* * * * *  

ً مواطنا من الضفة والقدس ١٦االحتالل يعتقل 
  المحتلة

ــت قــوات االحــتالل فجــر اليــوم األربعــاء أحــد  اعتقل
 .ًعشر مواطنا من مدن الضفة المحتلة والمدينة المقدسة

وقال مراسل مكتب إعالم األسرى إن قوات االحتالل 
عيشة، كمـا داهمت مدينة الخليل واعتقلت الشاب سيف أبو 

اقتحمــت دورا جنوبــا واعتقلــت الــشاب حــسن محمــود الحلبــي 
 .أبو زنيد

وفـــي بلـــدة تقـــوع شـــرق بيـــت لحـــم اعتقـــل الجنـــود 
الشاب جمعة خالد ألو مفرح؛ كما اعتقلوا الشاب بالل مطير 
من مخيم قلنديا شمال القدس وهشام أبـو صـالح مـن مدينـة 

 .ورةنابلس والفتى معنز حسين من قرية عينابوس المجا

وفــي الــسياق ذاتــه اقتحمــت قــوات االحــتالل منزلــي 
األسيرين أمجـد وراغـب عليـوي فـي مدينـة نـابلس وهمـا مـن 

 .٢٠١٥عام " ايتمار"منفذي عملية مستوطنة 

وفي القدس المحتلة اعتقل الجنود ثالثة شبان من 
قريـــة العيـــسوية بعـــد مداهمـــة منـــازلهم وهـــم محمـــد شـــريف 

  .حمود عطيةمحيسن وعبد محمد داري ومحمد م

 ٢٣/١/٢٠١٩مكتب إعالم األسرى 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل مقدسيا عقب االعتداء عليه

اعتقلــــــت قــــــوات االحــــــتالل اإلســــــرائيلي، اليــــــوم 
األربعاء، شابا فلـسطينيا، بعـدما اقتحمـت منزلـه فـي بلـدة  

 .جنوبي مدينة القدس المحتلة سلوان

 مــنوأفــاد مركــز معلومــات وادي حلــوة أن قــوات 

الشرطة اإلسـرائيلية اقتحمـت منـزل األسـير المحـرر محمـد 
ــوزة "فــي حــي) ً عامــا١٨(شــويكي  فــي ســلوان، " عــين الل



  

  

١٩٢ 

ألحـد  ُواعتدت عليه بالـضرب المبـرح قبـل اعتقالـه واقتيـاده
 .مراكز التحقيق في مدينة القدس

 فلسطينيا ٢٠وكانت قوات االحتالل اعتقلت نحو 
 ن وقـرى وبلـدات فـيّمنـازلهم فـي عـدة مـد اقتحـام عقـب

  .ومدينة القدس وضواحيها الضفة الغربية

  ٢٣/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الوزير الصهيوني المتطرف أردان يفتخر 
  بمحاربة المرابطين ودعمه لمقتحمي األقصى

 

أرســل وزيــر األمــن الــداخلي فــي حكومــة االحــتالل، 
يكــل المتطــرف جلعــاد أردان، أمــس، رســالة إلــى جماعــات اله

 اقتحـام المزعوم، يبارك لهم فيها إصـدارهم كتابـا دينيـا يجيـز

  .المسجد األقصى

وأكد أردان في رسالته أنه سيقدم كل الـدعم لليهـود 
وقــال . حتــى بلــوغ أكبــر األعــداد الممكنــة األقــصى القتحــام

خــالل فتــرة عملــي  مــن أهــم إنجــازاتي األكثــر تميــزا: "أيــضا
واألمـن فـي القـدس، بمـا كوزير لألمن الداخلي عودة الـسالم 

على وجه الخصوص، وأنا فخـور جـدا " جبل الهيكل"ذلك  في
  ".بذلك

جبــل "يعــود الفــضل فــي ســيطرتنا علــى : "وأضــاف
ــاك ولكــل حاخــام يــساعد فــي " الهيكــل لكــل يهــودي يــدخل هن

  ".ذلك

يــذكر أن أردان عمــل وزيــرا لألمــن الــداخلي، وهــو 
 وقد أصدر .مرشح حاليا عن حزب الليكود اليميني المتطرف

ــة اإلســالمية  قــرارا بحظــر٢٠١٥عــام  فــي الــداخل  الحرك
الفلــــسطيني، واعتبــــر مــــصاطب العلــــم والمــــرابطين تنظيمــــا 

العديــد مــنهم عــن األقــصى، وحــارب حــراس  محظــورا، وأبعــد
ّالمـــسجد وضـــيق علـــيهم، ويعـــد عرابـــا وقائـــدا القتحامـــات  ّ

  .األقصى

 ٢٣/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

إسرائيل تسطو على .. ل األرضبعد احتال
 الثقافة العربية

  

ال يكتفي االحتالل اإلسرائيلي بسرقاته  –عمان 
الثقافية داخل حدود فلسطين التاريخية، بل إن أيديه 

وبصفتها . تطال العديد من الدول العربية المحيطة بها
دولة استعمارية مستوطنة، سعت إسرائيل لمحو وجود 

راضي التي تحتلها، وذلك السكان األصليين على األ
 بدال من فرضها على "محلية"لتوطين ثقافتها وجعلها 

  .اآلخرين

 "ميدل إيست آي"عن) نت. الجزيرة(ونقل موقع 
بتوقيع ندى إيليا، أن المطبخ اإلسرائيلي ال يكتفي 
باالفتخار بالخبز أو طبق سمك الجيوفيلي، وهي كلها 

الحمص وزيت أطباق أوروبية، بل يتبجح أيضا بالفالفل و
الزيتون وسلطة الطماطم والخيار اللذيذة التي تصاحب 

  .معظم الوجبات الفلسطينية

واعترفت إسرائيل بأنها وسعت نطاق سرقتها 
الثقافية قبل أشهر قليلة خالل افتتاح صالة عرض 

الفن العربي "جديدة، ألول مرة، بعنوان 
وأوضحت أنها عرضت تلك األعمال دون علم "المسروق

افقة الفنانين وأنها مدركة لهذا التجاوز، كما أن هذا أو مو
الكشف عن الحدود السياسية والجغرافية ما هو إال 
محاولة للفت االنتباه لما تعانيه إسرائيل من استبعاد في 

 .المنطقة

أضافت الكاتبة أن منظمي المعرض يعتقدون أن هذا 
حركة المقاطعة وسحب " يعزى جزئيا إلى نجاح"االستبعاد"

، التي دعت إلى مقاطعة "االستثمارات وفرض العقوبات
أكاديمية وثقافية مع إسرائيل حتى تتوقف عن انتهاك 

  .القانون الدولي وحقوق اإلنسان للفلسطينيين

ويعكس المعرض رغبة إسرائيل في تعزيز واقع 
مشترك يتسم بالحوار المفتوح والتبادل مع جميع دول 



  

  

١٩٣ 

وقال أمين . لالشرق األوسط، دون حروب أو احتال
المعرض، عمر كريغر، في مقابلة صحفية إن هدف 

، إلجبار "كرهينة"المعرض هو حجز األعمال الفنية 
  . من أجل كسر هذه المقاطعة"التفاوض"الفنانين على 

وتعرض المشروع، الذي يموله الرعاة اليمينيون 
والحكومة اإلسرائيلية، لالنتقادات بسبب استغالله للفن 

قع العنيف للمدينة، بما في ذلك التطهير إلخفاء الوا
  . العرقي لسكانها الفلسطينيين

ولكن منظمي المعرض مخطئون، في الواقع، 
 "عائلة الشرق األوسط"باعتقادهم أنهم قد يكسبون مودة 

من خالل انتهاك حقوق الفنانين وافتكاك عملهم الفكري 
  .الخاص

واتساقا مع تاريخ حافل بالسرقة تواصل إسرائيل 
فعلتها في مجال فني آخر، حيث نشرت مؤخرا دار نشر 

 امرأة، من ٤٥إسرائيلية مجموعة قصص قصيرة كتبتها 
مختلف البلدان العربية ومجتمع اليهود العرب حول 

ّولم تقدم هذه المختارات، التي . العالم، دون موافقتهن ُ
، حتى "قصص مسروقة"، على أنها "الحرية"تحمل عنوان 

ناشر الحقا بأن العديد من المؤلفين لم بعد أن اعترف ال
  .يقدموا موافقتهم على هذا العمل

علمت الكاتبة الفلسطينية خلود خميس التي 
ُتعيش في حيفا ألول مرة بالسرقة عندما دعيت إلى 

وبينما كانت . المشاركة في حلقة نقاش حول الكتاب
تتصفح الفهرس، اشتبهت في أن المؤلفين المشمولين لم 

وكانت معظم المؤلفات من . ُأن أعمالهم ستترجميبلغوا ب
أشهر الكاتبات على غرار التونسية فرح التونسي، 

كما . والجزائرية أحالم مستغانمي، والكويتية بثينة العيسى
ورد أن غالف الكتاب قد شمل عمال فنيا مسروقا للفنان 

  .اللبناني حسين بليبل

من جهتها، استخدمت خميس صفحتها على 
ّفضح هذا االستيالء، في حين عبر العديد من فيسبوك ل

المؤلفين المشمولين في المختارات عن استيائهم الشديد 
  .من سرقة ملكيتهم الفكرية

ومنذ ذلك الحين، قامت دار النشر بمحو العنوان 
  .من مجموعتها على اإلنترنت

وأضافت الكاتبة أنه خالل سعي خميس إلعالم 
ت الناشطة روني فيلسن الكاتبات بتعرضهن للسرقة، اتصل

بالعاملين في دار النشر، الذين أخبروها بدورهم أن 
. ّالمحرر قدم خدمة لهؤالء النسوة من خالل هذا العمل

وقد نشرت فيلسن تفاصيل هذه المحادثة، التي صرح من 
ّهؤالء النساء يوجهن نداء إلى "خاللها الناشرون أن 

ماضي، العالم، لكن من الذي سيسمع صرخاتهن؟ في ال
كان هؤالء النساء يصرخن في مطبخهن، لذلك من المهم 

  ."ُلنا أن نسمع أصواتهن، نحن نعتبرها وسيلة خالصهن

أوضحت الكاتبة أن السرقة هي جوهر كل عملية 
فعلى سبيل المثال، تمتلئ متاحف . استعمارية

اإلمبراطوريات السابقة باألعمال الفنية المسروقة من 
لكن من . أفريقيا وآسيا وغيرهاالمستعمرات السابقة، ك

خالل السرقة التي ارتكبتها إسرائيل في حق مختلف 
الدول العربية، فهي تثبت أنها بلد دخيل فعال وال يبدي 
أي احترام للحدود الثقافية، وأنها بلد استعماري يحلم 

  .بتشييد امبراطورية عظمى

 ١٢ص ٢٣/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

يش  ضباط في ج١٠٣مستوطنا و ٨٥
  االحتالل يقتحمون األقصى

 

 ١٠٣ مـــستوطنا، و٨٥ اقـــتحم – وفـــا – القـــدس
ـــاء، المـــسجد أمـــسمـــن ضـــباط جـــيش االحـــتالل،   األربع

 .األقصى المبارك، من جهة باب المغاربة

عناصــر مــن الوحــدات الخاصــة بــشرطة  ووفــرت
والعــسكريين فــي  االحــتالل الحمايــة والحراســة للمتطــرفين
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بوهة في المسجد حتى مغادرتـه جوالتهم االستفزازية والمش
  .باب السلسلة من جهة

 ٢٤/١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل أربعة مواطنين من العيسوية 
  ومخيم قلنديا

 

ــــــدس ــــــا– الق ــــــت –  وف ــــــوات االحــــــتالل  اعتقل ق
ــدة العيــسوية، ومخــيم أمــساإلســرائيلي،   األربعــاء، مــن بل

 .قلنديا في محافظة القدس

ــوات االحــتالل اعتقلــت " وفــا "مراســل وقــال إن ق
ومحمـد محمـود  محمد شريف محيسن، وعبـد محمـد داري،

عطيـة، مـن بلــدة العيـسوية وسـط القــدس المحتلـة، وبــالل 
قلنــديا شــمال القــدس، بعــد ان داهمــت  مطيــر مــن مخــيم

  .المدينة المقدسة منازلهم وحولتهم إلى مراكز تحقيق في

 ٢٤/١/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

أطباء يستأصلون طحال الفتى القواسمي عقب 
  اعتقاله بالقدس

 

" هداسا" أطباء مشفى استأصل – القدس المحتلة
ــة الماضــية، طحــال الفتــى محمــد عــصام القواســمي  الليل

أمنيـة  ، خالل عملية جراحية أجريت له بحراسـة)ًعاما١٥(
 .مشددة، عقب اعتقاله

محمــد  أن" صــفا"وأفــادت مــصادر عائليــة لوكالــة 
رج مـن غرفـة العمليـات بعـد مـرور سـاعة ونـصف علـى خ

 الطحــال استأصــلالطبيــب أنــه  إجــراء العمليــة، وأبلغهــم
 .وأخاط ثقبين في معدته، مع تضرر طفيف في الكلية

وأشارت إلى أن األطباء نقلوا المصاب محمد إلـى 
غرفـــة العنايـــة المكثفـــة، بعـــد إجـــراء العمليـــة الجراحيـــة، 

 .رواصفين وضعه الصحي بالمستق

وبينت أن محمد تعرض إلصابة حرجة للغايـة، إذ 
 .أصيب برصاصة حية في صدره خرجت من ظهره

ــت المــصادر إلــى أن جنــود االحــتالل طوقــوا  ولفت
 غرفـــة العمليــــات طــــوال مــــدة إجـــراء العمليــــة، ومــــا زالــــوا

 .يتواجدون عند غرفة العناية المكثفة

مستعربون اقتحموا حي رأس خميس بمخيم  وكان
كانوا يـستقلون  ل شرق القدس المحتلة، بينماشعفاط شما

ســــيارة خاصــــة وأطلقــــوا الرصــــاص نحــــو الفتــــى محمــــد 
 .واعتقلوا اثنين آخرين القواسمي،

  جمعيـة الهــالل األحمـرإســعافووصـفت طـواقم 

الفلــسطيني حالــة القواســمي بــالخطيرة جــدا، لحظــة تــسلمه 
" هداســا"نقلــه إلــى مستــشفى  عنــد حــاجز المخــيم إذ جــرى

 .للعالج

 فتية مـن ٣إلقاء  وزعمت وسائل إعالم إسرائيلية
بـــسغات "شـــعفاط زجاجـــات حارقـــة نحـــو شـــارع مـــستوطنة 

لحـــي رأس خمـــيس ثـــم إطـــالق وحـــدة  المحـــاذي" زئيـــف
آخـــرين  مـــستعربين النـــار علـــى أحـــدهم، واعتقـــال اثنـــين

  .وبحوزة أحدهما زجاجة حارقة

 ٢٥/١/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 مستوطنون يقتحمون باحات األقصىضباط و
  

 -   وكاالت– كامل ابراهيم -القدس المحتلة 
ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، امس الخميس، أن 
الحكومة اإلسرائيلية تستعد لخصم أموال تدفعها السلطة 
الفلسطينية لعوائل الشهداء واألسرى الذين نفذوا هجمات 

ئب المالية التي ضد أهداف إسرائيلية، من عوائد الضرا
  .تجمعها إسرائيل لصالح السلطة

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم نهاية الشهر 
» الكابنيت«الجاري تقديم تقرير للمجلس الوزاري المصغر 

يتضمن بالتفصيل المبالغ المالية التي تدفع من قبل 



  

  

١٩٥ 

السلطة الفلسطينية لعوائل الشهداء واألسرى، بهدف 
  .موال من الضرائباتخاذ قرار بشأن خصم تلك األ

ووفقا للصحيفة، فإن السلطة الفلسطينية صرفت 
 مليون شيقل ألسرى أفرج عنهم ٥٠٢ما ال يقل عن 

ًمدعية أن السلطة تخفي في موازانات . ٢٠١٨خالل عام 
عملها ما تدفعه لعوائل الشهداء واألسرى، واألسرى 

  .المحررين

وادعى تقرير إسرائيلي داخلي، أن السلطة دفعت 
. مليون شيقل لألسرى الفلسطينيين داخل السجون ٢٣٠

 مليون شيقل ألسرى أفرج عنهم، إلى ١٦٧كما دفعت 
 مليون شيقل مزايا إضافية ألولئك األسرى ٩٦جانب 

مشيرا إلى أن الراتب الذي . الذين أطلق سراحهم ولعوائلهم
  .يدفع لألسرى يعتمد على فترة محكوميته

خالل كانون ووفقا للتقرير، فإن السلطة دفعت 
 مليون شيقل لألسرى ٢٠ مبلغ ٢٠١٨الثاني من عام 

مشيرا إلى أنه لم يعرف حجم األموال التي . في السجون
تنفق على عوائل منفذي العمليات من الشهداء، وكذلك 

 مليون ٦٨٧الجرحى، ولكن ما يعرف أنه خصص مبلغ 
  .شيقل لهم العام الماضي

من جهة اخرى، اقتحم ضباط اسرائيليون 
ومستوطنون متطرفون امس باحات المسجد االقصى 

حرم القدسي الشريف في مدينة القدس  ال- المبارك
  .المحتلة

وذكر مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

برفقة عشرات » لواء شرطة االحتالل في القدس«ان قائد 
، ١٩٦٧الذين احتلوا األقصى عام » المحاربين القدامى«

اقتحموا األقصى عبر باب المغاربة وسط انتشار مكثف 
واضاف ان مجموعة من الضباط اقتحموا . لقوات االحتالل

مسجد قبة الصخرة المشرفة، وقاموا بجولة في ساحاته، 

 مستوطنا ٤١مؤكدا أن عدد المقتحمين لألقصى بلغ 
  . من جيش المتقاعدين٨٥و

د وزير األوقاف والشؤون الدينية من جهته، ند
 الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس باقتحام باحات االقصى

الحرم القدسي الشريف الذي قاده قائد شرطة االحتالل  –
المحاربين «ومجموعة » يورام هليفي«في القدس 

  .«القدامى

هذه االقتحامات التي «وقال ادعيس في بيان ان 
منية وعسكرية أصبحت تتشكل من قيادات سياسية وأ

مدعومة من قبل حكومة االحتالل المتطرفة تهدد الوجود 
ًاإلسالمي في األقصى، وتكرس ما يسعى لتمريره يوميا 
من تقسيم زمني ومكاني للمسجد، السيما من خالل 
استرجاع ذكريات هذه الحفنة من المحاربين التي دنست 

  .«١٩٦٧طهارة األقصى باحتالله عام 

لمقتحمين لألقصى ارتفع الى واشار الى ان عدد ا
، داعيا ٢٠٠٩ عام ٥٦٥٨ من ٢٠١٨ عام ٣٥٦٩٥

العالمين العربي واإلسالمي الى التعامل مع هذه 
االقتحامات بجدية قبل أن يتهدد الوجود المادي لألقصى 

» الهيكل المزعوم«السيما في ظل الدعوات لهدمه وبناء 
  .على أنقاضه

 ١٩س من جهتها، اعتقلت قوات االحتالل ام
فلسطينيا خالل حملة اعتقاالت وعمليات دهم واقتحام 

  .نفذتها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان ان قوات 
االحتالل اعتقلت هؤالء المواطنين بزعم انهم مطلوبون 
خالل اقتحامها مناطق متفرقة في مدن قلقيلية ونابلس 

  .اهللاوبيت لحم ورام 

من جهة ثانية، أعلن نائب رئيس حركة حماس 
في قطاع غزة خليل الحية رفض الدفعة الثالثة من 
المنحة القطرية بسبب شروط اسرائيل التي منعت إدخال 
ًهذه الدفعة االربعاء ردا على تجدد اطالق النار قرب 
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وقال خليل الحية في مؤتمر صحافي . الحدود مع غزة
السالمية حماس مع السفير التقت قيادة الحركة ا»

القطري محمد العمادي، وتم الحديث عن مسيرات العودة 
وظروف الشعب الفلسطيني، واكدنا ان هذه المسيرات 
مستمرة حتى تسترد حقوق الشعب الفلسطيني وحتى 

بهذا الصدد تدارسنا محاولة «واضاف . »تتحقق اهدافها
سطينية االحتالل ادخال شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الفل

في اتون االنتخابات االسرائيلية، وتحدثنا عن ابتزاز 
االحتالل للشعب الفلسطيني ومحاولة ابتزاز بعض الدول 

  .«العربية

وامام هذه السياسة نؤكد أننا «وتابع الحية 
  .«نرفض استقبال المنحة القطرية بعد شروط االحتالل

تفهم العمادي شرحنا ورفضنا «وقال ايضا 
ًلن تكون جزءا من االبتزاز أو «ا ان غزة ، مؤكد»للمنحة

  .«ًمسرحا للمهرجانات االنتخابية اإلسرائيلية

وهي المرة األولى تعرقل إسرائيل عملية نقل 
المنحة القطرية وهي الثالثة منذ سريان اتفاق غير 

  .رسمي للتهدئة في تشرين الثاني

ولم يوضح الحية تفاصيل الشروط االسرائيلية 
 بشكل واضح لالخ السفير اننا نرفض قلنا«لكنه اورد 

ًالمنحة القطرية الثالثة ردا على سلوك االحتالل وردا على  ً
محاوالت االحتالل التملص من التفاهمات التي رعتها 
مصر واالمم المتحدة وقطر، ونحمل االحتالل مسؤولية 

  .«هذا التلكؤ وهذا التراجع ومحاولة االبتزاز

لمقربة من ا» يسرائيل هيوم«ونقلت صحيفة 
 ان اسرائيل حاولت ان تجد حال«نتانياهو على موقعها 

مبتكرا عن طريق السفير العمادي هو ايصال االموال 
  .«بدون ان تكون اسرائيل تحت تهديد حماس

ان «ونقلت الصحيفة عن مسؤول اسرائيلي 
خالل ) اليوم(احدى االفكار هي ان توزع النقود الجمعة 

لناس الى الرواتب وال يتوجهوا فترة المسيرات حتى يلتفت ا

، في »الى السياج االمني للمشاركة في اعمال الشغب
التي ينظمها الفلسطينيون » مسيرات العودة«اشارة الى 

  .كل جمعة على الحدود بين الدولة العبرية وقطاع غزة

يقضي بان «وثمة اقتراح آخر بحسب الصحيفة 
عليه، متفق ) حساب مؤتمن(تحول المنحة المالية على 

وتشترط . وأن يتم تحويله على البنوك في قطاع غزة األحد
اسرائيل، في هذه الحال، انه إذا جرت مواجهات عند 
السياج الجمعة، أو جرى تصعيد من اي نوع، فإن المنحة 

ووصل سفير قطر محمد . »لن تحول إلى سكان غزة
العمادي مساء األربعاء إلى غزة، ولكن من دون إدخال 

ا خمسة عشر مليون دوالر لدفع رواتب أموال قدره
موظفي حماس العموميين ودعم عشرات أالف األسر 
الفقيرة في القطاع، بعدما قررت إسرائيل منعها، ردا على 

  .التوتر الذي حصل الثالثاء على حدود القطاع

  ٤ص ٢٥/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

عناصر من سلطة آثار االحتالل تقتحم 
  األقصى

 

عناصر تابعة لسلطة آثار  اقتحمت - وفا
ُاالحتالل، بحماية شرطية معززة خالل اليومين الماضيين 
المسجد األقصى المبارك، وشرعت بتصوير معالم 

 .المسجد، وأخذ قياسات لهذه المعالم دون معرفة األسباب

ّوفي السياق، جددت عصابات المستوطنين، 
صباح امس، اقتحاماتها االستفزازية للمسجد األقصى من 
باب المغاربة ونفذت جوالت داخل المسجد بحراسات 
مشددة ومعززة حتى مغادرتها المسجد من جهة باب 

  .السلسلة

وفي جنوب بيت لحم، اقتحمت مجموعة كبيرة 
من المستوطنين، امس االول، منطقة برك سليمان 

  .السياحية
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وأفاد مصدر أمني وشهود عيان في المنطقة بأن 
ية جنود االحتالل،  مستوطن وتحت حما١٠٠حوالي 

اقتحموا منطقة برك سليمان، وتمركزوا عند البركة األولى، 
  .الفتين إلى أن أعدادا أخرى ما زالت تتوافد إلى المنطقة

يذكر أن منطقة برك سليمان تتعرض كثيرا الى 
اقتحامات من قبل المستوطنين الذي يقومون بأداء 

  .طقوس تلمودية هناك

لمستوطنين في وفي الخليل، احتشد عشرات ا
  .مسيرة استفزازية جابت شوارع وأزقة البلدة القديمة

وقال شهود عيان، إن قوة معززة من جنود 
ّوشرطة االحتالل وفرت الحماية للمستوطنين المدججين 
بالسالح، الذين أدوا صلوات تلمودية على مدخل السوق 
القديم، وقرب باب البلدية القديمة المعروف بعين 

صل المستوطنون مسيرتهم صوب مدرسة العسكر، ثم وا
أسامة بن المنقذ التي حولها االحتالل إلى معهد ديني 

  .لتخريج الحاخامات

وفي نابلس، اقتحم مئات المستوطنين، الليلة 
شرق المدينة، بحماية » قبر يوسف«قبل الماضية، 
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من . جيش االحتالل

نين اقتحمت المنطقة الشرقية الحافالت التي تقل المستوط
بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، بهدف أداء طقوس 

  .تلمودية في المكان

يشار إلى أن شابا أصيب بالرصاص الحي في 
الفخذ، والعشرات بحاالت اختناق بالغاز المسيل للدموع، 
خالل مواجهات مع قوات االحتالل التي اقتحمت المناطق 

  . الحماية للمستوطنينالشرقية من المدينة لتأمين

 ٧ ص٢٦/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

عائلة فلسطينية تهدم غرفتين من منزلها في 
  القدس بضغط من االحتالل

 

هـــدمت عائلـــة المـــواطن المقدســـي محمـــد ســـمير 
العباسي، الليلة الماضية، غرفتين من منزله ببلدة سـلوان 
ــة االحــتالل فــي  جنــوب المــسجد األقــصى بــضغط مــن بلدي

  .دس بدعوى البناء دون ترخيصالق

وأوضــح العباســي انــه اضــطر لهــدم غــرفتين مــن 
 ٥٠، مـساحتهما حـوالي "غرفـة نـوم وغرفـة معيـشة"منزله 

مترا مربعا، تم تشييدهما منذ حـوالي عـامين والنـصف مـن 
ــــة "الــــصاج المقــــوى" البالليــــت ً، مبينــــا أن البلديــــة العبري ّ ُ

تقوم البلديــة ٕأصــدرت قــرار الهــدم الــذاتي للغــرفتين، واال ســ
  .بتنفيذ القرار وتحمل نفقة بدل الهدم

وكانــــت بلديـــــة االحـــــتالل قـــــد أجبـــــرت األســـــبوع 
مـــسالمة علـــى هـــدم منزلـــه فـــي  الماضـــي المـــواطن جميـــل

  .سلوان بيده، بحجة البناء دون ترخيص

 ٢٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقتل فلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين 
  ربيةفي الضفة الغ

 

 قال الجيش -الضفة الغربية  -رام اهللا 
مستوطنين  اإلسرائيلي ومسؤولون فلسطينيون إن

إسرائيليين قتلوا فلسطينيا بالرصاص بالضفة الغربية 
 .المحتلة يوم السبت

وقال الجيش إن الحادث أعقب مواجهة بين 
فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين قرب مدينة رام اهللا 

 . بجروح بسيطةأصيب فيها مستوطن

توحي ”وأضاف الجيش اإلسرائيلي في بيان 
التفاصيل المبدئية بأن مواجهة اندلعت بعد ذلك بقليل بين 
فلسطينيين ومدنيين إسرائيليين في المنطقة أطلق فيها 
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لفظ فلسطيني أنفاسه وأصيب عدد . المدنيون ذخيرة حية
 .وقال إن تحقيقا بدأ. “آخر

طنين اقتحموا قرية وقال الفلسطينيون إن المستو
وقال الجيش . ٕالمغير وان سكانها حاولوا منعهم

 .اإلسرائيلي إن قواته فرقت الحشود

وأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية بيانا قالت فيه 
قد وصل )  عاما٣٨(حمدي نعسان ”إن الفلسطيني 

بحالة حرجة للغاية جراء إصابته بالرصاص الحي في 
 .“الظهر واستقر أعلى بطنه

 ى دعائيمحتو

تسع إصابات ”وذكرت الوزارة في بيانها أن 
بالرصاص الحي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي برام 
ٕاهللا من قرية المغير منها إصابتان خطيرتان واصابة 
بالرصاص الحي في الفم وصلت المستشفى االستشاري 

 .“وحالته مستقرة

وأدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس واقعة 
) وفا(يان بثته وكالة األنباء الفلسطينية القتل وقال في ب

إن هذه الجرائم وهذا القتل يؤكد مجددا أن الحكومة ”
 .“اإلسرائيلية ماضية في سياسة التصعيد

وحملت الرئاسة الفلسطينية الحكومة اإلسرائيلية 
المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الذي سيؤدي إلى ”

ق أجواء خطيرة ال ٕنتائج خطيرة، والى مزيد من التوتر وخل
 .“يمكن السيطرة عليها

وقال أمين أبو عليا رئيس مجلس قروي المغير 
عددا من المستوطنين هاجموا أطراف القرية ”لرويترز إن 

وبدأوا بإطالق النار تجاه السكان مما أدى إلى إصابة 
 .“عدد منهم

بعد ربع ساعة من بدء المستوطنين ”وأضاف 
الل إلى القرية وبدأت هي إطالق النار وصلت قوات االحت

أيضا بإطالق النار تجاه المواطنين مما أدى إلى اصابة 
 .“العديد منهم

وقال شاهد طلب عدم ذكر اسمه إن عدد 
 وجميعهم ١٥المستوطنين الذين هاجموا القرية أكثر من 

 .١٦مسلحون ببنادق ام 

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش اإلسرائيلي 
 قرية المغير التي يحيط بها حول األحداث التي شهدتها

  .عدد من المستوطنات

  ٢٧/١/٢٠١٩ رويترز

* * * * *  

 مستوطن داخل األحياء الفلسطينية في ٣٥٠٠
 القدس

  

شـــابان  استـــشهد – عمـــان – ناديـــة ســـعد الـــدين
فلــسطينيان، أمــس، برصــاص قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، 
ـــين آخـــرين مـــن  ـــشهاد اثن ـــى است ـــة عل ـــد ســـاعات قليل بع

 وتـــسليم االحـــتالل لجثمـــان شـــهيد محتجـــز لديـــه أقـــرانهم،
ّألكثر من شهر، حيث شـيعت جثـامينهم علـى وقـع انـدالع  ُ
المواجهــات العنيفــة فــي األراضــي المحتلــة، والتــي أســفرت 
عن وقوع المزيـد مـن اإلصـابات واالعتقـاالت بـين صـفوف 

  .المواطنين الفلسطينيين

ازديـاد عـدد المـستوطنين إلـى “جاء ذلك فـي ظـل 
مــستوطن يقيمــون داخــل األحيــاء الفلــسطينية فــي  ٣٥٠٠

ــى  ــة االحــتالل عل ــد اســتيالئهم بحماي ــة، بع ــدس المحتل الق
ــك مــن إجمــالي  ــسطينيين، وذل  ٢٢٠منــازل أصــحابها الفل

ألف مستوطن في مستوطنات القـدس المحتلـة ومحيطهـا، 
 عائلــــة مقدســــية بــــالطرد مــــن ٨٠٠وســــط تهديــــد زهــــاء 

  .سطينية، حسب منظمة التحرير الفل”مدينتهم

بينمـــا تتوســـع دائـــرة فتـــاوى الحاخامـــات اليهـــود، 
ــز االســتيطان وتــشجيع قتــل  وفــق منظمــة التحريــر، لتعزي
ــــزال خطــــوات المــــصالحة  ــــسطينيين، فــــي حــــين مــــا ت الفل

بـــأن ” فـــتح“الفلـــسطينية متعثـــرة، وســـط حـــديث لحركـــة 
  .”ًحماس لن تكون جزءا من الحكومة القادمة“
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لسطينية عـن فمن جانب؛ أعلنت وزارة الصحة الف
ــــشهاد الــــشاب الفلــــسطيني، ريــــاض محمــــد حمــــاد “ است

شماســنة، مــن بلــدة قطنــة شــمال غــرب القــدس، برصــاص 
  .”قوات االحتالل، في مدينة القدس المحتلة

كمـا استـشهد شـاب لـم يعـرف اسـمه بعـد وأصـيب 
ســـــتة آخـــــرون علـــــى األقـــــل، مـــــساء امـــــس، برصـــــاص 

  .المستوطنين، في قرية المغير شمال شرق رام اهللا

وادعت شرطة االحتالل، حسب ما أوردته وسـائل 
أطلقت الرصـاص باتجـاه مركبـة “اإلعالم اإلسرائيلية، أنها 

فــي منطقــة بــاب العــامود بمدينــة القــدس، بحجــة تــشكيلها 
، ممـــا ”ًخطــرا علـــى أفـــراد الـــشرطة المتواجــدة فـــي المكـــان

  .تسبب باستشهاد الشاب شماسنة

ــة ــرة ثالث  مــن ّوفــي األثنــاء؛ شــيعت جمــاهير غفي
جثامين شـهدائها الـذين سـقطوا برصـاص قـوات االحـتالل، 

بجـــرائم االحـــتالل المتواصـــلة ضـــد “وســـط هتافـــات منـــددة 
بتحــرك المجتمــع الــدولي “، ومطالبــة ”الــشعب الفلــسطيني

  .”لوقفها

ووســط األعــالم الفلــسطينية واليافطــات الغاضــبة؛ 
في بلدة ) ً عاما١٦(ُووريت جثامين الشهداء أيمن فارس 

في شـرق ) ً عاما٢٥(ٕ شرق رام اهللا، وايهاب عابد سلواد،
رفــــح بقطــــاع غــــزة، اللــــذان ســــقطا أول أمــــس، وحمــــدان 

في بلدة عرابة، جنـوب غـرب جنـين، ) ً عاما٦٠(العارضة 
ـــذ زهـــاء  ـــدى ســـلطات االحـــتالل من ـــان محتجـــزا ل ـــذي ك ًوال

  .ًاألربعين يوما قبل أن تسلمه لعائلته

ــــار ــــن ف ــــى أيم س وودعــــت رام اهللا شــــهيدها الفت
ُبجنــازة عــسكرية مهيبــة إلــى مثــواه األخيــر فــي مقبــرة بلــدة 
ًســـلواد، شـــرقا، بعـــدما أعدمتـــه قـــوات االحـــتالل بـــدم بـــارد 

  .ًوتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد، الذي التف 
ُبالعلم الفلسطيني وحمل على أكتاف قوى األمن، بمشاركة 

د رئـيس نـادي األسـير شعبية حاشدة، وبحضور عم الشهي

الفلسطيني، قدورة فارس، ومحافظ رام اهللا والبيرة الـدكتورة 
  .ليلى غنام

ـــوات االحـــتالل عـــدوانها ضـــد  ـــا اســـتكملت ق بينم
الـــــشعب الفلـــــسطيني، حيـــــث نفـــــذت حملـــــة اقتحامـــــات 
ــــة مــــن األراضــــي  ــــي أنحــــاء مختلف ومــــداهمات واســــعة ف

ن المحتلة، مما أسفر عن وقـوع اإلصـابات واالعتقـاالت بـي
  .صفوف المواطنين الفلسطينيين

وفــي غــضون ذلــك؛ أفــاد المكتــب الــوطني للــدفاع 
عن األرض ومقاومـة االسـتيطان، التـابع لمنظمـة التحريـر 

اإلجـــالء القـــسري يتهـــدد زهـــاء “الفلـــسطينية، بـــأن خطـــر 
ثمانمائة عائلة فلسطينية عن منازلها في القدس المحتلـة 

  .”لصالح جمعيات استيطانية يهودية متطرفة

وقـــال فـــي تـــصرير أصـــدره أمـــس، إن مـــا يـــسمى 
المحاكم اإلسـرائيلية تنظـر فـي قـضايا رفعهـا مـستوطنون “

ضـد مئـات العـائالت الفلــسطينية، للمطالبـة بـإجالئهم عــن 
  .”منازلهم وتسليمها للمستوطنين، بذريعة ملكيتهم لها

بهـــــذه الطريقـــــة، وغيرهـــــا مـــــن “وأوضـــــح أنـــــه 
ى بلـغ عـددهم نحـو الوسائل، يتزايـد عـدد المـستوطنين حتـ

ــسطينية ٣٥٠٠ ــاء الفل ــب األحي  مــستوطن يقيمــون فــي قل
ـــى منـــازل  ـــاديهم عل ـــدما وضـــعوا أي ـــة، بع ـــدس المحتل بالق

  .”وعقارات الفلسطينيين بدعم من سلطات االحتالل

 ألــف مــستوطن يقيمــون ٦٤٠ُويــشار إلــى وجــود 
في مستوطنات بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، 

لـف مـستوطن فـي مـستوطنات بالـضفة،  أ٤٢٠من بيـنهم 
  .باستثناء القدس المحتلة

االحـتالل يـستغل معظـم أراضـي “وقال التقرير إن 
منطقة األغـوار، وشـمال البحـر الميـت الحتياجاتـه، ويمنـع 

ـــسطينيين مـــن اســـتخدام نحـــو  مـــن المـــساحة، % ٨٥الفل
ـــة، وفالحـــة  ـــى تحتي ـــاء، ووضـــع بن ـــالمكوث فيهـــا، والبن ُك

  .”األراضي الزراعية
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حاخامات يهـود يقومـون بتوظيـف “ولفت إلى أن 
فتاوى تسعى لتعزيز االستيطان وتشجيع اإلرهاب والتنكيـل 

، متوقفـــــا عنـــــد تـــــصاعد حجـــــم ”بالفلـــــسطينيين وقـــــتلهم
االعتــــداءات التــــي ينفــــذها المــــستوطنون ضــــد الـــــشعب 

  .الفلسطيني وممتلكاته

وأحال، في هذا الـصدد، إلـى الفتـاوى التحريـضية 
ن التــي يطلقهــا عــضو مجلــس الحاخاميــة ضــد الفلــسطينيي

الكبــرى فــي الكيــان اإلســرائيلي، شــموئيل إليــاهو، وفتــاوى 
لقتـــل “، دوف ليـــؤور، ”كريـــات أربـــع“حاخـــام مـــستوطنة 

ً، فضال عن الحاخام اإلسرائيلي المتطرف، إسـرائيل ”العرب
قتـــل الرجـــال والنـــساء واألطفـــال “روزيـــن، الـــذي أوجـــب 
  .”ّالرضع من الفلسطينيين

 المبعوث األممي لعملية السالم فـي الـشرق وكان
األوســط، نيكــوالي ميالدينــوف، وفــق موقــع منظمــة األمــم 

ــة  ــم والثقاف ــة والعل ــسكو“المتحــدة للتربي ــد أعــرب ”اليون ، ق
 ٣١٠٠ًعن قلقه من قرار سلطات االحتالل، مؤخرا، إقامة 

، والتجهيـز )ج(وحدة اسـتيطانية فـي مـستوطنات بمنـاطق 
ستيطانية أخـرى، وعطـاءات لحـوالي  وحدة ا٢٥٠٠إلقامة 
ُ وحـــدة أخـــرى، ســـتقام غالبيتهـــا فـــي عمـــق الـــضفة ٦٥٠

  .”الغربية

على صعيد متصل؛ قال عضو اللجنتين التنفيذية 
، عــزام األحمــد، ”فـتح“لمنظمـة التحريــر والمركزيـة لحركــة 

ًحمــــاس لــــن تكــــون طرفــــا فــــي الحكومــــة الــــسياسية “إن 
  .”ُالمقبلة

هناك “ أمس، أن وأضاف األحمد، في تصريح له
مـــشاورات لتـــشكيل حكومـــة فـــصائلية جديـــدة مـــن فـــصائل 

” فـــتح“تمـــسك حركـــة “ً، موضـــحا بـــأن ”منظمـــة التحريـــر
بحكومــــة التوافــــق كــــان مــــن أجــــل انجــــاح جهــــود إنهــــاء 

، ”ال تريد إنهاء االنقسام” حماس“االنقسام، ولكن حركة 
  .وفق قوله

لم يعد هناك أي مبرر الستمرار وجود “ورأى أنه 
ة التوافـــق، فـــي ظـــل الفـــشل الـــذي تواجهـــه جهـــود حكومـــ

% ٥٠ُسـيعاد النظـر فـي الــ “ً، منوها إلـى أنـه ”المصالحة
لرواتب موظفي غزة والنسبة سـتزيد، حيـث تـم إقـرار زيـادة 

  ”.نسبة صرف الرواتب، فيما تقوم المالية بإعداد جدولها

مــن جانبــه، قــال نائــب رئــيس المكتــب الــسياسي 
ــة  ــا”حمــاس“لحرك ــه عرضــت ، صــالح الع روري، إن حركت

االســـتعداد لتحقيـــق الوحـــدة الوطنيـــة ” فـــتح“علـــى حركـــة 
عبــر؛ الــذهاب النتخابــات عامــة لكــي يقــول الــشعب كلمتــه 
فــي اختيــار مــن يمثلــه فــي كــل المؤســسات، التــشريعي، 

  .”الوطني، الرئاسة، وبمشاركة الكل الفلسطيني

ـــــه قنـــــاة  وأضـــــاف العـــــاروري، فـــــي حـــــديث بثت
التزامـات أنهـا “قدمت ” حماس“إن الفضائية، ” األقصى“

ال تريـــــد التفـــــرد وال الهيمنـــــة وال الـــــسيطرة أو األغلبيـــــة، 
ال يريـدون ” فـتح“وجاهزة لكل الشراكات، لكـن اإلخـوة فـي 

  .”االنتخابات

عقـد المجلـس الـوطني فـي أي “ولفت إلى أهمية 
مكان خارج فلسطين تحضره كل القوى الوطنيـة، بمـا فيهـا 

، والقبــول بقراراتــه ”د اإلســالميالجهــا”و” حمــاس“حركتــا 
ٕالستعادة الوحدة وانهاء االنقسام، مع عقد اجتماع اإلطار 
ــاء  ــرارات المناســبة إلنه ــل الفــصائل التخــاذ الق ــادي لك القي

  .”االنقسام

تــشكيل حكومــة وحــدة وطنيــة مــن “وأكــد ضــرورة 
كــل القــوى الفلــسطينية، بحيــث يقــف مــن ورائهــا المجلــس 

ل منهــا بكـل القــرارات المتعلقــة التـشريعي المنتخــب، والقبـو
 ”.بإنهاء االنقسام

  ١ ص٢٧/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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حملة هدم منازل المواطنين : ناشط مقدسي
  بسلوان إلجبارهم على ترك منازلهم

 

 قال عضو لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات بلدة

الناشط فخري أبـو ديـاب إن  المسجد األقصى جنوب سلوان
واطنين التـي تـشنها قـوات االحـتالل منـازل المـ هـدم حملـة

 .على ترك منازلهم إجبارهم إلىتهدف 

ـــــصريح صـــــحفي،  ـــــو ديـــــاب، فـــــي ت ـــــب أب وطال
 اإلنـسانيةضـد  الدولية بالتدخل لوقف الجريمة المؤسسات

 إفراغالتي ترتكبها سلطات االحتالل ضد المواطنين بهدف 
المحتلة مـن أهلهـا واسـتكمال تهويـدها، ولفـت إلـى  القدس

ــا فــي القــدس٤١٥ أن نحــو بهــدم  إخطــاراتتلقــوا   مواطن
  أن سـلطاتإلـىًمنازلهم حتى مطلع العام الجاري، مـشيرا 

  . منزل خالل العام الماضي٤٥االحتالل هدمت 

 ٢٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ..وزيرة اسرائيلية تقوم بجولة استفزازية بالقدس
 "األقصى"وعشرات المستوطنين يقتحمون 

   

قامت وزيرة الثقافة  - وكاالت - س المحتلةالقد
والرياضة اإلسرائيلية، ميري ريغيف، امس، بجولة 
استفزازية في القدس القديمة بحراسة مشددة لقوات 
االحتالل االسرائيلي، فيما اقتحم عشرات المستوطنين 

  .ساحات المسجد األقصى

وتأتي جولة ريغيف االستفزازية في القدس 
ية االنتخابية قبيل االنتخابات القديمة ضمن الدعا

التمهيدية في الليكود التي تأتي عشية انتخابات الكنيست 
أبريل المقبل، وتعرف ريغيف  /في التاسع من نيسان

بمواقفها العنصرية والمتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني، 
وتعتبر من أشد الدعاة لتكثيف االقتحامات لساحات الحرم 

المزعوم على أنقاض ” يكلاله“ٕالقدسي الشريف واقامة 
  .قبة الصخرة

وبموازاة الجولة االستفزازية لريغيف، اقتحم 
عشرات المستوطنين ساحات المسجد األقصى من باب 
المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي استنفرت 

  .قواتها في ساحات الحرم ووفرت الحماية للمستوطنين

، إن وقال المتحدث باسم االوقاف فراس الدبس
 مستوطنا اقتحموا ساحات الحرم في الفترة الصباحية، ٣٩

ونفذوا جوالت استفزازية في ساحات األقصى، وتلقوا 
 المزعوم، وبعضهم أدى صلوات "الهيكل"شروحات عن 

تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحات الحرم 
  .من باب السلسلة

 وتواصل شرطة االحتالل نصب الحواجز الشرطية
عند الطرقات المؤدية لبوابات األقصى، وفرضت إجراءات 
مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، فيما 
ومنعت يوم أمس دخول مالبس خاصة لسدنة المسجد 
األقصى، ومنعت كذلك دخول قرطاسية لمكتبة المسجد، 
ما اضطر إدارة المسجد األقصى إلى توزيع الزي الخاص 

الي، خارج المسجد من جهة باب بالسدنة في ساحة الغز
  .األسباط

بالسياق، شهدت معظم مدن وقرى الضفة 
   المحتلة فجر امس عمليات اقتحام من قبل قوات االحتالل

وداهم جيش االحتالل مخيم الدهيشة في بيت 
  لحم وجرت مواجهات مع الشبان

 مواطنين في محافظات الضفة ١٠كما اعتقل 
   الغربية

لى مراكز التحقيق في وجرى نقل المعتقلين ا
   سجون االحتالل

واعلن االحتالل انه عثر على سالح محلي 
الصنع خالل عمليات تفتيش في قرية نعلين قضاء رام 

  ." كارلو"واعلن مصادرة قطعة سالح من نوع .اهللا

الى ذلك، شارك حوالى ثالثة آالف فلسطيني 
امس في تشييع شاب قتل السبت برصاص مستوطنين 
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رية المغير شمال مدينة رام اهللا في الضفة على أطراف ق
  .الغربية، وسط هتافات غضب وتهديد باإلنتقام

قتل )  عاما٣٨(وكان الشاب حمدي نعسان 
واصيب تسعة فلسطينيين اخرين . برصاص مستوطنين

خالل مواجهات وقعت على أطراف القرية بين مستوطنين 
  .واهالي القرية

 وراية ولف جثمان الشاب بالعلم الفلسطيني
حركة فتح الصفراء، فيما تعالت اصوات عشرات النساء 
اللواتي تجمعن في منزل القتيل عندما وصل الجثمان 

  .محموال على اكتاف الشبان

بالروح بالدم نفديك "وهتف الشبان خالل الجنازة 
 "مغراوي عسكر عسكر راس المستوطن كسر" و"يا شهيد

  ."الليلة الرد الليلة الرد"و

 أمضى ثماني سنوات في السجون ونعسان كان
اإلسرائيلية قبل تسع سنوات، ولديه اربعة أبناء، حسب 

  .اهالي القرية

وذكر شهود عيان من أهالي القرية، أن الحادثة 
وقعت حينما اقترب ثمانية مستوطنين بلبأسهم األبيض 
من الطرف الشمالي للقرية وبدأوا إطالق النار على 

  .لصد المستوطنينعشرات الشبان الذي توافدوا 

. رأيتهم"وقال شاب عرف عن نفسه بعلي حسن 
حوالي ثمانية مستوطنين وكانوا يطلقون النار باتجاهنا، 

  ."والجيش اإلسرائيلي كان يقف بعيدا ويرى ما يجري

وذكر شاب اخر رفض كشف هويته مزيدا من 
أربعة مزارعين كانوا يقومون بحراثة "وقال إن . التفاصيل

ل، تقدم إليهم مستوطنان العاقتهم، وقام أرضهم في الجب
المزارعون بضربهما وهرب المستوطنان باتجاه المستوطنة 

  ."القريبة

بعد وقت قصير عاد المستوطنون "وأضاف 
الثمانية وهم مسلحون وبدأوا إطالق النار، بعد ان احرقوا 

  ."ماكنة الحراثة للمزارعين األربعة

إن وكان الجيش االسرائيلي قال في بيان 
عدي "المؤشرات األولية تفيد أن مستوطنا من مستوطنة 

 المجاورة اشتبك مع العديد من الفلسطينيين وأصيب "عاد
  .بجروح طفيفة

بعد وقت قصير اندلعت مواجهات بين "وأضاف 
مدنيين اسرائيليين وفلسطينيين في هذه المنطقة أطلق 

  ."الرصاص الحي) االسرائيليون(خاللها المدنيون 

بيان أن الجنود وشرطة الحدود استخدموا وأكد ال
 وسيجري التحقيق في "وسائل تفريق أعمال الشغب"

  .الحادث

وتقع قرية المغير التي تضم أربعة آالف نسمة، 
في منطقة منخفضة شمال رام اهللا في الضفة الغربية، 
وتحيط بها أربع بؤر استيطانية بينها موقع ثابت للجيش 

  .اإلسرائيلي

شبه اسبوعية بين أهالي القرية وتقع مواجهات 
نين والجيش اإلسرائيلي بالقرب من شارع التفافي للمستوط

  .يمر على طرف القرية الشرقي

 ٢٢ ص٢٨/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ٕاالحتالل يوزع استدعاءات واخطارات هدم  ّ
  جديدة لمنازل جنوب األقصى

 

وزعت طـواقم تابعـة لبلديـة االحـتالل فـي القـدس، 
ٍسكرية معززة، اليوم االثنين، إخطارات هـدم تحرسها قوة ع

ـــة  ـــر اســـتدعاء لبلدي ـــواطنين، وأوام ـــن الم ـــازل عـــدد م لمن
ـــدة ســـلوان  ـــوة ببل االحـــتالل لمقدســـيين فـــي حـــي وادي حل

 .جنوب المسجد األقصى المبارك

وأفاد مركز معلومـات وادي حلـوة أن طـواقم بلديـة 
ـــه، ثـــم  ـــوة بأكمل االحـــتالل شـــرعت بتـــصوير حـــي وادي حل

ر بعض المنشآت وعلقت عددا مـن إخطـارات الهـدم بتصوي
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ـــض المنـــازل واســـتدعاءات ألصـــحابها لمراجعـــة  ـــى بع عل
 .البلدية

وأضــاف المركــز أن طــواقم البلديــة ســلمت مــدير 
 .مركز معلومات وادي حلوة استدعاء لمراجعتها

كمـا اقتحمـت قــوات االحـتالل حـي أبــو تايـه ببلــدة 
المحـــالت ســـلوان، وشـــرعت بتفتـــيش المركبـــات، أجبـــرت 

 أبوابهــا خــالل تواجــدها فــي شــوارع إغــالقالتجاريــة علــى 
  .الحي

 ٢٨/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

يحتفي " غليك"المتطرف : في سابقة خطيرة
  بزفافه في المسجد األقصى

 

اقـــــتحم عـــــضو الكنيـــــست اإلســـــرائيلي الحاخـــــام 
المتطــرف يهــودا غليــك، اليــوم االثنــين، المــسجد األقــصى 

على رأس مجموعـة مـن المـستوطنين المتطـرفين، المبارك 
  .ضمن طقوس دينية تلمودية لمناسبة زفافه

ـــك وثـــق  ّوقـــال شـــهود عيـــان، أن المتطـــرف غلي
ٍبتـــصوير بـــث " تقـــديس زواجـــه بحـــسب طقـــوس تلموديـــة"

مباشر بهاتفه النقال، فـي حـين اقتحمـت خطيبتـه المـسجد 
  .ًالمبارك الحقا

ـــصى اقتحـــا م ووصـــف أحـــد حـــراس المـــسجد األق
ٍالمتطــرف غليــك واحتفائــه بزفافــه داخــل باحاتــه بأنــه تحــد 
خطيـــر واســـتفزاز لمـــشاعر المـــسلمين والمـــصلين، وحلقـــة 

الذي سيكون نقطة  متقدمة في استهداف المسجد المبارك
ًاالســـتهداف الرئيـــسية اســــتهالال لالنتخابـــات اإلســــرائيلية 

  .المقبلة

 ذلــــك، جــــدد عــــصابات المــــستوطنين اليــــوم إلــــى
 ٧٥ االســـتفزازية للمـــسجد األقـــصى، إذ اقـــتحم اقتحاماتهـــا

مــستوطنا باحاتــه، وتجولــوا فــي مرافقــه وأرجائــه بحراســة 

وحماية مشددة من قبل قوات االحتالل حتى مغادرتهم مـن 
  .باب السلسلة

 ٢٩/١/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

مشروع التلفريك في القدس يدخل : هآرتس
  ّحيز التنفيذ

 

 – خاصـة ترجمـة – دوت كـوم" القدس" – رام اهللا
ـــوم الثالثـــاء، عـــن  كـــشفت صـــحيفة هـــآرتس العبريـــة، الي

موافقة اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية فـي القـدس، 
فــي " التلفريــك"ًمــؤخرا، علــى خطــة بنــاء القطــار الهــوائي 

المدينة، والذي سيتم من خالله الوصول إلى حائط البـراق 
  .في الجدار الغربي لألقصى

ً فـــإن الـــستين يومـــا القادمـــة وبحـــسب الـــصحيفة،
ســتكون مرحلــة لتقــديم أي اعتراضــات مــن قبــل أي جهــات 

 .ضد المشروع

ويجري الترويج للمشروع بتـشجيع وزارة الـسياحة 
ا . اإلســــرائيلية، وهيئــــة تطــــوير القــــدس ًــــحيــــث ســــيتم وفق
 .للخطة، بناء ثالثة محطات للتلفريك

ًووفقا للصحيفة، فإن المحطـة األولـى سـتقام فـي 
لكـي " عيمق رفائيم"القطار القديم على طرف شارع محطة 

يمر من فوق حـي أبـو طـور، والثانيـة بـالقرب مـن موقـف 
ليمــر التلفريــك علــى طــول " جبــل صــهيون"الــسيارات عنــد 

فـي سـلوان فـي محطتـه الثالثـة، " كيدم"الجدار نحو مجمع 
 .ومنه يتم الوصول إلى ساحة البراق

ويقــــــول مخططــــــو المــــــشروع إن الهــــــدف منــــــه 
ًلتخفيــف مــن حــدة االزدحــام فــي مدينــة القــدس، وخاصــة ا

. ازدحــام الحــافالت الــسياحية فــي منطقــة الحــائط الغربــي
ًفيمـــا يقـــول معارضـــوه إن وزارة النقـــل ليـــست شـــريكا فـــي 
ـــن  ـــل م ـــيس التقلي الخطـــة مـــا يوضـــح أن الهـــدف منهـــا ل

 .الحاجة إلى وسائل النقل العامة
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ـــصحيفة أن الهـــدف مـــن المـــشروع هـــو  ـــرى ال وت
يــق الــسيطرة اإلســرائيلية علــى حــوض البلــدة القديمــة، تعم

وتعزيز مشاريع جمعية إلعاد االستيطانية التي تعمل علـى 
 .تهويد حي سلوان

وتــشير الــصحيفة إلــى وجــود معارضــة كبيــرة مــن 
ًبعض الجهات اإلسرائيلية وخاصة المؤسسات التي يتعلـق 

 .عملها بالتراث التاريخي، والمناظر الطبيعية

ــذ ويقــدر أن  ــه من ــذي يخطــط ل تكلفــة المــشروع ال
 مليـــون ٢٠٠أعـــوام، ستـــصل فـــي مراحلـــه األولـــى إلـــى 

شــيكل، وتــشرف عليــه شــركات أجنبيــة، ويــرجح أن يكــون 
 .٢٠٢١ًجاهزا حتى عام 

ًووفقا للخطة، سوف تكـون كـل عربـة قـادرة علـى 
ــى  ــا يــصل إل ــذروة، ١٠نقــل م ــات ال ــي أوق  ٧٣ ركــاب، وف

ــــى الخــــط ــــة ســــتكون عل ــــغ طــــول. عرب  ١.٤ الخــــط ويبل
 ثانيـة ٢٠ إلى ١٥ًكيلومتر، وسيكون النظام تلقائيا، وكل 

سـوف تكـون . يغادر القطار، حتى لو لم يكـن هنـاك ركـاب
  . دقيقة٤.٥ساعة وسوف تستمر /  كم٢١سرعة القيادة 

 ٢٩/١/٢٠١٩القدس 
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 وخطة لتهجير "األقصى"مستوطنون يقتحمون 
  ألف فلسطيني من النقب٣٦

  

 – وكاالت –ابراهيم   كامل–لمحتلة  ااألراضي
مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود  اقتحمت

بقيادة الحاخام المتطرف وعضو الكنيست اإلسرائيلي يهودا 
الحرم القدسي –غليك باحات المسجد األقصى المبارك

  .الشريف بمدينة القدس المحتلة

وأكد مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة 
ن المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب في وشؤو

رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة 
مشددة من شرطة وجيش االحتالل اإلسرائيلي،موضحا ان 
المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية استفزازية قادها الحاخام 

المتطرف غليك وسط حالة من الغضب والغليان سادت في 
  .المكان

كن جانب اخر أنهى وزير الزراعة وتطوير النقب 
في حكومة االحتالل اإلسرائيلي أوري أرئيل، خطة ضخمة 

 ألف مواطن عربي بدوي من قراهم في ٣٦لتهجير قرابة 
، بحسب ما ذكرت صحيفة ١٩٤٨النقب داخل اراضي عام 

  . االثنينأمسفي عددها الصادر " يسرائيل هيوم"

قرر أن يتم البدء وذكرت الصحيفة، انه من الم
ّبتنفيذ الخطة، إذا ما صودق عليها، العام الحالي على أن 

، انه من المقرر وأضافت. ينتهي تنفيذها خالل أربع سنوات
ان تقيم سلطات االحتالل في القرى بعد تهجير أهلها 

ّمشاريع قومية وبنى تحتية وأخرى أمنية، تلزم بـنقل " ّ ّ
أن المناطق المصادرة ، الفتة الى "السكان إلى قرى أخرى

 ألف دونم، وهي أكبر مصادرة أراض ٢٦٠ّمن البدو تقدر بـ 
ّووفقا للخطة، فإن التهجير سيبدأ هذا العام، . منذ النكبة ً

ّ، على أن يستمر لمدة أربع سنوات، ٣١من شمال شارع  ّ
 بميزانية تتم ٢٠٢١في حين سيبدأ التهجير الكلي في العام 

ّف عمليات سلطات إنفاذ القانون، ًزيادتها سنويا، عبر تكثي
  .ّفي إشارة إلى الشرطة اإلسرائيلية ووزارة األمن الداخلي

وعلى أنقاض القرى بعد تهجيرها، ستعمل سلطة 
شارع " (عابر إسرائيل"ّاالحتالل على توسعة إضافية لشارع 

ّ، جنوبي البالد حتى بلدة نباطيم في النقب، وهي )٦
 ألف دونم، وتسكن فيها ١٢بـ ّالمنطقة التي تقدر مساحتها 

، تعتزم سلطات االحتالل ) نسمة٥٠٠٠(ّألف أسرة عربية 
كما ستعمل . نقلهم إلى تل السبع وأبو تلول وأم بطين

 فلسطيني لمناطق أبو ٥٠٠٠سلطات االحتالل على نقل 
تلول وأبو قرينات ووادي النعم، من المنطقة المسماة 

صنع للصناعات ، بهدف نقل م"رمات بقاع"ًإسرائيليا 
ّالعسكرية من مركز البالد إلى النقب، باإلضافة إلى مد خط  ّ

ًضغط عال لشركة الكهرباء يشكل تهديدا ألرواح  ً ألفا، ١٥ٍ
 ألف دونم، تخطط سلطات االحتالل ٥٠يقيمون على 

  .لتهجيرهم ومصادرتها



  

  

٢٠٥ 

 أمسكما اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر 
. ا، من الضفة الغربية المحتلة مواطنا فلسطيني١٨االثنين 

 الفلسطيني في بيان له، ان قوات األسيروقال نادي 
االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن طوباس وجنين 
ورام اهللا والخليل وبيت لحم، واعتقلت المواطنين الثمانية 

  .عشر بزعم أنهم مطلوبون

 االثنين أمسسياسيا وضعت الحكومة الفلسطينية 
 الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غداة نفسها بتصرف

اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح التي أوصت بتشكيل 
حكومة جديدة تضم فصائل منظمة التحرير وشخصيات 
مستقلة، وسط تقديرات بأن هذه الخطوة قد تعمق االنقسام 

  .بين حركتي فتح وحماس

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية 
رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا يضع "ود إن يوسف المحم

  ."حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس

ترحيب رئيس "ونقل المتحدث في بيان رسمي
الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة 

  ."فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد اهللا الحقا وضع 
يد الرئيس عباس خالل زيارته الى مدينة مصير حكومته ب

الخليل في الضفة الغربية، نافيا ان يكون تشكيل حكومة 
  .جديدة هدفه الضغط على حركة حماس

نأمل أن تشارك كل الفصائل "وقال الحمد اهللا 
الفلسطينية في الحكومة الجديدة وأناشد حركة حماس بان 

  ."تكون تكون جزءا منها

 لحركة فتح أوصت خالل وكانت اللجنة المركزية
اجتماع برئاسة عباس األحد في مقر الرئاسة في مدينة رام 

بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة "اهللا، 
، ما يعني استبعاد حركة "التحرير وشخصيات مستقلة

  .حماس

تقرر تشكيل لجنة "وأوضحت اللجنة في بيانها أنه 
ر والمشاورات مع من أعضاء اللجنة المركزية لبدء الحوا

  ."فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

رئيس الوزراء وأعضاء حكومة "وقال المحمود إن 
الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل 
حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا وتكمل 
السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام 

  ."يل نيل الحرية واالستقاللوالمضي في سب

وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري أن 
تشكيل أي حكومة فلسطينية يجب أن يكون من خالل اتفاق 

لكن ما يجري هو استمرار العمل التفردي الذي تقوم "وطني 
  ."به حركة فتح

مثل هذه الحكومة لن تحصل على " وأضاف 
  ."شرعية

ثل هذه الخطوة من واعتبر محللون سياسيون أن م
الممكن ان تعمق االنقسام السياسي بين الضفة الغربية 

  .وقطاع غزة

وقال هيو لوفات المحلل البريطاني في المجلس 
- االوروبي للعالقات الخارجية المهتم بالشأن اإلسرائيلي 

هذه الخطوة وصفت بأنها تعزيز للوحدة "الفلسطيني في غزة 
قد تحقق العكس وتزيد الوطنية لكن إذا استبعدت حماس ف

  ."االنقسامات الداخلية الحالية وتبعد حماس

وقال جهاد حرب، وهو محلل سياسي فلسطيني من 
أنه إذا تم تشكيل حكومة من منظمة "الضفة الغربية 

التحرير الفلسطينية فقط، فإن ذلك سيشير إلى نهاية 
  .لمحاوالت المصالحة المتعثرة بالفعل

 ٨ص ٢٩/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  



  

  

٢٠٦ 

االحتالل يقتحم عدة منازل في مدينة القدس 
  المحتلة

 

اقتحمت قوات االحتالل، ليلة أمس، منزل الشاب 
سامر أبو ريالة في بلدة العيسوية وسط القـدس المحتلـة، 

 .وفتشته، وخربت محتوياته

وذكرت لجنة المتابعـة فـي البلـدة أن عناصـر مـن 
ـــود االحـــتال ل داهمـــوا المخـــابرات والوحـــدات الخاصـــة وجن

منزل سامر في حي أبو ريالة، وفتشوه بدقـة، وعـاثوا فيـه 
ًفسادا وخرابا، وأجبرت زوجـة صـاحب المنـزل وأوالده علـى 
الخــروج مــن المنــزل خــالل تفتيــشه، رغــم األجــواء البــاردة 

 .وهطول األمطار

وأضافت اللجنة أن قوات االحتالل منعـت صـاحب 
وتخريـــب المنـــزل ســـامر مـــرافقتهم خـــالل تفتـــيش المنـــزل 

محتوياته، فيما سلمت مخابرات االحـتالل المقدسـي سـامر 
 .أبو ريالة استدعاء للمثول أمامهم للتحقيق اليوم الثالثاء

فـي الـسياق ذاتـه، اقتحمـت قـوات االحـتالل أمــس 
منزل المواطن شـعبان األطـرش فـي ضـاحية الـسالم ببلـدة 
عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وفتشته بدقة وبـصورة 

ـــد اســـتفز ـــة الجـــدار الفاصـــل، بع ـــن بواب ـــسحبت م ازية، وان
 .تفتيش المنزل وبعثرة محتوياته

 ذلك، اقتحمت قوات االحتالل، اليوم، حي أبو إلى
ــشت  ــوب المــسجد األقــصى، وفت ــدة ســلوان جن ــي بل ــة ف ّتاي
المركبات، وانتشرت في الحـي، وأجبـرت أصـحاب المحـالت 
التجاريـــة علـــى إغـــالق محـــالهم، خـــالل تفتـــيش مركبـــات 

  .المواطنين

 ٢٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

 "األقصى" بمحيط "تلفريك"االحتالل يقرر إقامة 
  

 صادقت قوات –القدس المحتلة  -برهوم جرايسي
، ينطلق "تلفريك"االحتالل امس، على إقامة قطار هوائي 

، ويحط في احدى ١٩٤٨من القدس المحتلة منذ العام 
رغم . األقصى المباركمحطاته في محيط المسجد 

تحذيرات خبراء إسرائيليين من خطورة هذا المشروع على 
لجنة "المدينة وآثارها، وكشف النقاب عن أن ما يسمى بـ 

 في حكومة االحتالل قد صادقت "البنى التحتية الوطنية
  ."تلفريك"في األيام األخيرة، على إقامة قطار هوائي 

قل من وكانت حكومة االحتالل قد أقرت قبل ا
يربط محطة ) تلفريك(عامين، مشروع قطار هوائي 

القطارات في القدس بحائط البراق، بهدف تسهيل وصول 
وهذا المشروع تم .  ألف مستوطن إلى الحائط١٣٠

عرضه على شركات عالمية لتنفيذه، وكانت شركة فرنسية 
قد اعلنت انسحابها في العام الماضي من هذا المشروع، 

ويجري .١٩٦٧طقة المحتلة منذ العام بسبب اختراقه للمن
الحديث عن مسار قطار هوائي، يخترق القدس المحتلة، 
ويحط في احدى محطاته عند حائط البراق، بمحاذاة 
المسجد األقصى المبارك، لما فيه من تشويه لمنظر 

وحسب ما ينشر فإنه يحمل ما يقارب . المكان التاريخي
سير تلقائيا  كيلو متر، وي١,٤ عربة ويمتد طوله ٧٣

ساعة، وتستمر  / كيلو متر٢١وباستمرار وبسرعة تصل 
 عمود اسمنت، كما ١٥ دقائق، كما سيتم بناء ٥الجولة 

  . آالف مستوطن في الساعة٣يمكن له أن يحمل لغاية 

وتبين من عرض الكتروني أعدته بلدية 
االحتالل، أن التلفريك سينطلق من القدس المحتلة منذ 

ن محطته التالية عند باب االسباط، ، وستكو١٩٤٨العام 
القريب من ساحة حائط البراق، والمحطتان التاليتان 

وتزعم بلدية االحتالل أن . ستكونان عند جبل الزيتون
المشروع يهدف الى التخفيف من مشكلة حركة السير 



  

  

٢٠٧ 

ووصول السياح الى البلدة القديمة ويقلل جدا تلوث 
كن ألسباب مختلفة ول. الهواء من المواصالت في المنطقة

وتقدر كلفته . ال تنجح البلدية في دفع المشروع الى االمام
  . مليون دوالر٦٠بما يقارب 

وكان مهندسون إسرائيليون كبار قد حذروا 
وقال المهندس . حكومتهم، من مشروع القطار الهوائي

موشيه سافديا من كبار المخططين في اسرائيل، يقول إن 
ة تشغيلية وبسبب تأثيرها الخطة خاطئة حتى من ناحي

. على المنظر الطبيعي والحفاظ على البلدة القديمة ايضا
وحسب اقواله ليس هناك سابقة ألن مدينة قديمة مثل 

  .القدس تنشئ مشروعا كهذا في قلب منطقتها التاريخية

وقال في رسالة وجهها الى سلطات االحتالل، 
أي حسب معرفتي، وبعد البحث في الموضوع، ال توجد “

مدينة تاريخية في العالم سمحت بإقامة شبكة قطارات 
معلقة في منطقة الحوض المقابل لمنطقة تراثها 

شبكة القطارات المعلقة التي تكاد "، واضاف "التاريخي
تالمس اسوار البلدة القديمة وطريق يحلق فوق الوادي 
التاريخي ومناطق حساسة، التي بدون شك ستثير 

خطوط “كما يقول سفاديا ايضا إن ."معارضة وانتقاد دولي
القطار المعلق تمر فوق عدد من المناطق التاريخية 

وفي المسار االخير للخط يحلق على ارتفاع . الحساسة
منخفض فوق حي سكني بصورة ستشكل مكرهة 

وهو ايضا يتهم القائمين . ”ضوضائية ومس بالخصوصية
على المشروع بأن الصور التوضيحية التي أعدوها 

حسب اقواله . روع منحازة وال تعبر عن شكل العرباتللمش
العربات في الرسوم التوضيحية اصغر من التي ستقام في 

وفي الجانب الفلسطيني، فقد قال خبير الخرائط  .الواقع
إن ” وفا“في بيت الشرق المغلق خليل التفكجي، لوكالة 

المشروع يضم عدة مراحل، أولها تبدأ من القدس الغربية 
ة المحطة العثمانية للقطارات وتنتهي في باب في منطق

المغاربة كمحطة أولى وتنتهي في جبل الزيتون فباب 

االسباط، للربط بين ثالث عناصر رئيسية للسيطرة على 
ما تحت األرض بمعنى األنفاق والسيطرة على ما فوق 
األرض باالستيطان والسيطرة على الفضاء بمعنى أن 

 عاصمة إلسرائيل دون القدس الشرقية والغربية هي
الفلسطينيين، والخطة ستعمق السيطرة اإلسرائيلية على 

  .المدينة

ودعا التفكجي المواطنين الفلسطينيين لالعتراض 
على هذه الخطة التي تستهدف وجودهم ومستقبلهم، رغم 
التأكيد أن من ينفذ الخطة ومن يدعمها هم قضاة 

إلى جانب مستوطنون، وأن المحاكم اإلسرائيلية لن تقف 
وقال محافظ القدس عدنان غيث إن هذا .المقدسيين

واضح أن حكومة االحتالل ماضية ”المشروع تهويدي، و
في اإلمعان في سياسة تهويد وأسرلة المدينة المقدسة 
وتغيير معالم وتاريخ وآثار الوجه الحقيقي المشرق 
والعمراني اإلسالمي للقدس، كما انها في سباق انتخابي 

من سيخدم المجتمع اإلسرائيلي واللوبي اآلن على 
الصهيوني على حساب شعبنا الفلسطيني وحقوقه 

وقال مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ .”الثابتة
إقامة القطار الهوائي، بمساره المشار “محمد حسين، إن 

إليه، هو انتهاك لحرمة األراضي الوقفية المملوكة 
ولى التي يمر فوقها، لألوقاف اإلسالمية منذ العصور األ

، ”بما فيها المقابر، وبالتالي فإنه اعتداء يجب وقفه
خطورة بالغة لهذا القطار، في حال مر "ًمشددا على وجود 

فوق المسجد األقصى، أو حتى على أسواره وبالقرب 
هذه اإلجراءات تهويدية تصب في "وأضاف أن مثل ."منه

اما عن هذه خانة تهويد المدينة المقدسة، وهذا غريب تم
المدينة الحضارية، فهو يأتي من الطور إلى باب االسباط 
القريب تماما من المسجد األقصى وهو مس بمقدسات 

  ".المدينة وحق شعبنا وأبناء القدس

  ١ص ٣٠/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  



  

  

٢٠٨ 

  مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات األقصى

 

شــــــرطة االحــــــتالل، صــــــباح  ســــــمحت – رام اهللا
عــشرات المــستوطنين باقتحــام المــسجد األقــصى األربعــاء، ل

 .المبارك، من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة

ــــــة  ــــــة الكامل ــــــرت شــــــرطة االحــــــتالل الحماي ووف
المغاربة وتجولهم  ًللمستوطنين بدءا من دخولهم عبر باب

 ًفي باحات المسجد األقصى، وانتهـاء بخـروجهم مـن بـاب

 .السلسلة

ـــــرة األوقـــــاف اإلســـــالم ية بالقـــــدس وبحـــــسب دائ
المــسجد األقــصى،  ً مــستوطنا اقتحمــوا٤٨المحتلــة، فــإن 

ا تلموديــة عــن  ًــوتجولــوا فــي باحاتــه، وأدى بعــضهم طقوس
 .الرحمة باب

وواصـــلت شـــرطة االحـــتالل فـــرض قيودهـــا علـــى 
ــــاتهم  دخــــول المــــصلين لألقــــصى، واحتجــــزت بعــــض هوي

  .الشخصية عند األبواب لحين خروجهم منها

 ٣٠/١/٢٠١٩وكالة وطن األنباء 

* * * * *  

إستشهاد فلسطينية برصاص االحتالل شرقي 
 القدس

استشهدت  -  المركز الفلسطيني لإلعالم - رصد
فتاة فلسطينية عقب إطالق ) ١- ٣٠(صباح اليوم األربعاء 

جنود االحتالل النار عليها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن 
  .ّعلى حاجز الزعيم شرقي القدس المحتلة

ألحمر الفلسطيني أن جنود االحتالل وأكد الهالل ا
منعوا طواقمه الطبية من الوصول إلى الفتاة بغية تقديم 
اإلسعاف األولي لها ونقلها للمشفى للعالج، فيما أعلنت 

  .ًوزارة الصحة استشهاد الفتاة الحقا

وأفاد شهود عيان لوسائل اإلعالم، أنهم سمعوا 
ام على صوت إطالق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المق

مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى 
  .ًشرقا" معاليه أدوميم"مستوطنة 

وذكرت مصادر االحتالل أن أيا من الجنود لم  ّ
ُيصب نتيجة للحادث، فيما لم تعرف هوية الفتاة حتى 

  .اللحظة

وتتخذ قوات االحتالل أسلوب إطالق النار بشكل 
، بزعم محاولة ٢٠١٥مباشر من نقطة قريبة منذ عام 

الطعن أو غيره، مما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء بينهم 
  .أطفال وفتيات

وقال األسير المحرر والخبير بشؤون األسرى، عبد 
ومنذ " اإلسرائيلي"الناصر فروانة، إن قوات االحتالل 

) مارس(األخيرة في آذار " اإلسرائيلية"االنتخابات التشريعية 
 جرائم القتل خارج نطاق القانون ، صعدت من٢٠١٥عام 

بحق من تدعي أنهم يشكلون ) االغتيال والتصفية الجسدية(
  .ُخطرا من المدنيين الفلسطينيين العزل

وأضاف فروانة أن هذا التصعيد الخطير في 
عمليات القتل واإلعدام الميداني بدم بارد، ولمجرد االشتباه، 

ن نهج ٕلم يكن صدفة أو بشكل فردي، وانما يندرج ضم
المؤسسة اإلسرائيلية وأذرعها األمنية والسياسية لتخويف 

  .وترهيب الفلسطينيين

 ١٠ص ٣١/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  منشآت تجارية بالقدس٣هدم عمارة سكنية و
  

هدمت طواقم بلدية االحتالل بإسناد وحراسة 
عناصر من الشرطة والوحدات الخاصة أمس عمارة 

حي وادي الجوز بالقدس  منشآت تجارية في ٣سكنية و
 .المحتلة بذريعة البناء دون تراخيص

وأفاد شهود عيان، بأن طواقم بلدية االحتالل 
اقتحموا حي وادي الجوز بقوات معززة من شرطة 

 شقق، وطالبوا ٣االحتالل وحاصروا عمارة سكنية تضم 
 ٣قاطنيها بإخالئها لهدمها، كما قامت الجرافات بهدم 

لكيتها للمقدسي خالد المالحي، منشآت تجارية تعود م



  

  

٢٠٩ 

ومنعت قوات الشرطة من المواطنين وسكان الحي من 
  .االقتراب من المنشآت والعمارة خالل عملية الهدم

وأوضح المالحي أن طواقم بلدية االحتالل سلموه 
بالغا قبل يومين بضرورة تنفيذ الهدم للبناية، حيث توجه 

 .ون جدوىلمحام لتأجيل الهدم وتجميد القرار لكن د

ويشار إلى أن العمارة السكنية مؤلفة من  
 محالت تجارية ٣ عاما يضم ٢٠طابقين، األول قائم منذ 

 . عائالت٣ شقق تسكنها ٣ سنوات يضم ٥والثاني منذ 

  ١٥ ص٣١/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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 مليون دوالر غرامات محاكم االحتالل بحق ١٦
 ت سنوا٣الفلسطينيين خالل 

 

 كشف تقرير نشرته – الناصرة – برهوم جرايسي
اإلسرائيلية، استنادا لمعلومات لدى ” هآرتس“صحيفة 

االحتالل، أن محاكم االحتالل فرضت في السنوات الثالث 
األخيرة، على الفلسطينيين في الضفة وحدها، من دون 
القدس، غرامات بلغ حجمها اإلجمالي، ما يزيد على 

 ،ي مختلف القضايا، وفي غالبيتها مليون دوالر، ف١٦.٢
قضايا مقاومة، ولكن االحتالل يتعمد بفرض غرامات ال 
يقوى عليها األفراد والعائالت، بهدف زيادة التنكيل 

  .وتشديد األحكام االستبدادية

وقال التقرير الذي استعرضته الصحفية التقدمية 
، وحدهما ٢٠١٧ و٢٠١٦عميرة هس، إنه في العامين 

 مليون ١١.٣ات بقيمة اجمالية تعادل تم فرض غرام
وأنه حسب التقديرات، فإن غرامات العام الماضي . دوالر

واستنادا لتقارير فلسطينية .  ماليين دوالر٥وحده، قارب 
عن سنوات سابقة، فإن هذا حال مستمر على مدى 

، بلغ حجم الغرامات اإلجمالي ٢٠١٥السنين، ففي العام 
 ٣.٥، تجاوز ٢٠١١م وفي العا.  ماليين دوالر٥.٧

  .ماليين دوالر

يصعب أن نجد “وقالت هس في تقريرها، إنه 
طريقة وتماثال في مبلغ الغرامة التي فرضتها المحكمة 

محسوم “العسكرية في عوفر، كما تدل على ذلك تقارير 
حركة سالمية لمراقبة حواجز االحتالل (” ووتش

  ).العسكرية

ية ّمثال، أحد سكان بيت أمر ادين في نها
 برشق حجر على قوات االحتالل، على بعد غير ٢٠١٨

معروف، والذي لم يصب احد ولم يتسبب بأي ضرر، حكم 
.  دوالر٥٥٠بستة أشهر سجن ويوم ودفع غرامة بمبلغ 

 ٤٥في حادثة اخرى في نفس السنة ادين شخص يبلغ 
حيازة بندقية صيد فيها : سنة بمخالفة نشاط مقاومة
. مع عائلته في رحلة صيدرصاصة واحدة، عندما خرج 

  . دوالر غرامة٨٠٠في صفقة حكم عليه بشهرين سجن و

ويضيف التقرير، إن إحدى الحاالت المذكورة في 
 ١٢.٥هي حالة فتى عمره ” محسوم ووتش“تقارير 

 ناقشت المحكمة ٢٠١٧في نهاية كانون الثاني . سنة
العسكرية في عوفر الئحة اتهام غامضة قدمت ضده 

أو  (٤٦٥لحجارة على السيارات في شارع تتعلق برشق ا
الفتى الذي اعتقل كان يمكن أن يطلق ). مكان قريب منه

 ٥سراحه على الفور لو أن والدته دفعت غرامة بمبلغ 
إال أن العائلة . آالف شيكل مثلما طلبت النيابة العسكرية
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لم تستطع الدفع وفي النهاية حكم على الفتى في اطار 
  . دوالرا غرامة١٧٠ و يوما سجن٣١صفقة بـ 

في تقارير الجهاز العسكري التي سلمت 
هناك تجزيء لعدد الفلسطينيين ” الضمير“لمؤسسة 

إذ يظهر أنه من بين . الذين قدمت ضدهم لوائح اتهام
، ٢٠١٧ فلسطينيا قدمت ضدهم لوائح اتهام في ١٠٤٥٤

 ٢٠٧٢في . اكثر من نصفها كان بسبب مخالفات سير
 منها المشاركة ١٠٢٠اومة، وفي منها قضايا أعمال مق

. في مظاهرات، بينهم أكثر من الثلثين برشق الحجارة
 من ١٩٤٨ اتهموا بالمكوث داخل مناطق ١٠٦٤وفي 

%) ٥اقل من  (٤٣٢دون تصاريح من االحتالل، و
 .اتهموا بمخالفات جنائية

 ١٩ ص١٢/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

قاض يمتنع عن سجن يهود اعترفوا باالعتداء 
  حشية على فلسطينيينبو

 

المحكمة المركزية فـي القـدس تـسعة شـبان  دانت
ــت  ــدة بي ــسطينيين مــن بل ــى شــابين فل ــداء عل يهــود باالعت

 المحتلـــة، والتـــسبب بإعاقـــة القـــدسحنينـــا فـــي شـــمالي 
، لكن المحكمة لم تحكـم علـى أي %١٠٠ألحدهما بنسبة 

ٕمــن المعتــدين بالــسجن، وانمــا أبرمــت صــفقات ادعــاء مــع 
لمعتـدين، ويجـري حاليـا إبـرام صـفقتين أخـريين سبعة من ا

 .ْمع المتهمين اآلخرين

اإللكترونـــي، الـــذي يعنـــى " بوســـطا"وذكـــر موقـــع 
بالشؤون القـضائية، أمـس األحـد، أن القاضـي الـذي نظـر 
في جريمة االعتداء الهمجية على الفلـسطينيين هـو نائـب 
. رئـــيس المحكمـــة المركزيـــة فـــي القـــدس، موشـــيه دروري

ــــىودروري هــــو  ــــاض اســــتند إل ــــة "أول ق ــــانون القومي " ق
ــة العامــة فــي  ــصري فــي أحــد قراراتــه، كمــا أن المدعي العن
منطقـــــة القـــــدس، المحاميـــــة نوريـــــت ليطمـــــان، اتهمتـــــه 

بالعنــصرية إثــر سلــسلة تفوهــات صــادرة عنــه خــالل نظــره 
 .بقضايا

وكانت النيابـة العامـة وجهـت إلـى كـل مـن يـوغال 
وف، أهـــــرون تايــــدروس، نتـــــان ســـــمدار، إليـــــران نيـــــسان

حايئيف، روعي أسرف، ليران أسرف، ليئـور هـادي، أريـك 
 ٢٥نيسانوف ونير هيندييري، اتهاما بأنهم اعتدوا، مساء 

، علــى شــابين مـن بيــت حنينــا ٢٠١٤يوليــو العـام  /تمـوز
وجــــرى . مــــن دون أي ســــبب ســــوى أنهمــــا فلــــسطينيان

" نافيــه يعقــوب"االعتــداء فــي حيدقــة عامــة فــي مــستوطنة 
  .محتلةفي القدس ال

وبحسب الئحة االتهام، فإن االعتداء جري خـالل 
ٕشن إسرائيل عدوانها علـى غـزة، واثـر سـماع دوي انفجـار 
 .فــي هــذه المــستوطنة، وخــرج ســكان الستيــضاح مــا حــدث

وشاهد المـدانون التـسعة الـشابين الفلـسطينيين، وبعـد أن 
تأكدوا أنهما عربيان، بدأوا بضربهما بوحشية، واسـتخدموا 

واستمر المعتدون . واح خشبية وقبضات حديديةعصي وأل
ـــــى  ـــــه لكمـــــات إل ـــــسطينيين وركلهمـــــا وتوجي ـــــضرب الفل ب

ــدا وعيهمــا ــك . جــسديهما ورأســيهما بعــد أن فق وتــسبب ذل
 للفلسطينيين بإصابات خطيرة وأصبح أحدهما معاقا بنسبة

١٠٠.% 

وأبرم سـبعة مـن المتهمـين صـفقة ادعـاء بعـد أن 
ضـــي دروري علـــى هـــذه ووافـــق القا. اعترفـــوا بجـــريمتهم

الصفقات، وحكـم علـى بعـضهم دفـع تعـويض هزيـل بمبلـغ 
 شـــيكل للـــضحيتين، ٥٠٠٠ إلـــى ٢٠٠٠يتـــراوح مـــا بـــين 

والــــسجن مــــع وقــــف التنفيــــذ لثمانيــــة أشــــهر، أو خدمــــة 
ـــــــة، أوري  ـــــــة العام ـــــــل النياب ـــــــا أن ممث الجمهـــــــور، علم
غولدشطاين، طالب بفـرض عقوبـة الـسجن الفعلـي لفتـرات 

ووبـخ القاضـي ممثـل النيابـة العامـة .  شهرا١٨تصل إلى 
  .ألنه طلب فرض عقوبة السجن على المتهمين

    

* * * * *  
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حتى منتصف الشهر المقبل تحريض اسرائيلي 
  "رشيدة طليب"ضد 

  

بدأت حملة تحريض إسرائيلية  –القدس المحتلة 
في وسائل اإلعالم العبرية، بحق الفلسطينية رشيدة طليب 

  .أصبحت عضوا في الكونجرس األمريكي مؤخراالتي 

ولفتت القناة العبرية السابعة الى ان طليب 
التقطت صورا لها مع عباس حميدة المعروف بعدائه ضد 

  ً.اسرائيل ودعم جماعة حزب اهللا اللبناني اعالميا

" طليب"وأشارت القناة العبرية السابعة، إلى أن 
ف بعدائه ضد التقطت صورا لها مع عباس حميدة المعرو
  .إسرائيل ودعم حزب اهللا على وسائل اإلعالم

 القناة، أن حميدة يترأس مجموعة حق واشارت
 من أبرز المعادين إلسرائيل تبرالعودة الفلسطينية، ويع

  ."الكيان اإلرهابي"و" النازية" ويصفها باستمرار بـ

ونشر حميدة عبر حسابه على تويتر صورا له 
 حفل تنصيبها في مع طليب خالل مشاركته في

  .الكونجرس

 ٧ص ١٧/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

فتاوى إسرائيلية لتعزيز االستيطان وتشجيع 
  قتل الفلسطينيين

  

ــــة ــــسطين المحتل ــــاالت- فل ــــر -  وك ــــاد التقري  أف
ـــصادر عـــن  األســـبوعي لرصـــد االســـتيطان االســـرائيلي، ال
المكتب الـوطني للـدفاع عـن اآلرض ومقاومـة االسـتيطان، 

 يهود وظفوا فتاوى تـسعى لتعزيـز االسـتيطان أن حاخامات
  .وتشجيع االرهاب اليهودي والتنكيل بالفلسطينيين

وأظهـــرت التطـــورات فـــي التحقيقـــات الجاريـــة فـــي 
قضية مقتل المواطنة الفلسطينية عائشة محمد رابـي، مـن 
قريـــة بـــديا، والتـــي استـــشهدت بعـــد رشـــق ســـيارة زوجهـــا 

ـــــام ا ـــــن الع ـــــشرين األول م ـــــي ت ّلماضـــــي أن ّبالحجـــــارة ف
االعتداءات اإلرهابية التـي ينفـذها المـستوطنون يقـوم بهـا 
ــان  ــذي ك ــد، إضــافة للتنظــيم ال تنظــيم إرهــابي يهــودي جدي
االحتالل قد اعترف قبل عامين، مـع جريمـة إحـراق عائلـة 
الدوابــشة، بوجــوده ونــشاطه فــي تنفيــذ اعتــداءات مختلفــة 

دمت على الممتلكات والمساجد الخاصة بالفلـسطينيين، وقـ
نيابـة االحـتالل الئحـة اتهـام مخففـة ضـد المـستوطن قاتــل 

ــــ  ـــي، ب ـــشة الراب ـــشهيدة عائ ـــا«ال ـــسبب بمقتله ــــ أي» الت  ب
ًووفقا لالئحة االتهـام التـي قـدمتها . »القتل غير المتعمد«

ــإن المــتهم  ــد، ف ــي الل ــة ف النيابــة العامــة للمحكمــة المركزي
إلـى ًقذف حجرا يـزن كيلـوغرامين علـى سـيارة الرابـي وأدى 

استشهادها قـرب حـاجز زعتـرة جنـوب نـابلس، فـي تـشرين 
ــــــة المــــــستوطن، . ٢٠١٨األول  ــــــت النيابــــــة العام واتهم

بمخالفات دوافعهـا عنـصرية، وكـذلك بإلقـاء الحجـارة علـى 
  .السيارات في ظروف خطيرة وتعمد تخريب مركبة

وبحـــسب مـــصادر عبريـــة مطلعـــة علـــى تفاصـــيل 
م تقـديم الئحـة اتهـام التحقيق، فـإن النيابـة العامـة ال تعتـز

ضد المشتبه بهم اآلخرين في القضية، الذين تم اعتقالهم 
  .لالشتباه في تورطهم في مقتل الرابي

ــــاهو الحاخــــام اإلســــرائيلي  وكــــشف شــــموئيل إلي
حاخام مدينة صـفد، وعـضو مجلـس الحاخاميـة (المتطرف 

، المعـروف بـإطالق فتـاوى تحريـضية )الكبرى فـي إسـرائيل
ـــا ـــستوطنين ضـــد العـــرب، عـــن لق ـــن الم ـــدد م ـــه بع ء جمع

المتطـــــرفين المتهمـــــين بقتـــــل المواطنـــــة عائـــــشة الرابـــــي 
بالحجــارة قــرب نــابلس فــي تــشرين أول الماضــي، بعــد أن 

وقــال، فــي موعظــة نــشرها علــى . أفــرج عــنهم مــن الــسجن
بـري «، إنـه أبلـغ طـالب المدرسـة الدينيـة »يوتيوب«موقع 

ــسهار«فــي مــستوطنة » هــارتس ــي محــي»يت ط ، الواقعــة ف
مدينـــة نـــابلس أن زمالءهـــم الـــذين قـــاموا بـــرجم المواطنـــة 
الفلسطينية عائشة الرابـي حتـى المـوت عنـدما كانـت تقـود 
ـــدون  ـــذين يمه ـــستوطنة، هـــم ال ـــن الم ـــالقرب م ســـيارتها ب
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وبـين لهـم . الطريق أمام وصول التيار الديني لسدة الحكم
أن الجهــاز األمنــي والقــضائي فــي إســرائيل يعمــل ضــدهم، 

جهــزة صــارت فاســدة ودعــا الحاخــام اليهــودي وأن هــذه األ
المستوطنين إلـى عـدم الخـوف مـن الـسجن الـذي قـال إنـه 

ٕويقـودهم إلـى القمـة، والـى قيـادة الدولـة، » ّيخرج الملوك«
ًمــن يقاتــل، يخــرج ملكــا مــن الــسجن، ألنــه لــيس «مــضيفا 

ّمستعدا لتقبل هذا االضمحالل، وهـو يقـف ويـصرخ ويقـول  ً
  .«ر، يجب أن يتغيرإنه يجب أن ينقلب األم

دوف ليـؤور » كريات أربـع«أما حاخام مستوطنة 
وكان رئيس الوزراء . فقال أن من يقتل العرب فهو صديق

ــــ  ـــؤور هـــذا ب ـــد وصـــف لي ـــاهو ق ـــامين نتني االســـرائيلي بني
وفـي فتـوى للحاخـام . »السرية التي تقـود شـعب إسـرائيل«

إسرائيل روزين أن الـرب أوجـب علـى يوشـع بـن نـون قتـل 
ــى البهــائمالعم ــاال رضــعا، وحت ــساء وأطف ًالقــة رجــاال ون ً ًً ...

والفلــسطينيون هــم عمالقــة هــذا العــصر، وبالتــالي يتوجــب 
  .معاملتهم مثلما تمت معاملة العمالقة القدماء

كما يتهدد االجـالء القـسري فـي القـدس أكثـر مـن 
ثمانمائــة عائلــة فلــسطينية عــن منازلهــا لــصالح جمعيــات 

تنظــر المحــاكم اإلســرائيلية فــي اســتيطانية يهوديــة، حيــث 
قضايا رفعها مستوطنون ضد مئات العائالت الفلـسطينية، 
تطالـــب بـــإجالئهم عـــن منـــازلهم وتـــسليمها للمـــستوطنين، 

وقد . بذريعة ملكية عائالت من المستوطنين لهذه المنازل

ــــائالت  ــــسري يهــــدد عــــشرات الع ــــات خطــــر اإلجــــالء الق ب
لــصالح منظمــة الفلــسطينية، بعــد حكــم محكمــة إســرائيلية 

استيطانية بإخالء منزل عائلة فلـسطينية فـي حـي الـشيخ 
  .جراح في القدس المحتلة تدعي جهات استيطانية ملكيته

وفــــي تطــــور يلفــــت االنتبــــاه ويــــصاحب حملــــة 
» نحـــــال«االنتخابـــــات المبكـــــرة للكنيـــــست نظمـــــت حركـــــة 

االســـتيطانية مظـــاهرة قبالـــة مقـــر رئـــيس حكومـــة اليمـــين 
 ٢ً الغربية مطالبة بتوطين أكثر مـن االسرائيلي في القدس

مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية المحتلة، حيث 
يطالب اليمين االستيطاني بتعزيز المستوطنات اإلسرائيلية 
غيــر الــشرعية فــي األراضــي الفلــسطينية بالــضفة الغربيــة 

المنظمــة للمظــاهرة » نحــال«كمــا تطالــب حركــة . المحتلــة
ــدة اســتيطانية واضــحة أحــزاب اليمــين الفاشــي بت بنــي أجن

عــن المــستوطنات بادعــاء أن » تجميــد االســتيطان«ورفــع 
ًعلمـا بـأن الحكومـة . »العرب يبنـون باسـتمرار واسـتدامة«

تــــصادق علــــى وتمــــول عــــددا مــــن مــــشاريع االســــتيطان 
وبحــسب مخطــط هــذه ! الــضخمة بــألوف الوحــدات الــسكنية

ل الحركــة ســتتظاهر قبالــة مقــر رئــيس حكومــة اليمــين طــوا
شــهرين مطالبــة بوضــع خطــة شــاملة لتوســيع االســتيطان 

 .على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية

 ١ ص٢٧/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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المقاطعة العالمية تتسبب بخسائر فادحة 
 السرائيل

  

 تسببت حركة مقاطعة إسرائيل - تل أبيب
العالمية، بخسائر فادحة " BDS"معروفة باسم العالمية وال

إلسرائيل، بعد حمالت المقاطعة لمنتجاتها وفعالياتها 
 .وأنشطتها العالمية والمحلية

فقد تسبب " هآرتس العبرية"ًووفقا لصحيفة 
) نيزك" (ميتيئور"حركة المقاطعة، بخسائر كبيرة لمهرجان 

كيبوتس "سبتمبر الماضي في / الذي نظم في أيلول
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في الجليل األعلى، وصل حد عدم دفع " هفوات هبشانل
أجور لعشرات الفنانين والعاملين في المسرح، إضافة إلى 

  .احتمال إعالن إفالس الشركة المنظمة للمهرجان

وقال مدير فرقة إسرائيلية معروفة يوم االثنين، 
إنهم لم يتلقوا أمواال، رغم الوعود منذ مدة طويلة، مشيرا 

نظمة للمهرجان قد تضطر إلى إعالن إلى الشركة الم
  .إفالسها

ونقلت الصحيفة العبرية عن الموسيقي أور 
برناؤور تأكيده عدم تلقي األموال رغم مرور فترة زمنية 
طويلة، مشيرا إلى أنه سيضطر مع آخرين إلى اتخاذ 

  .إجراءات قضائية

 ٣٢ ص٩/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

ائيليين في ماليزيا تحظر مشاركة سباحين إسر
 مسابقة دولية

  

 –ل ألناضو ا– فاروق يلدز  عمر– كوااللمبور
ماليزيا، الجمعة، مشاركة رياضيين إسرائيليين في  حظرت

مسابقة سباحة دولية تقام الصيف المقبل، لألشخاص 
من ذوي اإلعاقة، وذلك في إطار تضامن كواالمبور مع 

  .الشعب الفلسطيني

د، في وقال رئيس الوزراء مهاتير محم
لن “تصريحات صحفية بعد مشاركته في اجتماع حكومي 

  .”نسمح لهم بالمشاركة، إذا جاءوا، فهذه جريمة

داعم قوي “بالده على أنها ” محمد“وصنف 
الستقالل الفلسطينيين، وأنها ال تعترف بأيه عالقات 

  .”دبلوماسية مع إسرائيل

وتعليقا على الضغوطات المتزايدة التي تمارسها 
البارالمبية الدولية، واللجنة األولمبية اإلسرائيلية اللجنة 

إذا أرادوا أن “: على ماليزيا في هذا الشان، أضاف محمد
يسحبوا حق استضافة ماليزيا للبطولة، يمكنهم محاولة 

  .”القيام بذلك

واللجنة البارالمبية الدولية هي المسئولة عن 
من جهته،  .تنظيم رياضات االشخاص من ذوي اإلعاقة

دد ستيفن سيم، نائب وزير الشباب والرياضة الماليزي ش
ستحافظ على موقفها الثابت من “على أن حكومة بالده 

هذه القضية وستظل تعترض على أية مظالم ترتكب ضد 
  .”الشعب الفلسطيني

وتستضيف ماليزيا بطولة العالم للسباحة 
تموز وحتى /  يوليو٢٩، في الفترة من ٢٠١٩البارالمبية 

  .آب المقبلين/  أغسطس٤

وستكون البطولة واحدة من الفعاليات التأهيلية 
 في العاصمة ٢٠٢٠لأللعاب األولمبية للمعاقين عام 

اليابانية طوكيو، والتي من المقرر أن يتنافس فيها أكثر 
  . دولة٧٠ رياضي من ٦٠٠من 

 ٧ ص١٢/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 حركة المقاطعة العالمية تؤرق االحتالل
  

كشف تقرير لوزارة الخارجية  - القدس المحتلة 
اإلسرائيلية عمق االرق الذي ينتاب دوائر القرار السياسي 
والعسكري اإلسرائيلي بعد فشل الحملة ضد حركة المقاطعة 
العالمية، واتهمت وزارة الشؤون االستراتيجية اإلسرائيلية 

 األوروبي بتمويل منظمات تدعم حركة المقاطعة االتحاد
 ,Boycott)توسحب االستثمارات وفرض العقوبا

Divestmentand Sanctions)  ،بماليين اليورو
ودعت بروكسل الى جعل المساعدات المالية للمنظمات غير 
الحكومية مشروطة بالتزام صريح برفض مقاطعة الدولة 

  .العبرية

  رده بأنه يعارض حركةوأكد االتحاد األوروبي في
BDS لكنه أضاف أنه يدافع عن حرية التعبير، مشيرا إلى ،
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إغالق الحيز «أنه يرفض بالمثل اإلجراءات الرامية إلى 
  .أمام مجموعات المجتمع المدني» المتاح

 صفحة ٣٤وقال التقرير اإلسرائيلي المؤلف من 
 ماليين يورو لعشر ٥ان االتحاد األوربي اعطى أكثر من 

  .ظمات غير حكومية على األقل تروج لمقاطعة إسرائيلمن

أثر «وأظهر التقرير، الذي صدر تحت عنوان 
تمويل االتحاد األوروبي لمنظمات تروج لمقاطعة : المال

  .»دولة إسرائيل

 تموز ٩الحملة الدولية االقتصادية بدأت في 
 منظمة فلسطينية غير حكومية، ١٧١ بنداء من ٢٠٠٥

انهاء االحتالل اإلسرائيلي لكل األراضي "واهدافها تتلخص بـ
العربية، فضال عن تفكيك الجدار العازل، واالعتراف 
اإلسرائيلي بالحقوق األساسية للفلسطينيين والمواطنين 

تعزيز حقوق  والعرب في إسرائيل بالمساواة الكاملة،
الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم كما 

 في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة هو منصوص عليه
  .»١٩٤رقم 

وقال وزير الشؤون االستراتيجية، غيلعاد إردان، 
لقد حان الوقت بأن يقوم االتحاد األوروبي «: في بيان له

بإعادة النظر عميقا في سياساته، يحتاج االتحاد األوروبي 
إلى تطبيق سياسته المعلنة والتوقف فورا عن تمويل 

  .»وج للمقاطعة ضد دولة إسرائيلمنظمات تر

قضايا تبدو في «وأشار التقرير إلى أن التمويل لـ 
 ظاهرها شرعية يمكن المنظمات غير الحكومية التي تروج لـ

BDS  بتوجيه أموال أخرى للدفع بنزع الشرعية عن دولة
إسرائيل ومقاطعتها النها دولة عنصرية تفرق بين مواطنين 

  .»في نفس الدولة

تقرير أن حقيقة قيام االتحاد األوروبي وأضاف ال
، حتى لو كان المال BDS بتمويل مجموعات داعمة لحركة

شرعية «مخصصا فعال ألغراض أخرى، تمنح هذه المنظمات 
، ما يساعد بدوره في حصولها على منح لنشاط »معززة

  .معاد إلسرائيل

وحضت إسرائيل في التقرير، االتحاد األوروبي، 
لتوصيات معينة، من ضمنها النص » وريالتطبيق الف«على 

على أن أي تمويل مستقبلي لمنظمات غير حكومية سيكون 
  .لمقاطعة إسرائيل» متوقفا على التزام بعدم الترويج«

نؤكد على أن مراجعة الحسابات «: وقالت المتحدثة
استعرضت تعاون االتحاد األوروبي من حول العالم، ولم 

ا يتعلق بتمويل منظمات تتوصل إلى أي نتائج محددة فيم
  .»غير حكومية إسرائيلية أو فلسطينية

قواعد صارمة «وأضافت أن لالتحاد األوروبي 
للغاية لمراجعة وفحص المستفيدين من أموال االتحاد 

، وتعهدت بالتحقيق الجدي في أي ادعاء بإساءة »األوروبي
استخدام هذه األموال إذا تم تقديمه مع أدلة موضوعية، 

لم  BDS متحدثة على أن معارضة بروكسل لحركةوأكدت ال
  .تتغير

في حين أن االتحاد االوروبي يتمسك «: وقالت
بسياسته في التمييز الواضح بين أراضي دولة إسرائيل 

، فإنه يرفض أي ١٩٦٧واألراضي التي تحتلها منذ 
  .»محاوالت لعزل إسرائيل وال يدعم الدعوات للمقاطعة

  ٧ص ٢٨/١/٢٠١٩ الرأي

 * * ** *  

العفو الدولية تتهم شركات السياحة على 
 في "جـرائـم حـرب"اإلنترنت باالسـتـفـادة مـن 

 الـضـفة الغربية المحتلة
 

اتهمت منظمة العفو الدولية :  الوكاالت-لندن 
في تقرير صدر أمس األربعاء الشركات الكبرى للحجوزات 

بوكينغ " و"إير بي إن بي"السياحية على اإلنترنت مثل 
 بجني أرباح من "تريب أدفايزر" و"إكسبيديا" و"ت كومدو
 بعرضها رحالت وخدمات في المستوطنات "جرائم حرب"

  .اإلسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة

وعلى االثر هدد وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي 
   .بحظر منظمة العفو الدولية في إسرائيل
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ودعت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من 
دن مقرا لها هذه الشركات الكبرى الى وقف عرض لن

مساكن وأنشطة ورحالت ترفيهية في هذه المستوطنات، 
   .بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة

 أن "االحتالل: الوجهة"وكتبت في تقريرها بعنوان 
ُتعرض العديد من الفنادق أو النزل التي "هذه الشركات 

لم السياحية أو تقدم خدمات النوم واإلفطار أو المعا
الرحالت في المستوطنات اإلسرائيلية المقامة في األراضي 

   ."الفلسطينية المحتلة

تفعل ذلك على الرغم "وتابع التقرير أن الشركات 
من معرفتها بأن االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية بما 
فيها القدس الشرقية ينطبق عليه القانون الدولي 

وجبه المستوطنات اإلسرائيلية ُاإلنساني الذي تعتبر بم
، مشددا على أن إقامة المستوطنات وما "غير قانونية

تصل إلى حد جرائم الحرب "يتطلبه ذلك من أعمال 
  ."بموجب نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بتعاملها التجاري مع ": وتابع التقرير
ًالمستوطنات، فإن الشركات األربع جميعا تسهم في 

نة وتنمية وتوسعة المستوطنات غير القانونية صيا
وتكسب الربح منها، وهو ما يصل إلى حد جرائم الحرب 

   ."بموجب القانون الجنائي الدولي

ترويج المستوطنات "وحذرت المنظمة بأن 
اإلسرائيلية القائمة في األراضي الفلسطينية المحتلة 

ٕ واضفاء "تطبيع"ُباعتبارها وجهة سياحية يؤثر في 
ًشرعية على ما يعتبر بموجب القانون الدولي وضعا ال ُ

   ."غير قانوني

لزيادة الحجوزات، يعمد العديد من ": وتابعت
المواقع المعروضة في المستوطنات إلى التباهي بقربها 
من مناطق الجمال الطبيعي في األراضي المحتلة، من 

. "قبيل البحر الميت والمحميات الطبيعية والصحراء
 وترويجها للمشاهد الطبيعية واألنشطة التي بإدراجها"و

تعتمد على الطبيعة والمعالم السياحية، إنما تزيد من 
جاذبية تلك المواقع المعروضة وتؤمن أعدادا أكبر من 
السياح، وبالتالي تجني الفوائد المالية من االستغالل غير 

ًوتعقيبا على  ."المشروع للموارد الطبيعية الفلسطينية
ال وزير األمن اإلسرائيلي جلعاد إردان إن التقرير، ق

منظمة منافقة تتحدث باسم حقوق "منظمة العفو الدولية 
اإلنسان، وتعمل على ترويج مقاطعة اإلسرائيليين كجزء 

لقد أمرت وزارة . من حملة نزع الشرعية المعادية للسامية
الشؤون االستراتيجية بدراسة إمكانية منع دخول أعضاء 

: وتابع ."ٕلدولية إلى إسرائيل واقامتهم فيهامنظمة العفو ا
قبل بضعة أسابيع ذهبت الى وزارة المالية ألطلب من "

الممنوحة » المسؤولين إلغاء اإلعفاءات الضريبية
أقرت  .من دون ان يقدم المزيد من التفاصيل» للمنظمة

ً قانونا يحظر دخول األجانب الذين ٢٠١٧إسرائيل في 
إير «وأعلنت  .و المستوطناتيؤيدون مقاطعة إسرائيل أ

في نوفمبر أنها قررت أن تسحب من قوائم » بي إن بي
المساكن المقامة في المستوطنات «عروضاتها 

ّاإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي هي موضع 
، ولكن من دون أن »نزاع بين الفلسطينيين واإلسرائيليين

  .توضح متى بالضبط سيبدأ سريان هذا القرار

  ٣١/١/٢٠١٩اخبار الخليج 

* * * * *  

�����    �ون��

 "السجن المؤبد" فلسطينية تقضي بـمحكمة 
  ُلمدان بتسريب عقار في القدس للمستوطنين

 

 أصدرت محكمة - األناضول - رام اهللا
فلسطينية، اإلثنين، حكما بالسجن واألشغال الشاقة، بحق 



  

  

٢١٦ 

تسريب عقار في مدينة القدس "فلسطيني، متهم بـ
 .لمحتلة، للمستوطنينا

وقال مجلس القضاء األعلى، في بيان صحافي، 
إن محكمة الجنايات الكبرى، أصدرت حكما بحق متهم، 

، )"ع.ع"لم تذكر اسمه لكنها رمزت له بالحرفين (
تسريب عقار للعدو في "باألشغال الشاقة المؤبدة، بتهمة 

  ."مدينة القدس

بدورها، قالت مصادر خاصة، إن المدان هو 
، وهو فلسطيني من سكان مدينة القدس، "عصام عقل"

  .ويحمل الجنسية األمريكية

، "وفا"وكانت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
القيادة   تشرين ثاني الماضي، إن / نوفمبر٢٩قالت في 

يتعرضان لضغوط  الفلسطينية وجھاز المخابرات العامة،
، تهدف لإلفراج عن معتقل، متهم ”هائلة“وتهديدات 

  .ت للمستوطنين في مدينة القدسبتسريب عقارا

وطالب السفير األمريكي في إسرائيل ديفيد 
تشرين ثاني الماضي، باإلفراج / نوفمبر٢٨فريدمان، في 

  .، كونه يحمل الجنسية األمريكية"عقل"عن 

 في تغريدة على حسابه في "فريدمان"وقال 
تحتجز السلطة الفلسطينية المواطن ": ، في حينه"تويتر"

صام عقل في السجن، وهو مشتبه بارتكاب األمريكي ع
  ."؟ بيع أرض لليهود)جريمة(

إن سجن عقل مناقض لقيم ": وأضاف فريدمان
الواليات المتحدة ولجميع الذين ينادون بقضية التعايش 

  ."السلمي، نطالب بإطالق سراحه الفوري

  ١/١/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

 األصعب واألسوأ على ٢٠١٨: مقدسيون
 القدس

 

بـ  ٢٠١٨مقدسيون  وصف – بترا – عمان
العام األسوأ واألصعب على القدس والمقدسيين "

، حيث شكل اعتراف اإلدارة األمريكية بالقدس "والمقدسات
عاصمة لالحتالل، ونقل السفارة األمريكية اليها، 
باالضافة الى تسلسل تدهور األوضاع جراء تصعيد 

لمدينة وتكثيف الهجمة اإلسرائيلية الشرسة لتهويد ا
وتقليص حجم الوجود العربي في المدينة، عالمات فارقة 

 .٢٠١٨في أحداث العام 

وقال وزير القدس األسبق في السلطة الوطنية 
 شهد تصعيد ٢٠١٨الفلسطينية زياد ابوزياد، إن العام 

هجمة االحتالل على القدس ومن فيها، وتكثيفها، وذلك 
قدس عاصمة بعد قرار اإلدارة االمريكية االعتراف بال

لالحتالل، ونقل السفارة األمريكية الى القدس من تل 
أبيب، هو ما اعتبرته سلطات االحتالل ضوءا أخضر لهم 

 .بأن يفعلوا في القدس ما يشاؤون

" عين على القدس"وأضاف في حديث لبرنامج  
الذي بثه التلفزيون األردني مساء امس اإلثنين، أن ما 

ادي في اجراءاتها ضد شجع سلطات االحتالل على التم
المقدسيين في كافة مرافق حياتهم وضد المقدسات 
االسالمية والمسيحية أيضا، هي العوامل اإلقليمية 

وأشار الى ان اسرائيل تعتقد . والتراخي في الموقف العربي
أن تطبيع عالقاتها مع العالم العربي تتيح لها التالعب 

 قادتها، بالقضية الفلسطينية وفرض الحل الذي يريده
بادعائهم أن هنالك دوال عربية معينة، تسعى للتقارب 
معهم، وتغض النظر عما يفعلونه في القدس وفي 

 .األراضي الفلسطينية المحتلة

وقال إن النوايا االسرائيلية قامت اصال على  
مبادىء الحركة الصهيونية التي هي في األساس حركة 

ليهودي استيطانية توسعية عنصرية استغلت الدين ا
وحولته من دين الى شعب وحركة قومية وهذا واضح في 

 .قانون الدولة اليهودية



  

  

٢١٧ 

ولفت ابو زياد الى ان كل المسلمين  
والمسيحيين في القدس وفي فلسطين، مستهدفون 
ويتعرضون لنفس المضايقات والضغوط من قبل اسرائيل 

 .ومن قبل الحركة الصهيونية

عرض لعملية وأكد ان الشعب الفلسطيني الذي ت 
اقتالع وتهجير من ارضه وطرد من وطنه، لن يتنازل عن 
وطنه وعن حقه في العودة اليه واقامة دولته الفلسطينية 
المستقلة، مشيرا الى ان اسرائيل تعمل على جعل حياة 
العربي جحيما في المدينة المقدسة، سواء بالمعاملة 

 فيما السيئة اليومية، او باستغالل قوانينها ضدهم، خاصة
يتعلق بالهويات وتسجيل األبناء واالقامة والتنقل والعمل 

 .وفيما يتعلق باالرض والبناء والنمو السكاني

ولفت الى احدى الخطط االسرائيلية التي تركت  
 ألف فلسطيني خارج اسوار القدس، وسمحت ١٥٠نحو 

ٕلهم بالبناء واقامة اسكانات متعددة الطوابق، ودون 
ص البناء، تمهيدا إلخراج أماكن التشديد على منح رخ

سكناهم من حدود بلدية القدس، بالمقابل ضم مستوطنات 
قريبة من القدس، لتصبح جزءا من بلدية االحتالل، وذلك 
بهدف قلب الميزان الديمغرافي داخل المدينة لصالح 

 .اليهود

ودعا الى انشاء صندوق اقراض عربي لدعم  
دور اللجنة مشاريع االسكان في القدس، مستذكرا 

األردنية الفلسطينية المشتركة التي كانت موجودة في فترة 
ًسابقة، وكانت تقدم قروضا للمواطنين في الضفة الغربية 

 .بشكل عام وفي القدس بشكل خاص

وأكد أن المقدسيين بأمس الحاجة للرعاية 
الهاشمية ولن يقبلوا بديال عنها، ويثمنون الدور األردني 

 والجهد المتواصل لجاللة الملك في حماية المقدسات،
 .عبداهللا الثاني الذي تشكل القدس أحد همومه الرئيسة

وأشار ابوزياد الى حاجة الفلسطينيين الى  
انهاء االنقسام الفلسطيني الذي يقف ضد مصالح الشعب 

الفلسطيني ويعمل لصالح االحتالل االسرائيلي، واستقرار 
، بما يخدم االوضاع في الدول العربية في المنطقة

 .مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته

من جهته قال المحلل السياسي المقدسي هاني  
 كان هو عام الهجوم ٢٠١٨العيساوي، ان العام 

االسرائيلي األمريكي على كل ما هو مقدسي، نتيجة 
االعتراف بالقدس كعاصمة لدولة االحتالل، ونقل السفارة 

لكامل للرواية االمريكية اليها، واعالن االنحياز ا
االسرائيلية االحتاللية، مما فتح المجال أمام اسرائيل 
للتوغل في القدس بشكل كبير جدا، واتخاذ اجراءات لم 
يسبق لها مثيل على اعتبار ان القدس أصبحت عاصمة 

 .لدولة لها

وأوضح كيف ان االجراءات التعسفية التي تقوم  
ين، وقال بها سلطات االحتالل زادت من معاناة المقدسي

 على القدس ٢٠١٨ّإن اسرائيل ركزت في العام 
 .والمقدسيين بشكل خاص

من جهته قال الناطق باسم مركز المعلومات  
" بتسليم"ّاإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 

باللغة العربية، كريم جبران، ان مدينة القدس شهدت بعد 
ًنقل السفارة االمريكية، تصعيدا كبيرا د الضغط : اخلها منهاً

على المواطنين واالستيالء على عقاراتهم، وتصعيدا 
لالستيطان وعمليات هدم بيوت عدد كبير من المقدسيين، 
وزيادة في اقامة الحواجز الدائمة على مداخل البلدة 
القديمة، كما نصبت بلديات االحتالل مئات الكاميرات في 

حتالل رصد أنحاء مدينة القدس، حتى انه بات بامكان اال
 .تحركات المقدسيين بشكل واضح

من جهته قال رئيس لجنة أهالي األسرى  
 امتاز ٢٠١٨المقدسيين أمجد ابوعصب، ان العام 

بقبضة أمنية مشددة استخدمتها األجهزة االحتاللية ضد 
المواطنين المقدسيين، حتى أنه بات على المقدسيين 

ط كان القيام بأي نشاط اجتماعي او ثقافي، وكل نشا
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يرافقه حملة اعتقاالت، مبينا أن سلطات االحتالل اعتقلت 
 مقدسي ثلثهم من ١٧٠٠، أكثر من ٢٠١٨في العام 

 .األطفال

بدوره قال مدير االعالم في دائرة األوقاف  
 امتاز ٢٠١٨االسالمية محمد شاهين األشهب، ان العام 

بأعداد المقتحمين من المتطرفين اليهود للمسجد األقصى 
ارك، وقيامهم بأعمال تتنافى وقدسية المكان عالنية المب

 .وبحماية شرطة االحتالل االسرائيلية

وعن كيفية انقاذ المسجد األقصى من التهويد  
او الهدم، أكد طلبة من جامعة الشرق األوسط لتقرير 

، أهمية نشر الثقافة والوعي "القدس في عيون األردنيين"
همية التعليم الذي يعتبر ٍلخلق جيل واع يقاوم التهويد، وأ

السبيل األمثل للنهوض والبناء والمنعة، وضرورة الخروج 
من أزمة االخالق التي تعاني منها المجتمعات العربية، 
إلعداد جيل قادر على المقاومة االقتصادية وتنمية 

 .القدرات

  ١ ص٢/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تدعو لحماية " أبو ديس"قوى بلدة : القدس
  لدة الملثمينثوار الب

 

أكدت القوى الوطنيـة فـي بلـدة أبـو ديـس، جنـوب 
ــى  ــة، رفــضها محــاوالت االعتــداء عل شــرق القــدس المحتل
الشباب الملثمين الذين تعرضـوا لهـا خـالل محـاولتهم هـدم 

 .مقاطع من الجدار الفاصل

وقالـــت القـــوى فـــي بيـــان صـــحافي أصـــدرته اثـــر 
لمساس ا اعتداء على الشباب الملثمين إنها تشجب حادث

بالمناضلين أو محاولة مس شخصيتهم وسمعتهم، محـذرة 
 .من ذلك

وشددت على أنها ستضرب بيد من حديد كل مـن 
ــــصالحه علــــى حــــساب نــــضال شــــعبنا  ــــر م يحــــاول تمري

ديـس  الفلسطيني مهما عال شأنه، داعية أهـالي بلـدة أبـو
إلــي ضــبط كــاميرات المراقبــة لــداخل المحــال التجاريــة فقــط 

ى االحـتالل لالسـتفادة مـن التـسجيالت لتفويت الفرصة علـ
  .واإلضرار بالمناضلين

 ٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مبنى بيزنطي يتحول إلى طريق .. القدس
  للهيكل المزعوم

 

أيـام، وبعـد سـقوط  قبـل – القـدس – جنـدي أسيل
ّجرار زراعي علـى بنـاء أثـري قـديم فـي البلـدة القديمـة مـن 

ـــشافهم القـــدس، انتـــشر مقطـــع لمـــست وطنين يهللـــون باكت
ـــه وأنهـــم اكتـــشفوه  ـــذي ادعـــوا أن المعظـــم يجهل ُالمبنـــى ال ّ
بالصدفة بعد سـقوط الجـرار، وفـي نهايـة المقطـع قـالوا إن 

، )المبكــى(الوصــول لهــذا المكــان يكــون مــن حــائط البــراق 
وذهب آخرون ألبعد من ذلـك بقـولهم إن هـذا المكـان كـان 

مزعوم في عهـد الملـك الثاني ال) الهيكل(يؤدي إلى المعبد 
  .داود

 – في األردن المقيم – الباحث في شؤون القدس
ياســين أصــدر توضــيحا بعــد انتــشار مقطــع الفيــديو  أحمــد

ّقــائال إنــه صــور داخــل صــهريج مــائي يقــع جنــوب أســوار  ُ
ــين  ــع داخــل حــارة الــشرف ب ــدة القديمــة فــي منطقــة تق البل

معروفـة بابي داود والمغاربة، وهـو مـن اآلثـار البيزنطيـة ال
البيزنطيــة، التــي بناهــا " نيــا"ضــمن مكونــات وآثــار كنيــسة 

  .م٥٤٣اإلمبراطور البيزنطي جستنيان األول عام 

ـــة  ـــى ذلـــك بوجـــود الفت ـــيال عل وأعطـــى ياســـين دل
ُوضــعت فــي متحــف إســرائيل عثــر عليهــا فــي هــذه اآلثــار 

  .م٥٤٩وتعود لعام 

  خزان ماء

وأشار إلى أن الصهريج هو عبارة عن بئر الماء 
التي بنيت أعاله، ويتكـون مـن سـت " نيا"لخاصة بكنيسة ا



  

  

٢١٩ 

ّقنـــاطر، وفـــي ســـبعينيات القـــرن الماضـــي دعـــم االحـــتالل 
اإلســــرائيلي الــــصهريج ورممــــه، إال أن انهيــــارات متكــــررة 

  .حدثت داخله أدت إلى إغالقه من جديد

وحسب المعلومات التاريخية التي تمكنت الجزيـرة 
إن هــذه الكنيــسة نــت مــن الوصــول إليهــا حــول المكــان، فــ

إال أن المؤسـسات  كنيـسة القيامـة، ُبنيت لتكون بديال عـن
 ُالكنسية لم تبادر بإعادة بنائها بعدما هدمت، ومع مجيء

ــة  ــت حديق ــا بني ــان، والحق االحــتالل اإلســرائيلي ُأهمــل المك
بقيت بقايـا الكنيـسة  منه، في حين للمستوطنين على جزء

  .شاهدة على الحقبة البيزنطية

ائــرة الــسياحة واآلثــار بالمــسجد األقــصى مــدير د
يوسف النتشة قال إنه ال بـد مـن زيـارة الموقـع للتأكـد مـن 
التفاصيل، لكن سقوط الجرار فيه يعني أنـه خطـر ودخولـه 

 .غير متاح

ّوفنـــد الروايـــة اإلســـرائيلية بقولـــه إن كـــل الطـــرق 
ٕبالقدس كانت تؤدي إلـى المـسجد األقـصى واقحـام الروايـة 

  . له عالقة بالمكان المكتشف إطالقاالتلمودية ليست

فـــي  المقـــيم – أمـــا الباحـــث فـــي شـــؤون القـــدس
ابحــيص فأشــار إلــى أن الحفريــات األثريــة  زيــاد – األردن

: ّفي القدس مرت بحقبتين أساسـيتين بعـد احـتالل المدينـة
ــــذ عــــام  ــــى من ــــى عــــام ١٩٦٧األول ــــت ٢٠٠٠ حت ، وكان

اآلثـار البعثات األثرية في ذلك الوقت تحت وصاية سـلطة 
اإلسرائيلية بالتعاون مع قسم اآلثار فـي الجامعـة العبريـة، 
ٕوأخــذت الــشكل العلمــي، وان كــان مــسكونا بهــاجس كيفيــة 

  .مطابقة النتائج مع الرواية التوراتية

، ومــع صــعود المجموعــات ٢٠٠٠لكــن بعــد عــام 
اليمينية المتطرفة للحكومة، ووصول الحفريات إلى أقصى 

ار التــي يمكــن البحــث عنهــا، عمــق ممكــن، وانعــدام اآلثــ
تغيرت اإلدارة لتصبح الحفريات تحت وصاية سلطة اآلثـار 

  .اإلسرائيلية بالتعاون مع وزارة السياحة

  ال بحث وال تنقيب

نقـاط   تحويـل– ابحـيص حـسب –وأصبح الهدف 
الحفـــر إلـــى مـــزارات ذات طـــابع ســـياحي، فبـــدأت أعمـــال 

تاريخيــة التأهيـل بإضـافة التهويـة ووضــع بعـض المعـالم ال
ٕوادخـــــال عـــــروض بالـــــصوت والـــــضوء وادخـــــال عناصـــــر  ٕ

 .التشويق بالرواية التوراتية الشفوية أو المصورة

وخالل تلك المرحلة أحيلت الحفريات في المنطقة 
االستيطانية، " العاد"الجنوبية للمسجد األقصى إلى جمعية 

والمعروفة بأنها تـسعى بكافـة الوسـائل إلقامـة مدينـة داود 
نــص تــوراتي، وظهــرت محــاوالت عــدة إلعــادة انطالقــا مــن 

اســــتنباط األبحــــاث والكــــشوفات الــــسابقة، وفــــرض روايــــة 
  .توراتية عليها بشكل مختلف وجديد

وهذا ما تحاول الجمعيات االستيطانية تكراره اآلن 
في قضية الكنيسة البيزنطية بادعاء أنها كانت تؤدي إلـى 

 علــى وعلــق ابحــيص. المعبـد الثــاني فــي عهــد الملـك داود
ال يوجد كشف جديد وال بحث علمي وال عملية "ذلك بقوله 

ـــة مـــسبقا  ـــارة لموضـــوعات معروف ـــل إث ـــة، ب تنقيـــب حقيقي
ــديم  ــة جديــدة عليهــا، وهــذا مــنهج ق ــة توراتي إلضــفاء رواي
اتبعته عالمة اآلثار إيالت مازار وتحمل لواءه اآلن جمعية 

  ."العاد المتطرفة

  ٢/١/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ون القدس يتهم واشنطن بتوفير وزير شؤ
  لتهجير المقدسيين" إسرائيل"الغطاء لـ

 

اعتبـــر وزيـــر شـــؤون القـــدس المهنـــدس عـــدنان 
ــة ســلطات االحــتالل  الحــسيني ــي اآلذان إســكاتمحاول  ف

على المدينة وتغيير  مدينة القدس محاولة لفرض سيادتها
مشيرا إلى أن األذان في المدينة يصل إلى  لطابعها الديني

ـــل مـــن يتواجـــدكافـــة ـــسمعه ك ـــا وي فيهـــا وســـيبقى   أرجائه
 .صادحا في سمائها



  

  

٢٢٠ 

وقــــال الحــــسيني، فــــي تــــصريح صــــحفي، اليــــوم 
 تــــوفر الغطــــاء للحكومــــة األمريكيــــة اإلدارة الخمــــيس، ان

مــن مــدينتهم  لتهجيــر المــواطنين المقدســيين" اإلســرائيلية"
ـــات االســـتيطانية واتخـــاذ عـــدة  ـــشيط الجمعي مـــن خـــالل تن

 . للتضييق عليهم احتالليةإجراءات

ولفت الحـسيني ان اليونـسكو لـم تقـم بـدورها فـي 
ـــات  ـــاريخ والحفري ـــب واإلســـاءة للت ـــدس فالتخري ـــة الق مدين
موجــودة، وأي قــرار تتخــذه اليونــسكو لــن يــؤثر علــى واقــع 

  .المدينة المقدسة

 ٣/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

والمفتي " األقصى"في " الجمعة"اآلالف يؤدون 
ن األذان سيبقى يصدح في سماء يؤكد أ

  القدس

  

المفتــــي العــــام للقــــدس  أكــــد – القــــدس المحتلــــة
ــشيخ محمــد حــسين، رفــض شــعبنا  ــسطينية ال ــديار الفل وال
ـــة مـــن ســـلطات االحـــتالل إلســـكات األذان فـــي  ألي محاول

  .القدس وعموم الوطن الفلسطيني

وقــال فــي خطبــة صــالة الجمعــة اليــوم مــن رحــاب 
 العبريـــة اإلعــالملينــا وســائل تطلــع ع: "المــسجد األقــصى

وتنقل بعض تصريحات قـادة االحـتالل التـي يلوحـون فيهـا 
ّبإسكات نداء التوحيـد فـي هـذه األرض المباركـة، يلوحـون 
ـــه  ـــة الحـــق، ويهـــاجمون األذان ويزعمـــون أن بإســـكات قول

  ".يسبب لهم الضوضاء

مــن كــان يــشعر باالنزعــاج مــن األذان : "وأضــاف
ســراء والمعــراج فليرحــل عنهــا وكلمــة التوحيــد فــي أرض اإل

ـــم تتعـــود ســـماع كلمـــة  ـــه ل ـــب عنهـــا، وألن أذني ألنـــه غري
  ."الحق

ان هـذا الـشعار الخالـد : "ًوتابع المفتي العام قائال
عالمة دخول وقت الصلوات الخمس، وهـو شـعيرة " األذان"

مــن شــعائر اإلســالم، ومــن شــعائر هــذه األرض المقدســة؛ 
 ".اإلسالم أرض اإلسراء والمعراج، وشعيرة أمة

ــائال ًوشــدد ق ــي ســماء : "ّ ــن يــسكت هــذا األذان ف ل
بيت المقدس وأرض فلسطين كل فلسطين ألنه نداء الحق 
ّالذي أمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وقـد تعلمـه 
ــي هــذه  ــتح بيــت المقــدس ف ــوم ف ــالل ي ــه ب ــصحابة ورفع ال

 معلنـا منـه بـأن األقـصىاألرض المباركة، برحاب المـسجد 
؛ اآلذان وشـــعيرتها اإلســالميار إســالمية شــعارها هــذه الــد

  ." مهما كانت التضحياتاإليمانيفلن يسكت هذا الصوت 

أن الـذين يحـاولون إسـكات "ّوبين المفتـي حـسين 
األذان هم أنفسهم الذين يحاولون طمس هـذه المقدسـات، 

... وأن يعتــدوا عليهــا فــي محاولــة لفــرض أمــر واقــع جديــد
ــن ــاء بيــت المقــدس خــاب أملهــم ومخططــاتهم فل ّ يفــرط أبن

وأكناف بيت المقدس بمسجدهم وبمقدساتهم وشعائرهم بل 
  ".سيحافظون عليها

 نبـذ الفرقـة إلىمن جهة ثانية، دعا المفتي العام 
ٕالتي حلت بهذا الشعب وافشال المخططات التـي تـستهدف 

ــالاألرض ال يجــوز بحــال مــن األحــوال أن : " والــشعب، وق
بانفصال الجغرافيا التـي نرفـضها تستمر الفرقة واالنقسام و

  ".ويرفضها كل مسلم وحر في هذا العالم

لقــد خــاض أبنــاء هــذا الــشعب ومعهــم : وأضــاف
الشرفاء واألحرار من أبناء العرب والمسلمين منذ االنتداب 
البريطاني والى يومنـا هـذا ثـورات مـشرفة دفاعـا عـن هـذه 

هــا األرض ومقدســاتها ومقــدراتها، ثــورات متتاليــة لعــل آخر
ما كـان فـي الثـورة الفلـسطينية التـي انـضوى أبنـاء شـعبنا 
تحت لوائها يجاهدون ويضحون بـأرواحهم ولقمـة عيـشهم 
دفاعا عن كرامة األمة وعـن أرضـها ومقدسـاتها والـشواهد 
علــى ذلــك كثيــرة مــن أبرزهــا معركــة الكرامــة التــي أعــادت 

  .الكرامة والعزة لهذه األمة

ال نقبــــل أن حــــذار حــــذار مــــن الفرقــــة، و: "وقــــال
تــــستمر هــــذه الفرقــــة ونحــــن نواجــــه هجمــــة اســــتعمارية 



  

  

٢٢١ 

احتاللية استيطانية ال بـل هجمـة تـستهدف تـصفية قـضية 
إنهــا صــفقة .. شــعبنا وأرضــه ومــصيره حاضــرا ومــستقبال

القرن المشؤومة؛ وسـيحبطها أبنـاء شـعبنا الـذي تحطمـت 
علــى صــخرة صــموده وثباتــه كــل المخططــات والمــؤامرات 

  ". تستهدف قضيتهوالمحاوالت التي

 القـدس إلـىّشـد الرحـال  "إلـىودعا المفتـي العـام 
ّ إلعمارهمـــــا، ولبـــــث الحيـــــاة فيهمـــــا، األقـــــصىوالمـــــسجد 

ولإلثبات للقاصي والداني أن أبناء هذه األرض وأبناء هذا 
الــشعب مــا زالــوا علــى عهــدهم مــع اهللا ومــع شــعبهم ومــع 

  ".مواكب الشهداء والشرفاء

ــدا مــن الــصبر وا: "وقــال ــات والربــاط وشــد مزي لثب
 هــذا البيــت المعمــور؛ قبلــتكم األولــى ومــسرى إلــىالرحــال 

  ". السماوات العلىإلىنبيكم ومعراجه 

وكان أكثر من ثالثين ألف فلسطيني مـن القـدس 
 قـــد أدوا اليـــوم صـــالة الجمعـــة برحـــاب ٤٨ العـــام وأراضـــي
 االحــتالل المــشددة وســط إجــراءات رغــم األقــصىالمــسجد 

ــدته ــة وفــي بل ا القديمــة ومحيطهــا ومحــيط األقــصى المدين
  .المبارك

  ٤/١/٢٠١٩سما اإلخبارية 

* * * * *  

المقدسيون يشيعون جثمان : في موكب مهيب
  الشهيد أبو جمل

 

ليلــة  المقدسـيين ّفـي موكـب مهيـب، شـيع مئـات
أمــــس الجمعــــة، جثمــــان الــــشهيد المقدســــي الفتــــى عبــــد 

قبـرة  مثواه األخير فـي مإلى، )ًعاما ١٧(الرحمن أبو جمل 
 .المحتلة الشهداء ببلدة السواحرة جنوب شرق القدس

ــــان  ــــد ســــلمت جثم ــــت ســــلطات االحــــتالل ق وكان
ــى  ــو جمــل مــساء أمــس بعــد شــهر ونــصف عل ــشهيد أب ال

 .احتجاز جثمانه

وصدحت حناجر المشيعين بهتافات ضد االحتالل 
 .والمطالبة بالوحدة الوطنية واالنتقام لدماء الشهيد

قــد ارتقــى شــهيدا قــرب يــذكر أن الفتــى أبــو جمــل 
جبــل  المقامــة علــى أراضــي" أرمــون هنتــسيف"مــستوطنة 

جنـوب شـرق القـدس، وقـد ادعـى االحـتالل أن أبـو  المكبر
فدائيـة اسـتهدف فيهـا أربعـة مـن  عمليـة طعـن الجمـل نفـذ

  .عناصر جيش االحتالل

 ٥/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ة ًدعوات العتبار يوم الجمعة تصعيدا للمقاوم
  "الخان األحمر"لحماية 

 

 رام اهللا دعت القوى الوطنية واإلسالمية لمحافظة

ـــشعبية فـــي المـــسيرات  ـــرة، إلـــى توســـيع المـــشاركة ال والبي
لمخططـــات التطهيـــر واالســـتعمار  األســـبوعية والتـــصدي

ــار ــسطينية، واعتب ــة  االســتيطاني فــوق األرض الفل الجمع
ا ـــة يوم ـــالمقبل ـــر والر ً ـــي المغي ـــصعيد المقاومـــة ف ـــسان لت ي

والـدعوة لحمايـة خـان األحمـر فـي القـدس  وبلعـين ونعلـين
 .المحتلة

وفــي بيــان صــحفي لهــا اليــوم، حــذرت القــوى مــن 
المقبلــــة للمزايــــدات " اإلســــرائيلية" اســــتخدام االنتخابــــات"

ــــد مــــن اســــتباحة  ــــة بالمزي ــــسطينية  األرضالداخلي الفل
باالستيطان، ومحاوالت تثبيت األمـر الواقـع وتنفيـذ سلـسة 

 المـستوطنين االعتداءات التي يقوم بها قطعان  منجديدة

ًالجبنــــاء، واســــتخدام الــــدم الفلــــسطيني قربانــــا للدعايــــة 
 ".االنتخابية

كما عبرت عن رفـضها لتـصريحات وزيـر حكومـة 
باألسـرى ومـشاريعه المـشبوهة،  المتعلقـة" اردان"االحـتالل 

التداعيات  محملة المسؤولية الكاملة إلدارات السجون عن
ــي ســيكون لهــا نتائجهــا داخــل لهــذه  ــرارات الفاشــية الت الق

وخارجها، تأكيدا على االلتفاف الشعبي والـوطني  السجون



  

  

٢٢٢ 

ــدعوة  األســرى خلــف األبطــال فــي ســجون االحــتالل، وال
 .ألوسع مشاركة في الفعاليات الداعمة لألسرى

ودعــت إلــى توســيع حمــالت المقاطعــة والــشروع 
بــات الدوليــة العقو بحمــالت دوليــة واســعة مــن أجــل فــرض

 ، داعية الشركات والمؤسسات المتورطة في"إسرائيل"على 

ــــــة وســــــحب  شــــــراكة أو أعمــــــال مــــــع االحــــــتالل لمقاطع
ـــدعو ـــل لوقـــف صـــفقة  اســـتثماراتها منهـــا، كمـــا ت البرازي

 الطــائرات بــدون طيــار والتراجــع عــن قرارهــا نقــل الــسفارة

  .للقدس المحتلة

 ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً عاما ٢٠١٩الكسواني يدعو ألن يكون الشيخ 
  لشد الرحال للمسجد األقصى

 

المبـارك الـشيخ عمـر  المـسجد األقـصى دعا مدير
ً، عاما لمزيد من شد الرحـال ٢٠١٩الكسواني، بأن يكون 

 . المسجد األقصى المباركإلى

ولفــت، فــي تــصريح صــحفي اليــوم، إلــى أن عــام 
ً المنصرم كان مريرا وصعبا على القدس٢٠١٨   والمسجدً

نأمـل : " الـسياسية المختلفـة وقـالاألحداثنتيجة  األقصى،
المـسجد األقـصى الـذي   وعروبـةإسـالميةان نحـافظ علـى 

 اقتحامـات هـو خـالص للمـسلمين وحـدهم، ونؤكـد أن كـل

المتكـررة والتـي تجـري بقـوة الـسالح ال تعطـي  المستوطنين
 التـي" اإلسـرائيلية"للـشرطة  أي حـق لهـؤالء المتطـرفين وال

 ًتحــاول فــرض نهــج جديــد علــى المكــان وتقــسيمه مكانيــا

  .ًوزمانيا بفعل السيطرة المحكمة عليه

  ٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

يدخل كنيسة المهد وسط " ثيوفيلوس"البطريرك 
ّمقاطعة شعبية بسبب تسريبه عقارات في 

  القدس

 

المـــــتهم " ثيوفيلـــــوس الثالـــــث "تمكـــــن البطريـــــرك
ارات الكنسية لالحتالل، من الـدخول إلـى بتسريب وبيع عق

ساحة المهد بحماية المئات من عناصر األجهـزة األمنيـة، 
 .وسط احتجاجات ومقاطعة شعبية كبيرة

ًوشــهدت مدينــة بيــت لحــم انتــشارا شــرطيا كبيــرا؛  ًً
لتــأمين وصــول الوفــود واالحتفــاالت داخــل أحيــاء المدينــة، 

 .وفي محيط كنيسة المهد

ٕة واعالميــــة خاصــــة، أن ّــــوذكــــرت مــــصادر محلي
األجهــــزة األمنيــــة أقــــدمت علــــى منــــع المتظــــاهرين الــــذي 

، ومنعـتهم مـن "ثيوفيلـوس "صدحوا بهتافات رافضة لوجـود
 .الوصول للساحة، وقمعتهم بالقوة

ّوكانــت عــدة فعاليــات بمحافظــة بيــت لحــم أعلنــت 
كيريــــوس "رفــــضها اســــتقبال بطريــــرك الــــروم األرثــــوذكس 

ــى المدينــة فــي إطــار ، الــذي ســ"ثيوفيلــوس الثالــث يأتي إل
ّاحتفاالت المسيحيين الشرقيين بأعياد الميالد في المدينة، 
كما أجمع قوى وهيئات ومؤسسات وشخصيات والفعاليـات 
العربية األرثوذكسية في فلسطين، والحراك الشبابي العربي 

ثيوفيلــوس "األرثوذكــسي، علــى اســتمرار مقاطعــة اســتقبال 
يــــة الـــروم األرثـــوذكس فــــي فـــي بطريرك" الثالـــث وأعوانـــه

  .القدس

 ٧/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

" رامي ليفي"دعوات إلى إفشال مشروع 
  االستيطاني في القدس

 

طالـــــــب ائــــــــتالف جمعيـــــــات حمايــــــــة  – رام اهللا
المستهلك، خالل اجتماع سكرتارية االئتالف فـي ضـواحي 
ـــصاد  ـــسطينية، ووزارة االقت ـــر الفل ـــة التحري ـــدس، منظم الق

وطني، والغرفة التجارية الصناعية في القـدس، بـالتحرك ال
المشترك من أجل إجهاض قيام بعـض تجـار القـدس بفـتح 

االستيطاني في القدس " رامي ليفي"محالت لهم في سوق 



  

  

٢٢٣ 

ــــساهم فــــي توســــيع المــــشروع  ــــذي ي المحتلــــة، األمــــر ال
االســــتيطاني بالقـــــدس علــــى حـــــساب األرض واالقتـــــصاد 

 .المقدسي

ي بيـان أصـدره، أمـس، ضـرورة وأكد االئـتالف، فـ
منــع المــستهلك الفلــسطيني مــن التــسوق مــن هــذا المركــز 
االســــتيطاني ونــــشر الــــوعي بخطورتــــه علــــى االقتــــصاد 
ًالفلــسطيني، مــشيرا إلــى أن هــذا دور مــن أدوار الجمعيــات 

 .ًأيضا

ـــة شـــاملة يجـــب أن : "وأضـــاف البيـــان إن مقاطع
ح تحــدث لجميــع المحــالت والــشركات التــي وافقــت علــى فــت

ــاجر لهــا فــي ســوق  ، وأن تطــال "رامــي ليفــي"فــروع أو مت
المقاطعة كافة فروعهم في فلـسطين أينمـا كـانوا، ومـنحهم 
فرصة إللغـاء العقـود مـع رامـي ليفـي قبـل التـورط فـي هـذا 
المشروع االستيطاني، وتقديم عـون قـانوني لهـم للـتخلص 

 ".من األعباء المترتبة على فسخ العقود

ًقفـــا وطنيـــا بلـــوره الـــشهيد إن مو: "وتـــابع البيـــان ً
فيصل الحسيني ضـمن مرجعيـة بيـت الـشرق فـي القـدس، 
ــــسرا  ــــق عليهــــا ق ــــصناعية، مــــا يطل ــــديا ال ًأن منطقــــة قلن

، هــي منطقــة التوســع الطبيعــي لتجــار وصــناع "عطــروت"
القدس، وهذا ينسحب على جميـع المؤسـسات االقتـصادية 

ــديا الــصناعية خــارج إطــار  ــى أرض قلن رامــي "المقامــة عل
رامي "وخارج إطار المشروع االستيطاني الذي يمثله " يفيل

، وبالتالي يجـب أن نميـز، وبخاصـة أن هـذا التمييـز "ليفي
وقــع عنــد إطــالق مــشروع مقاطعــة منتجــات المــستوطنات، 
حيث لم تعتبر المنتجات الفلسطينية فـي قلنـديا الـصناعية 

 ".منتجات مستوطنات

ــــة، المنــــسق العــــام الئــــتالف  ودعــــا صــــالح هني
جمعيــات حمايــة المــستهلك، رئــيس الجمعيــة فــي محافظــة 
رام اهللا والبيرة، جميع المؤسسات الرسـمية والـشعبية التـي 
تعنـــى بـــشؤون القـــدس إلـــى التحـــرك الفـــوري مـــع التجـــار 
الفلــسطينيين مـــن أجـــل التراجـــع عــن عقـــودهم فـــي مركـــز 

ً، ومساعدتهم قانونيـا مـن أجـل هـذا االنفكـاك، "رامي ليفي"
 على ذلك يجب شطبهم مـن قـوائم الغرفـة وفي حال أصروا

التجاريــة فــي القــدس، ومقاطعــة محالتهــم بالكامــل علــى 
 .مستوى الوطن

ـــى كاهـــل وزارة "وأشـــار إلـــى أن  ـــى عل ًواجبـــا ملق
ـــر،  ـــة التحري ـــدس، ومنظم ـــدس، ومحافظـــة الق شـــؤون الق
ووزارة االقتصاد الوطني، من أجل التصدي لهـذا المـشروع 

صـمودها، وال يجـوز أن تتـرك ًانتصارا للقدس واقتـصادها و
القــدس وحيــدة فــي هــذه الهجمــة االقتــصادية االســتيطانية 

  ".ضد كل مكونات القدس االقتصادية

وقــال المحــامي فريــد األطــرش، عــضو ســكرتارية 
إن : االئتالف، منسق حماية المستهلك فـي جنـوب الـضفة

االقتــصاد الفلــسطيني فــي القــدس يتعــرض لهجمــة شرســة 
ــوج هــذه الهجمــة بافتتــاح لزعزعــة صــمود المقدســ ين، وتت

في القدس المحتلة بشراكة من بعض التجار، " رامي ليفي"
ًمــا ســينعكس ســلبيا علــى قــدرة التجــار الفلــسطينيين علــى 
ًالمنافسة نظرا للحـصار المـضروب علـى القـدس المحتلـة، 

 .وحرمانها من ترابط سوقها مع بقية السوق الفلسطينية

ي مـــن قبـــل وانتقـــد األطـــرش الـــصمت الفلـــسطين
دون حراك " رامي ليفي"جهات االختصاص عما يحدث في 

أو حتى ضغط على التجار الـذين تورطـوا، مـن أجـل إلغـاء 
  .عقودهم في المجمع

ودعت القوى الوطنية في مدينـة القـدس المحتلـة 
ًإلى مقاطعة مراكز التسوق اإلسرائيلية؛ معتبرة ذلك تمويال 

حتلـــة، عـــشية لالحـــتالل ومـــشاركة فـــي تهويـــد القـــدس الم
قرب حاجز " رامي ليفي"افتتاح المتجر اإلسرائيلي المسمى 

 .قلنديا شمال القدس المحتلة

أن شــراء "وأكــدت القــوى الوطنيــة، فــي بيــان لهــا، 
ـــل لالحـــتالل اإلســـرائيلي ، "البـــضائع اإلســـرائيلية هـــو تموي

مقاطعة مراكز التسوق اإلسرائيلية التـي يـؤدي "ًداعية إلى 
المساهمة في حـصار القـدس وتكـريس التعاطي معها إلى 



  

  

٢٢٤ 

عزلهـــا وحـــصارها وســـلخها عـــن محيطهـــا الـــذي يمارســـه 
ــــــة  ــــــى األرض إلفقــــــار أهلهــــــا فــــــي محاول االحــــــتالل عل

  ".إلخضاعهم

 ٨/١/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

محكمة االستئناف الفلسطينية تقضي بالسجن 
 "عصام عقل"لـ   الشاقةاألشغالالمؤبد مع 

  ة لالحتاللبتهمة تسريب عقارات فلسطيني

 

رام اهللا، اليــوم   فــيفاالســتئنا محكمــة أصــدرت
 الـشاقة علـى األشـغالاألربعاء حكمها بالسجن المؤبد مـع 

  .مسرب األراضي في القدس عصام عقل

" اإلســـرائيليةالهويـــة "يـــشار إلـــى أن عقـــل يحمـــل 
  .والجنسية األمريكية من سكان بيت حنينا في القدس

ــ ــسلطات األمريكيــة قــد طالب ــسلطة  توكانــت ال ال
بتسليمها المدعو عصام عقل بعد الحكم عليه  الفلسطينية

 محكمـة إلـىيحـول  من محكمة االختصاص سـابقا قبـل ان
  .االستئناف التي أصدرت حكمها القطعي بالقضية

 ٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ُاألسيرة إسراء جعابيص تعاني : مهجة القدس
 ًأوضاعا صحية صعبة

 

) مهجـــــــة القـــــــدس(مؤســـــــسة  كــــــدتأ –رام اهللا 
إســـراء  للـــشهداء واألســـرى اليـــوم؛ أن األســـيرة المجاهـــدة

مــن مدينــة القـــدس ) ً عامـــا٣٥(ريــاض جميــل جعــابيص 
صــحية صـــعبة وســـط تجاهـــل  ًالمحتلــة، تعـــاني أوضـــاعا

ٕواهمــال مــا يــسمى إدارة مــصلحة ســجون االحــتالل بتقــديم 
  .عالج حقيقي وجذري لحالتها الصحية أي

 جعـــابيص فــــي رســـالة وصــــلت وأفـــادت األســــيرة
تعــاني مــن تــشنجات  ًنــسخة عنهــا، أنهــا) مهجــة القــدس(

بالجـــسم مـــع وجـــع شـــديد، وآالم شـــديدة باأليـــدي وأســـفل 
المفاصل واأليدي واألقدام وفـي األطـراف، ومـن  الرقبة وفي

االكتئاب ورغبـة شـديدة فـي  تشنجات بالجسم، وتعاني من
  .البكاء

سمها وآثـار وأضافت في رسالتها أنه بالنـسبة لجـ
أنها تستخدم الدواء، حيث  الحروق ال يوجد أي تحسن مع

الــشديد  ًقــاموا بإعطائهــا دواء جديــدا يــسبب لهــا الــصداع
ويمنعها من النـوم، وهـي تتنـاول مـسكنات مـن أجـل اآلالم 

منهـا، ولكـن أصـبح جـسمها ال يـستجيب مـن  التـي تعـاني
مــا يحــدث فــي  كثــرة المــسكنات، وأن الــدواء جعلهــا تنــسى

  .لوقت الحاضر، وتتذكر الماضي فقطا

وطالبت األسيرة إسراء بضرورة إدخال طبيـب مـن 
عيادة السجن ال تخدم وضعها،  الخارج لعالج أسنانها ألن

إلجـراء عمليـات  وال تقدم لهـا العـالج الـالزم، وأنهـا بحاجـة
  .جراحية إلزالة آثار الحروق

وأشـــارت مهجـــة القـــدس إلـــى أن قـــوات االحـــتالل 
ووجهـــت ســـلطات  م،١١/١٠/٢٠١٥تـــاريخ اعتقلتهـــا ب

االحتالل تهمة محاولة تنفيذ عملية وقتل يهـود مـن خـالل 
أنبوبــة غــاز داخــل ســيارتها أثنــاء توجههــا لمدينــة  تفجيــر

 بالقــدس المحتلــة اإلســرائيلية القــدس، وأصــدرت المحكمــة
ًحكمــا جــائرا عليهــا بالــسجن الفعلــي  وغرامــة  ًعامــا) ١١(ً

  .كلمالية عالية خمسين ألف شي

وأوضــحت مهجــة القــدس أن األســيرة جعــابيص، 
أنبوبة الغـاز بإصـابات  أصيبت يوم اعتقالها نتيجة انفجار

شـــديدة، ورغـــم خطـــورة وضـــعها الـــصحي واإلصـــابة التـــي 
% ٦٠لها، والتـي أدت إلـى حـروق فـي أكثـر مـن  تعرضت

أن سـلطات االحـتالل  من جسدها، وبتـر أصـابع يـديها، إال
 لـم تقـدم العـالج الـالزم لهـا فـيتعاملـت معهـا كإرهابيـة، و

حينه، واليـوم تعـاني إسـراء مـن آثـار الحـروق فـي وجههـا 
ـــاج ـــة،  وأنحـــاء جـــسمها، وهـــي تحت ـــة عـــالج طويل لرحل

للـــتخلص مـــن أوجاعهـــا التـــي باتـــت ال تفارقهـــا، إال وهـــي 



  

  

٢٢٥ 

بمساعدة المهـدئات فـي الـسجن الـذي ال تتلقـى فيـه  نائمة
  .الرعاية الصحية الالزمة

ـــــذكر، أ ن األســـــيرة المجاهـــــدة إســـــراء جـــــدير بال
ــد  ــابيص مــن موالي وهــي متزوجــة  م،٢٢/٠٧/١٩٨٤جع

، وتنتمي لحركـة الجهـاد "معتصم"ولديها طفل واحد واسمه 
  ).الدامون(ًفي فلسطين، وتقبع حاليا في سجن  اإلسالمي

مــــن جهتهــــا، ناشــــدت مؤســــسة مهجــــة القــــدس 
والجمعيــات  مؤســسات حقــوق اإلنــسان المحليــة والدوليــة،

عنى بشؤون األسرى، وفـي مقـدمتها اللجنـة الدوليـة ُالتي ت
األحمــر، بــضرورة التــدخل الفــوري للــضغط علــى  للــصليب

ــاذ حيــاة األســرى المرضــى، وفــي  االحــتالل مــن أجــل إنق
ــل علــى تمكــين  ــدمتهم األســيرة إســراء جعــابيص؛ والعم مق

المرضـــى مـــن حقـــوقهم المـــشروعة فـــي العـــالج  األســـرى
  .والحرية

  ٩/١/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

 ١٨حكاية دمية سجنتها إسرائيل مع صاحبها 
 !عاما

  

 قـد يبـدو - مصطفى حبوش - األناضول - غزة
ًالعنـــوان مبالغـــا فيـــه، لكـــن الحقيقـــة أن إســـرائيل اعتقلـــت 
ًفلسطينيا في سجونها لنحو عقدين مـن الـزمن، واحتجـزت 
ًبالفعــل معــه دميــة كــان قــد اشــتراها لطفلتــه ذات العــامين، 

ــشعب فــي واحــدة  ــسوة فــي تــاريخ ال ــر القــصص ق ــن أكث ًم
 .الفلسطيني

ــة  ــة الدمي ــدأت حكاي ّكمــا ســماها بطــل ” ميمــي“ب
القــصة عمــاد الــدين الــصفطاوي، مــن مدينــة دبــي، عنــدما 

، كـي يهـديها ٢٠٠٠اشتراها من أحد متاجر األلعاب عـام 
التـي لـم يتجـاوز عمرهـا آنـذاك ربيعـين مـن ” سارة“البنته 
 .العمر

عنـدما دخلـت متجـر األلعـاب “: يقـول الـصفطاوي
ـــاديني  ـــة تن ـــب، أحســـست كـــأن الدمي ـــي شـــعور غري تملكن

أنــا لعبــة ابنتــك، فتوجهــت إليهــا واشــتريتها علــى : وتقــول
لقد وقعت في حب هـذه اللعبـة وشـعرت أنهـا تـشبه . الفور
 .”ابنتي

أن ” أحـــر مـــن الجمـــر“انتظـــر الـــصفطاوي علـــى 
، لكـن يوصل الدميـة إلـى طفلتـه المدللـة ليـرى فرحتهـا بهـا

اللعبة لم تصل صاحبتها الصغيرة، ففي طريق عودتـه مـن 
 –اإلمـارات اعتقلتــه قـوات االحــتالل عنـد بوابــة قطـاع غــزة 

  . لتؤجل فرحته وضحكات طفلته–حيث تقطن أسرته 

ً عامـا، مـسؤول ٥٥ًكان الصفطاوي البـالغ حاليـا 
ــس  ــي المجل ــوزارة األوقــاف، وعــضوا مــستقال ف المــساجد ب

، اعتقلتــه إســرائيل لنــشاطه بمقاومــة الــوطني الفلــسطيني
ـــة أوســـلو عـــام  ، فـــي ١٩٩٣االحـــتالل قبـــل توقيـــع اتفاقي

انتهــاك واضــح لالتفاقيــة التــي تقــضي بعــدم محاكمــة أي 
فلــسطيني علــى أنــشطته فــي المقاومــة خــالل الفتــرة التــي 

 .سبقت توقيع المعاهدة

وبعــــد نحــــو عقــــدين مــــن الــــزمن قــــضاها داخــــل 
/ عـن الـصفطاوي فـي ديـسمبرالسجون اإلسـرائيلية، ُأفـرج 

كـــانون األول الماضـــي، لتعـــود قـــصة الدميـــة وتجتـــر آالم 
  .أعوام خلت

ّفي بداية أيام اعتقاله، أصر الصفطاوي علـى أن 
ّترافقه اللعبة في زنزانته، إذ كان يحدثها فـي وحدتـه ويـرى 

 .من خاللها عائلته

ّلكـــن بعـــد مـــرور عـــام، فـــضل أن تغـــادر الدميـــة 
ُاألمانات بالسجن، ألنها كانـت تبقـي المعتقل إلى صندوق 

ًعلى جرح مأساته مفتوحا، فكان عند رؤيتها يتخيل طفلته 
 .ويزداد شوقه إليها ولبقية أطفاله وزوجته” سارة“

ــــي“وبعــــد أن قــــضت الدميــــة  ً عامــــا، ١٨” ميم
عمــاد “أرســلتها الــسلطات اإلســرائيلية مــع بقيــة مقتنيــات 

ًفـراج عنـه نظـرا إلى عائلته قبل نحو أسبوع مـن اإل” الدين



  

  

٢٢٦ 

التي لم تعد ” سارة“النتهاء محكوميته، لتصل الدمية إلى 
ًطفلة وانما أصبحت فتاة تخطت العشرين عاما ٕ. 

ًبعـــد أن مـــر األســـبوع متثـــاقال وكـــأن اليـــوم منـــه 
ــة  ــسائم الحريــة، وكانــت الدمي ــنفس الــصفطاوي ن بــسنة، ت
ـــاه، ليبتـــسم لحظتهـــا  أول األشـــياء التـــي تقـــع عليهـــا عين

ًباتــت حــرة أيـــضا “: ، كمــا قــال”ه فــي النــضالشــريكت”فـــ
 .”ووصلت ليد صاحبتها

” سـارة“وعلى الجانب اآلخر مـن الحكايـة، تقـول 
إنهــا لــم تكــن تعلــم بــأمر الدميــة فقــد كانــت صــغيرة عنــدما 
اشتراها والدها، لكن عندما وصلت إليها بعـد نحـو عقـدين 

 .من موعدها األصلي، شعرت بحجم حب والدها لها

تـــصدق أن خـــروج والـــدها مـــن ” ةســـار“لـــم تكـــن 
ًالــسجون اإلســرائيلية ســيأتي يومــا، ولكــن عنــدما أعطتهــا 
والــدتها اللعبــة قبيــل إطــالق ســراحه، كانــت البــشرى بقــرب 

 .انعتاقه

بكيـت . عندما أخذت اللعبة من أمي بكيـت كثيـرا“
ًحزنا على عمر قضيناه بعيدا عن أبي، وفرحـا بـأن حكايـة  ً ًٍ

، تقـول ” جديـدة بـين أحـضانهاأللم انتهت وسنعيش بدايـة
  .سارة

ًكم هو مجرم االحتالل بحرمانه أطفاال “: وتضيف
، إذ لـم تكـن حكايـة الـصفطاوي ”من أبيهم لسنوات طويلـة

مجرد لعبة لم تصل لصاحبتها، فالسنوات الماضـية حملـت 
  .معاناة من نوع مختلف

االحـــــتالل يعتقـــــل “إن ” عمـــــاد الـــــدين“ويقـــــول 
ة واحــدة، بــل يريــد أن يــشعره الفلــسطيني لــيس ليعاقبــه مــر

أنــه يعاقبــه فــي كــل ســنة وأســبوع ويــوم وســاعة ودقيقــة، 
ًويبقيــــه يعــــاني طــــوال فتــــرة اعتقالــــه كــــي يكــــسره نفــــسيا 

 .”ًوبدنيا

ــــي إنهــــاك وتعــــذيب  ــــوع وســــائل إســــرائيل ف وتتن
ُـتريـد أن تشعر  “– بحـسب الـصفطاوي –المعتقلين، فهي 

ة علـى قلـب المعتقل بأنه ملكها، وأنهـا قـادرة فـي أي لحظـ
  .”ًحياته رأسا على عقب

ولعل أقل أساليب التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين 
ــــ ـــسجون إســـرائيل، مـــا يعـــرف ب ـــشبابيك”ب ـــث ”دق ال ، حي

ــــضبان الغــــرف قبــــل أن يطلــــب مــــن  ــــضرب الــــسجان ق ي
ــة بالكامــل لتفتيــشها، وهــذا يحــدث  ــين إخــالء الغرف المعتقل

 .ًمرتين على األقل يوميا

تقلــين إلــى اقتحــام قــوات وتــصل وســائل قمــع المع
مسلحة لغـرفهم وضـربهم، وربمـا إطـالق النـار علـيهم كمـا 
حدث مع الصفطاوي عندما أطلـق أحـد الجنـود النـار علـى 

 .”مسافة صفر“قدمه وأصابها من 

وفـــي بعـــض الظـــروف كانـــت القـــوات اإلســـرائيلية 
ـــسهم بالكامـــل،  ـــع مالب ـــى خل ـــين عل ـــار المعتقل تتعمـــد إجب

ـــن غـــرفهم وضـــرب ـــسرهم ٕواخـــراجهم م ـــي محاولـــة لك هم، ف
  .ًنفسيا، كما يروي الصفطاوي

وحاول الصفطاوي أن يتغلب على سـنوات سـجنه 
ًبقراءة الكتب وتعلـيم المعتقلـين، مـشيرا إلـى أنـه قـرأ مئـات 

 .الكتب بكافة المواضيع وخاصة العلوم الشرعية واألدب

كمـا شـارك فـي التــدريس ضـمن برنـامج ليــسانس 
اة، والخدمــــة االجتماعيــــة التــــاريخ، ودبلــــوم تأهيــــل الــــدع

الخـــــاص بـــــالمعتقلين، بالتعـــــاون مـــــع جامعـــــة األقـــــصى 
غيــــر (وكليــــة العلــــوم التطبيقيــــة ) حكوميــــة فلــــسطينية(

 ).حكومية

وبقـــدر المعانـــاة التـــي عاشـــها الـــصفطاوي داخـــل 
المعتقـل، كـان شـعور الفــرح فـور إطـالق سـراحه ووصــوله 

 .إلى قطاع غزة

ـــول ـــن أخمـــص“: ويق ـــي م ـــالفرح يغمرن  شـــعرت ب
قــدماي حتــى رأســي، الفــرح كــان بمــذاقات جميلــة ومتعــددة 

 .”فقد فرحت بالنجاة وبلقاء أسرتي
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 ١٨شـعرت أنـي انتــصرت علـى االحـتالل، فــرغم “
ًعامــا قــضيتها فــي المعتقــل خرجــت، وهــا هــي أســرة كاملــة 

 .، يضيف الصفطاوي”تنتظرني ووطن برحابته يتسع لي

ــاة األســير المحــرر،  ّأمــا الجانــب اآلخــر مــن معان
ــد تجرعتــه زوجتــه ســعدية الحــوراني  ــا٤٩(فق التــي )  عام

تزوجها في مدينة درعـا الـسورية، وتنقـل معهـا فـي بلـدان 
عربيـــة كـــالجزائر والـــسودان ومـــصر، قبـــل أن يعـــودا إلـــى 

ـــسطين، وينجبـــا  ـــور وابنتـــين ٥فل ـــنهم ذك ـــة م ـــاء ثالث  أبن
 .أصغرهما ولدت بينما كان والدها داخل المعتقل

ًأيامــا غايــة ” ســعدية“ت فــي بدايــة االعتقــال قــض
ًفي الصعوبة، لم تفارق الدموع عينيهـا، فقـد كانـت حـامال 

ـــين“بابنتهـــا  ـــديها ” ل ـــي ٤ول ـــال، وعائلتهـــا تقطـــن ف  أطف
 .سوريا، وكان زوجها يمثل كل شيء في حياتها

كان اعتقال عمـاد صـدمة هائلـة “: وتقول سعدية
لـي وألطفــالي، عــشت تحـت ضــغط هائــل فـي بدايــة األمــر، 

 كانوا بحاجة إلـى متابعـة دائمـة وكـان يجـب علـي فأطفالي
 .”أن أكون األم داخل البيت، واألب خارجه

كنـــت متألمـــة أبكـــي باســـتمرار، وفـــي “: وتـــضيف
كثير من األحيان انهـارت أعـصابي قبـل أن أنجـح بالتـأقلم 
مع الوضع الجديد بعد عام كامل، وكان ما سـاعدني علـى 

 باهللا في كـل موقـف ذلك تفكيري الدائم بأطفالي واالستعانة
 .”صعب

أنهــا لــم تكــن ” ســعدية“ولعــل مــا زاد مــن معانــاة 
ًتعــرف شــيئا عــن زوجهــا علــى مــدار عــام كامــل ســوى أنــه 
معتقــــل، فالــــسلطات اإلســــرائيلية كانــــت تمنــــع زيارتــــه أو 
التواصل معه حتى عبر المؤسسات الحقوقية الدوليـة مثـل 

 .الصليب األحمر

 قبــل أن ًوقــضى الــصفطاوي عامــا دون محاكمــة،
ـــسلطات اإلســـرائيلية تهمـــة ممارســـة أنـــشطة  ـــه ال توجـــه ل

 .تتعلق بالمقاومة الفلسطينية، وتحكم عليه بالسجن

وخالل سـنوات االعتقـال، لـم تعـرف األسـرة معنـى 
ــــان  ــــدما ك ــــاد، فعن ــــضان أو للمناســــبات واألعي ــــشهر رم ل
المصلون يرددون تكبيرات العيـد فـي المـسجد كانـت زوجـة 

 .ه يبكون في منزلهموأطفال” عماد الدين“

تــذكر تفاصــيل ليلــة ” ســعدية“ومــا زالــت الزوجــة 
طويلة لم تنم فيها وعاشت خاللها مشاعر الخوف والقلـق 

 .والحزن والفرح في وقت واحد

كنـــت محرومـــة مـــن زيـــارة زوجـــي فـــي “: وتقـــول
 عامـــا مـــن اعتقالـــه أبلغتنـــي اللجنـــة ١٣المعتقـــل، وبعـــد 

 .” بالزيارةالدولية للصليب األحمر بأنه سيسمح لي

في الليلة التي سبقت يوم الزيـارة لـم أذق طعمـا “
للنوم، كنت طوال الليل أبكي ولم أصدق أنـي سـأزوره وأراه 
ــدقائق قبــل أن يحــين موعــد  ــساعات وال ّأخيــرا، بــت أعــد ال ً

، تـــضيف ســـعدية قبـــل أن تجبرهـــا دموعهـــا علـــى ”الزيـــارة
 .التوقف عن الحديث

 أكـن أصـدق لـم“: وتتابع بعد أن تمالكت دموعهـا
أننـي ســأرى زوجــي فقــد كنــت أخــشى أن يمنعنــي االحــتالل 
من الزيارة بشكل مفاجئ، وبقيت على هذه الحالة إلـى أن 
ًدخلت صالة الزيارة ورأيته مـن بعيـد ألصـرخ فرحـا وبـشكل 

ا هـــو : ال إرادي ـــإنـــه هنـــاك إنـــه حق كانـــت لحظـــات مـــرة ! ً
  .”وقاسية

مـــدة الزيـــارة التـــي لـــم تتجـــاوز ” ســـعدية“قـــضت 
لنــصف ســاعة وهــي تبكــي، وكــادت أن تفقــد وعيهــا مــن ا

شــدة اإلرهــاق الــذي أصــابها فهــي لــم تــنم فــي تلــك الليلــة، 
 .ًوفقا لحديثها

ـــة اإلفـــراج عـــن  ًتلـــك اللحظـــات تكـــررت أيـــضا ليل
ً، لكنهـا حملـت نوعـا آخـر مـن الفـرح، فهـذه ”عماد الدين“

 .المرة لن تترك زوجها وتعود وحيدة إلى المنزل

د الــسنوات واألشــهر واألســابيع كنــا نعــ“: وتقــول
ـــت  ـــراج عـــن زوجـــي، وكان ـــساعات لموعـــد اإلف ـــام وال واألي

 .”المخاوف تسيطر علينا فاالحتالل قد يؤخر اإلفراج عنه
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وفــي الليلــة التــي ســبقت إطــالق ســراحه، جهــزت 
ــت  ــة، وكان ــارات التهنئ ــزل بالزينــة وعب ــاه المن ــه وابنت زوجت

 .الفرحة تغمرهم والدموع ال تفارقهم

ــي ا ــر وف ــى معب ــة إل ــصباح توجهــت العائل بيــت “ل
وبعـــد ســـاعات مـــن االنتظـــار شـــاهدت ) شـــمال(” حـــانون

أخيرا الحافلة التي تحمل زوجهـا وشـاهدته وهـو ” سعدية“
 .ينزل منها لتصيب جسدها رجفة كادت تسقطها أرضا

عندما شاهدته بكيت وتنفست الـصعداء “: وتقول
انتهــت بــال فقــد أدركــت أن أعــوام األلــم والمعانــاة والوحــدة 

 .”أخيرا عاد زوجي وعادت الفرحة لمنزلي. رجعة

  ١٦ ص١٠/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

افتتاح شارع عنصري في القدس خطوة : عمرو
  ضمن رؤية عنصرية

 

الخبيـــر فـــي  أكـــد – أبـــو حـــسنين مـــي – القـــدس
شــؤون عمــارة القــدس واألقــصى جمــال عمــرو، أن افتتــاح 

ً، طريقــا جــديا شــمال االحــتالل اإلســرائيلي، اليــوم الخمــيس ً
شــــرق القــــدس ينقــــسم إلــــى قــــسمين؛ أحــــدهما خــــاص 
بالفلــسطينيين واآلخــر لإلســرائيليين، مجــرد خطــوة ضــمن 
رؤيــة عنــصرية واســعة النطــاق، تنتهجهــا حكومــة اليمــين 

 .االستيطاني لتهويد مدينة المقدسة

وكالـة قـدس نـت "وقال عمرو في حديث لمراسـلة 
 خطـورة سنـشاهدها فـي هنـاك مؤشـرات أكثـر"، إن "لألنباء

الميدان على مـستوى التـشريعي، سـتكون واضـحة للعـالم، 
البائــد كمــا " األبارتهايــد"ًمؤكــدا أن االحــتالل يمــارس نظــام 

  ".كان في جنوب أفريقيا وبقية األنظمة الديكتاتورية

لـــيس هنـــاك بلديـــة لالحـــتالل فـــي : "ًوشـــدد قـــائال
ا إلـــى أن  ــالقـــدس، وانمـــا مؤســـسة اســـتيطانية، الفت ًـ كـــل ٕ

بلــديات االحــتالل مؤســسات اســتيطانية، لكــن مــا يـــسمى 

ًببلديـــة القـــدس أشـــد فتكـــا وتطرفـــا وعدوانيـــة علـــى أبنـــاء  ً
  ".شعبنا

وأكــــــد أن إقامــــــة الجــــــدران والطــــــرق لــــــم تحــــــد 
الفلسطيني عن القيام بممارسة حقه الطبيعي فـي النـضال 

المجتمــع الــصهيوني مجتمــع "ًلتحريــر أرضــه، موضــحا أن 
على رأسه رئيس بلدية القدس الـذي يريـد  وإرهابيةقيادات 

  ".تدمير سور المدينة المقدسة لتغيير مالمح المدينة

ًووفقا لصحيفة هآرتس، فإن الطريق الـذي أطلـق 
 سيفــــــصل الـــــسائقين الفلــــــسطينيين ٤٣٧٠عليـــــه رقـــــم 

واإلسرائيليين، وسيكون في قلبه جـدار بطـول ثالثـة أمتـار 
  .ي وآخر شرقيوارتفاع ثمانية أمتار وينقسم لجزء غرب

وأشارت الصحيفة إلـى أن هـذا المخطـط أعـد منـذ 
 سنوات لكن تأخر بسبب خالفات مالية وكـذلك أمنيـة، ١٠

ًمـــشيرة إلـــى أنـــه ســـيربط بـــين منطقـــة مـــستوطنات شـــمال 
ــة القــدس عــن  ــة رام اهللا بوســط مدين القــدس وشــرق مدين

وقـرب " سـكوبس"طريق النفق الواقع تحـت جبـل المـشارف 
  .مستشفى المطلع

ًووفقـــا للمخطـــط الـــذي جـــرى إعـــداده فـــإن الجـــزء 
المخــصص للفلــسطينيين ســيربط شــمال الــضفة بجنوبهــا 
ويعـــزل جميـــع األراضـــي الواقعـــة إلـــى الـــشرق والمـــصنفة 

ـــرابط "ج"منـــاطق  ، كمـــا أن هـــذا الطريـــق سيـــصبح هـــو ال
الوحيــد بــين شــمال وجنــوب الــضفة خلــف الجــدار، بحيــث 

رق األخرى التـي يمنع الفلسطينيون من استخدام كافة الط
ســـتكرس فقـــط للمـــستوطنين ويكـــون ذلـــك مقدمـــة لتنفيـــذ 

  ."E1"المخطط االستيطاني 

  ١٠/١/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  
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هكذا استعادت عائلة الخياط المقدسية منزلها 
  من المستوطنين

 

 بعـد أربعـة أعـوام ونيـف – القدس –أسيل جندي 
ّالحـــتالل، تمكنـــت مـــن مقارعـــة المـــستوطنين فـــي محـــاكم ا

عائلة الخياط التي تعيش في حي وادي حلوة ببلدة سلوان 
جنوب المسجد األقصى المبارك، من اسـتعادة عقارهـا مـن 

 .قبضة المستوطنين بعد إثبات ملكيتها له

ـــة يـــوم  أيلـــول  / ســـبتمبر٣٠بـــدأت مأســـاة العائل
 عنــدما اســتفاق أفرادهــا بعــد منتــصف الليــل علــى ٢٠١٤

عبريــــة ليتفــــاجؤوا بــــأن المــــستوطنين تمتمــــات باللغــــة ال
ّيقتحمـون ثالثـة منـازل تعــود للعائلـة وسـربها أحـد أفرادهــا 

 .محمد عادل الخياط إلى جمعيات استيطانية

ــق السمــسار فريــد الحــاج  ــسريب عــن طري ــم الت ت
 عقــارا فــي بلــدة ســلوان ٢٥يحيــى المتــورط فــي تــسريب 

بادعـــاء أنـــه يـــشتري هـــذه المنـــازل القريبـــة مـــن المـــسجد 
قـصى الســتعمالها نــزال لراحــة المــصلين الــذين يتوافــدون األ

 .إلى المسجد بشكل دائم

ـــصالح شـــركة  ـــه ل ـــشراء تـــم عـــن طريق كنـــدال "ال
التــي تــم تأسيــسها فــي جمهوريــة أنغــوال، والتــي " فاينــانس

ّأجـرت بـدورها المنـازل أو باعتهـا للجمعيـات االسـتيطانية، 
اء االســـتيطانية التـــي تنـــشط فـــي شـــر" العـــاد "مثـــل جمعيـــة

 .العقارات في سلوان بشكل مباشر

ُومن بين هذه العقارات التي سربت عقـار ال يبعـد 
سوى عشرات األمتـار عـن المـسجد األقـصى ويعـود لورثـة 
ســعدية وشــفيق الخيــاط وعــددهم ثمانيــة، إذ أقــدم محمــد 

 علــى تــسريب حــصته فــي العقــار - أحــد الورثــة - عــادل
يـد الحـاج للمستوطنين مـن خـالل تعاونـه مـع السمـسار فر
ــاء ــى اصــطحاب شــقيقته وف وهــي  - يحيــى، كمــا تجــرأ عل

 إلى المحامين ودفعها للتوقيع على أوراق - فاقدة لألهلية
 للتنازل عن منزل العائلة الذي تسكن به بعد وفاة والديهم

وبلغ عدد المنازل التي سربت للمستوطنين ثالثة 
 – متـرا مربعـا ٢٥٠ وبمـساحة –منازل، يعود اثنان منهـا 

 متـــرا مربعــا للورثـــة ٦٠عــادل، والثالـــث مــساحته  محمــدل
ـــى اســـترداده مـــن  ـــة عل ـــة، وهـــذا مـــا ســـاعد العائل الثماني

 .المستوطنين بعد معركة قضائية مضنية

زارت الجزيــرة نــت العائلــة قبــل أربعــة أعــوام بعيــد 
تسريب العقار، وكان أفرادها غير المتورطين في التسريب 

لة وضحاها بات العلم يعيشون حالة من الصدمة، فبين لي
اإلســرائيلي يرفــرف علــى مــدخل منــزل والــدهم ووالــدتهم، 
وأصبح قاطنوه الغرباء يعربدون ويتصرفون بحرية وكأنهم 

 .أصحاب الحق

  العودة للمنزل

عادت الجزيرة نـت لزيـارة العائلـة بعـد يـومين مـن 
ــار، وكــان الترقــب ســيد الموقــف،  انتزاعهــا حقهــا فــي العق

فــاتيح المنــزل مــن مكتــب المحامــاة خاصــة أنهــم تــسلموا م
الذي يترافع عنهم وكانوا يتوقون لدخوله بعد غياب قسري 

 .عنه

رافقناهم إلـى مدخلـه لكـن محـاوالتهم لفـتح البـاب 
ــال، وبعــد  ــسبب تغييــر المــستوطنين األقف ــاءت بالفــشل ب ب
نجــاحهم بفــتح إحــدى النوافــذ أطــالوا النظــر بداخلــه وذهلــوا 

ـــــه، م ـــــث المـــــستوطنين ب ؤكـــــدين أن أول مـــــا بمـــــدى عب
سيقدمون عليه هو ترميم المنزل وتأثيثـه لتعـود شـقيقتهم 

 .وفاء للسكن فيه

فتحيــة وازدهــار وعدلــة ووفــاء ودالل، باإلضــافة 
ــار،  ــة للعق ــة الثماني ــق وطــه ومحمــد عــادل، هــم الورث لرفي
ّوبعـد إقــدام األخيـر علــى التـسريب توجــه البقيـة للمحــامين 

أن محمــد عــادل ال لرفــع قــضية ضــد المــستوطنين بــدعوى 
 يملك العقار وحده وال يحق له التصرف به

مدحت ديبة هـو أحـد محـامي العائلـة الـذي أطلـع 
ل  ّـالجزيرة نت على المسار القانوني للقضية، قائال إنـه وك ُ
فورا بتقديم دعوى ضـد المـستوطنين الـذين اقتحمـوا منـزل 



  

  

٢٣٠ 

وفاء بـالقوة وقـاموا بتغييـر األقفـال بينمـا كانـت تمكـث فـي 
ستشفى لما تعانيه من اضـطرابات نفـسية، وقـدم بـدوره الم

طلبا احترازيا لمحكمة الصلح، وبعد مرور أقل من شهرين 
علـــى اقتحـــام المنـــزل، حـــصل علـــى قـــرار احتـــرازي مؤقـــت 

 .يقضي باسترجاعه من المستوطنين وتسليمه لوفاء

لكن المستوطنين لم يرق لهـم ذلـك وقـدموا أربعـة 
، األمــر الــذي مــدد مكــوثهم اســتئنافات علــى قــرار المحكمــة

، لكـن ٢٠١٦في المنـزل لعـامين حتـى أخلـوه صـيف عـام 
وفاء لم تعـد للـسكن بـه بـسبب حالتهـا الـصحية مـن جهـة 
وإلقدام المستوطنين فـي الطـابق العلـوي علـى قطـع الميـاه 

 .والكهرباء عن منزلها من جهة أخرى

  نجاح مغلف بالقلق

ــــر ــــرار االحت ــــة للق ــــة القانوني ازي اســــتمرت المتابع
المؤقــت حتــى حــصل محــامو العائلــة مــن محكمــة الــصلح 
علـــى تثبيـــت لقـــرار إخـــالء العقـــار مـــن المـــستوطنين فـــي 

 .كانون الثاني الجاري /التاسع من يناير

وعـــن النجـــاح الـــذي حققـــه المحـــامون فـــي هـــذا 
الملــف، قــال ديبــة إنهــم عملــوا كخليــة نحــل وبتعــاون بــين 

نجـــاح مكتبـــه ومكتـــب المحـــامي محمـــد دحلـــة مـــن أجـــل إ
القضية، خاصة وأن المستوطنين مدعومون بأكبر مكاتـب 
المحامـاة فـي إســرائيل الـذين كـان يحــضر ثالثـة مـنهم فــي 

 .كل جلسة باإلضافة لمستشارين آخرين

نحــن ســعيدون بالنتــائج لكــن مــن خــالل "وأضــاف 
ــدموا اســتئنافا  ــع أن يق ــن المتوق خبرتنــا بالمــستوطنين، فم

ة المركزيـــــة علـــــى قـــــرار محكمـــــة الـــــصلح فـــــي المحكمـــــ
 ".وسيقاتلون للفوز بالعقار حتى الرمق األخير

وتطـــرق ديبـــة إلـــى أنـــه بـــذل جهـــده ألن يحـــضر 
السمسار فريد الحاج يحيى إلحـدى جلـسات المحـاكم لكنـه 
ــرار مــن القاضــي  ــى ق ّتهــرب، ورغــم حــصول المحــامي عل
بجلبه إلى المحكمة عن طريق الـشرطة، فـإن ذلـك لـم يـتم 

ــ حكومــة إســرائيل بأكملهــا "ه أيــضا، وعلــق علــى ذلــك بقول

وقفت إلى جانب فريد الحاج يحيى شريك جمعية العاد في 
 ".كل كبيرة وصغيرة

قبل مغادرة منزل العائلة، استمعنا لتفاصيل كثيرة 
وكان من بين المتحدثين عـم الورثـة مـصلح الخيـاط الـذي 
قال إن العائلة ومنـذ تـسريب عقاراتهـا لـم تعـد تتعامـل مـع 

ُط، الــذي منــع مــن المــشاركة فــي جنــازة محمــد عــادل الخيــا
ٕشقيقه وحـضور عزائـه، وانهـا ستـسعى السـترداد المنـزلين 
ـــستوطنين  ـــن الم ـــان م ـــزال عائلت ـــه وال ت ـــودان ل ـــذين يع الل

 .تسكنان بهما

 اللتـان حملتـا علـى عاتقهمــا -أمـا دالل وازدهـار 
مسؤولية مقارعة المستوطنين في المحاكم وتوجهتا برفقة 

لإلدالء بشهاداتهما عن تركـة والـدهما المحامين للجلسات 
 فتحـــدثتا عـــن محـــاوالت شـــقيقهما -لهمـــا ولبقيـــة الورثـــة

عرض مبالغ مالية عليهمـا مقابـل التنـازل عـن حـصتيهما 
 .في العقار

لــن أتنــازل يومــا عــن منــزل شــهدت "وقالــت دالل 
هنــا .. علــى تعــب والــدي ووالــدتي فــي بنــاء كــل حجــر فيــه

ــــا وهنــــا ســــنبقى ونتمنــــى أن ــــنجح فــــي إخــــالء ترعرعن  ن
  ".المستوطنين من المنزلين اآلخرين

  ١٣/١/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

األوقاف اإلسالمية تطالب االحتالل بوقف 
  جميع انتهاكاته غير المسبوقة لألقصى

 

ــــاف   وشــــؤون اإلســــالميةاســــتنكرت دائــــرة األوق
ــال  ــة، اعتق المــسجد األقــصى المبــارك، فــي بيــان لهــا الليل

 من حراس المسجد األقـصى المبـارك شرطة االحتالل عددا
 .من المسجد مساء اليوم لدى خروجهم

ــــال حــــراس المــــسجد  ــــدائرة أن اعتق وأوضــــحت ال
األقصى جاء بسبب قيامهم بواجبهم بالـدفاع عـن المـسجد 
األقــصى المبــارك، الفتــة إلــى فــرض شــرطة االحــتالل منــذ 



  

  

٢٣١ 

صـــباح اليـــوم طوقـــا عـــسكريا حـــول مـــسجد قبـــة الـــصخرة 
 حراس المسجد العتراضهم ومنعهم ألحـد المشرفة العتقال

أفراد الشرطة من دخول قبة الـصخرة المـشرفة وهـو يلـبس 
 ).الكباه( الشعائر اليهودية إلىالقبعة التي ترمز 

وطالبــــت الــــدائرة بــــاإلفراج الفــــوري عــــن حــــراس 
ـــــع  ـــــارك ووقـــــف جمي  اإلجـــــراءاتالمـــــسجد األقـــــصى المب

سجد، والممارســات غيــر المــسبوقة التــي تنتهــك حرمــة المــ
وأكــدت الــدائرة بأنهــا هــي المــسؤولة عــن كــل مــا يتعلــق 
بالمسجد األقصى المبـارك وحفظـه وحفـظ رسـالته ومكانتـه 
مـــسجدا إســـالميا خاصـــا لعمـــوم المـــسلمين بكـــل مـــساحته 

  . دونم١٤٤البالغة 

 ١٤/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقدسيون في دوامة سلب الحقوق ورفض 
  المواطنة

 

 اإلسـرائيلية مـن الفلـسطينيين فـي تمنع الـسلطات
ـــى جـــواز ســـفر، وتعطـــيهم  ـــة الحـــصول عل القـــدس المحتل
مكانة مقيم، وفي حال أراد أحدهم السفر إلـى خـارج الـبالد 
فإن بإمكانه الحصول على وثيقة سفر، تستوجب حـصوله 
ــــى معظــــم دول العــــالم، كمــــا أن  ــــى تأشــــيرة دخــــول إل عل

 منهكة في كل المقدسيين يعانون من إجراءات بيروقراطية
. مرة يتوجهون فيهـا إلـى مكتـب وزارة الداخليـة اإلسـرائيلية

واألمــر األخطــر الــذي يمكــن أن يواجهــه المقدســي هــو أن 
 .يفقد مكانة مقيم في حال غادر البالد

ٕوازاء هـــذا الوضـــع، ازداد فـــي الـــسنوات األخيـــرة، 
ٕوان لــم يتجــاوز المئــات، عــدد المقدســيين الــذين يقــدمون 

 طلبـا ٦٩على المواطنة اإلسـرائيلية، مـن طلبات الحصول 
، ٢٠١٨ إلـى نحـو ألـف طلـب فـي العـام ٢٠٠٣في العـام 

وهم مكرهون على ما يبدو للقيام بخطوة كهذه، على األقل 
 ورغـــم أن .مـــن أجـــل أن يتمكنـــوا مـــن العـــودة إلـــى الـــبالد

ـــة  ـــسمح بمـــنح المقدســـيين المواطن ـــانون اإلســـرائيلي ي الق
ــام اإلســرائيلية، إال أن وزارة  ــة اإلســرائيلية تــضع أم الداخلي

ويـشار إلـى أنـه . مقدمي طلبات كهذه عقبات ال نهاية لها
 والخمـسين، االثنتـينبشكل عام، وطـوال سـنوات االحـتالل 

ـــة  تمتنـــع الغالبيـــة العظمـــى مـــن المقدســـيين عـــن المطالب
 .بالحصول على المواطنة اإلسرائيلية

اليــوم، " هــآرتس"وبحــسب تقريــر نــشرته صــحيفة 
 قــــــدم ٢٠١٠ - ٢٠٠٤ثــــــاء، فإنــــــه فــــــي األعــــــوام الثال

 طلـــب للحـــصول علـــى ٩٠٠ – ٢٠٠مقدســـيون مـــا بـــين 
المواطنــة اإلســرائيلية، لكــن فــي معظــم هــذه الــسنوات تمــت 

وفي األعوام . المصادقة على عشرات الطلبات في كل عام
 ١٠٨١ – ٧١٩ جـــرى تقـــديم مـــا بـــين ٢٠١٨ – ٢٠١١

ئــات طلبــا فــي كــل عــام وصــودق علــى بــضع عــشرات أو م
 علــى ســبيل ٢٠١٦قليلــة منهــا فــي كــل عــام، وفــي العــام 

 طلبـات ٧ طلبـا وصـودق علـى ١٠٨١المثال، جرى تقديم 
 .فقط

ـــى المقدســـي أن ينتظـــر  وقالـــت الـــصحيفة إن عل
ليس أقل من ثالث سـنوات حتـى يـتم تعيـين موعـد لـه كـي 
. يقدم وثائق من أجل الحصول علـى المواطنـة اإلسـرائيلية

 انتظار ثـالث أو أربـع سـنوات أخـرى وبعد ذلك يتعين عليه
كي يتلقى ردا على طلبه، وفي هذه األثناء تقوم السلطات 
بكل ما بوسعها من أجل البحث عن سـبب لـرفض الطلـب، 
بدءا من عدم إجادة اللغة العبرية، ومرورا بالتساؤل حـول 
والئــه إلســرائيل وانتهــاء باالشــتباه بــأن مقــدم الطلــب لــه 

 .أمالك في الضفة الغربية

وتوضع هذه العراقيل، التي تجعـل الحـصول علـى 
المواطنــــة أمــــرا مــــستحيال فــــي معظــــم الحــــاالت، رغــــم أن 
إسرائيل هي دولة احتالل في القدس وسنت قانون سريان 
القوانين اإلسرائيلية على القـدس المحتلـة، واعتبـرت بـذلك 

ويـرى محـامون إسـرائيليون ". إلى األبـد "إنها ضمتها إليها
ين فـــــي طلبـــــات الحـــــصول علـــــى هـــــذه يمثلـــــون مقدســـــي



  

  

٢٣٢ 

المواطنة، أن هذه العراقيل ال يضعها الموظفون في مكتـب 
ٕوزارة الداخلية في القدس الشرقية، وانما هي سياسة عليا 

 .ومتعمدة

ـــــــادي  ـــــــة ع ـــــــصحيفة عـــــــن المحامي ـــــــت ال ونقل
لوســتيغمان، المتخصــصة فــي هـــذا الموضــوع قولهــا إنـــه 

لبــات، وهــم ال واضــح أن وزارة الداخليــة ال تريــد هــذه الط"
. ســجل الــسكان بمزيــد مــن الفلــسطينيين’ تلويــث’يريــدون 

وواضح أن الهدف هـو أن يكـون هنـاك أقـل مـا يمكـن مـن 
المـــواطنين المقدســـيين وهـــم يـــدققون بكـــل طريقـــة كـــي ال 

 ".يمنحوا المواطنة

ــه "وأضــافت أن  درب اآلالم هــذا أســوأ ممــا يمــر ب
 ومـــن أجـــل. أي مهـــاجر يطلـــب الحـــصول علـــى المواطنـــة

المقارنة فقط، فإن إجراءات لم شمل عائلة مواطن أجنبي، 
ــع  ــة عالقــة بإســرائيل، يــستغرق حــوالي أرب ولــيس لديــه أي

 وســلطة عاديــة تتــأخر ثــالث .ســنوات ونــصف الــسنة فقــط
ســنوات فــي إعطــاء رد، تقــدم اعتــذارا علــى األقــل، وتعطــي 

بـل . وفي حالة المقدسيين ال تقدم الـسلطات شـيئا. تفسيرا
ُ، التأخير ينتج عبئا آخر علـى الـسكان الـذين على العكس

يــضطرون إلـــى تقـــديم الطلـــب مجـــددا، وتقـــديم جبـــال مـــن 
ـــد، والخـــضوع الســـتجوابات  ـــن جدي ـــصاريح م ـــائق والت الوث

، إضافة إلى مضيعة الوقـت )العبرية)وامتحانات في اللغة 
 ".والتكاليف واإلذالل الذي يرافق ذلك

ذه وقــال المحــامي أمنــون مــزر، المخــتص فــي هــ
القضايا، إن وزارة الداخلية تتذرع بعدم وجـود قـوى بـشرية 

واضــح كالــشمس "كافيــة فــي مكتــب الــوزارة، لكنــه أكــد أنــه 
أنـــه توجـــد هنـــا نوايـــا حفيـــة، وربمـــا تعليمـــات مـــن أعلـــى 

 ".بتقليص عدد المواطنين

وال يساعد كثيرا التوجه إلى المحكمة العليا، التي 
حقــوق المــواطن توجــه إليهــا مــزر ولوســتيغمان وجمعيــة 

ومحامون آخرون مرات عديدة، لكن القضاة كانوا يتبنـون 
ــة بخــصوص الــنقص فــي  ــع وزارة الداخلي فــي كــل مــرة ذرائ

القوى العاملة، وتغييـر أجهـزة الحاسـوب ووجـود صـعوبات 
 .بيروقراطية كهذه أو تلك

وفي أعقاب التماس قدمـه مقدسـي إلـى المحكمـة 
ئيلية فــــي رد قدمتــــه العليــــا، قالــــت وزارة الداخليــــة اإلســــرا
 طلبـــا قدمـــه ٣٢٥٢للمحكمـــة، مـــؤخرا، إنـــه يوجـــد حاليـــا 

. مقدســيون مــن أجــل الحــصول علــى المواطنــة اإلســرائيلية
ُوتعهدت الـوزارة بمعالجـة الطلبـات التـي قـدمت حتـى العـام 

 حتى نهاية الشهر الحالي، ومعالجة الطلبات التي ٢٠١٥
أبريـل  / حتى نهاية نيـسان٢٠١٦ُقدمت حتى نهاية العام 

 ٢٠١٧المقبــل، ومعالجــة الطلبــات التــي قــدمت فــي العــام 
يونيو المقبل، ومعالجة الطلبات التـي  /حتى نهاية حزيران

  . حتى نهاية العام الحالي٢٠١٨قدمت في العام 

 ١٥/١/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

* * * * *  

دعوات بهدم جزء من سور القدس ال : منصور
 يجب أن تمر بسالم

 

دوب المراقــب لدولــة فلــسطين المنــ  بعــث-رام اهللا 
في األمم المتحدة، السفير ريـاض منـصور، بـثالث رسـائل 
متطابقـــة لكـــل مـــن رئـــيس مجلـــس األمـــن لـــشهر ينـــاير 

ــدومينيكان( ــة ال ، واألمــين العــام لألمــم المتحــدة، )جمهوري
ورئيـــسة الجمعيـــة العامـــة، لـــيطلعهم علـــى آخـــر تطـــورات 

ئيلية األوضـــاع وتـــسليط الـــضوء علـــى االنتهاكـــات اإلســـرا
ّالمـــستمرة عبـــر االســـتمرار فـــي سياســـاتها الهدامـــة علـــى 

  .أرض فلسطين وتوسيع أنشطتها االستيطانية

ــاني : وقــال منــصور إنــه فــي الرابــع مــن كــانون ث
الجاري، قام رئيس ومؤسس صندوق أرض إسـرائيل أرييـه 
ـــــى مواقـــــع التواصـــــل  ـــــصريح علنـــــي عل ـــــة ت كينـــــغ بكتاب

ــه إلــى هــدم أجــز ــدعو مــن خالل اء مــن ســور االجتمــاعي ي
ّالقـدس، ويـدعي أن الـسور يــشكل خطـرا ثقافيـا واجتماعيــا 

  .وبيئيا على القدس



  

  

٢٣٣ 

ودعا إلى أخذ تصريحات كينـغ علـى محمـل الجـد 
ألنهــا خطيــرة وتحريــضية وانتهــاك صــارخ للقــانون الــدولي 
وال يجب تجاهلها أو التغاضـي عنهـا لمـا تحملـه مـن آثـار 

  .منطقةوتلميحات وتعد دعوة لتفاقم األوضاع في ال

وأضاف، مجلس األمن يشدد على عدم االعتـراف 
بأي تغييرات تطرأ على المناطق المحتلة بعـد حزيـران عـام 

ّ السـيما فيمــا يتعلــق بمدينــة القـدس عــدا عــن تلــك ١٩٦٧
التي اتفقت عليها األطـراف مـن خـالل المفاوضـات، داعيـا 
الــدول إلــى التفريــق بــين أراضــي دولــة إســرائيل واألراضــي 

 وأن أي تفكيــر بهــدم ســور القــدس ١٩٦٧ام المحتلــة عــ
  .التاريخي سيزيد من سوء األوضاع هناك

يـدعو إلـى ) ٢٠١٦عـام  (٢٣٣٤إن قـرار : وقال
ـــي  ـــسلبية الت ـــب اإلجـــراءات ال اتخـــاذ خطـــوات حاســـمة لقل

  .اتخذت على األرض وتعيق حل الدولتين

وحـــذر الـــسفير منـــصور مـــن مخـــاطر تـــصريحات 
ماشـى مـع الـصمت الـدولي أرييه كينغ، مشيرا إلـى أنهـا تت

ــذا  ــق القــانون الــدولي، وله ــي تطبي ــة ف ــة دولي ــاب رغب وغي
الـــسبب فـــإن إســـرائيل تواصـــل انتهاكاتهـــا وتـــرفض تنفيـــذ 
المئـــات مـــن القـــرارات الدوليـــة وتواصـــل تـــدمير أي فرصـــة 

  .ٕلتحقيق السالم وانهاء االحتالل غير الشرعي

ـــيس  ـــام ورئ ـــين الع ـــصور، األم ـــسفير من ـــر ال وذك
مـــة ورئـــيس مجلــس األمـــن لهـــذا الـــشهر أن الجمعيــة العا

البلــدة القديمــة موضــوعة علــى الئحــة اليونــسكو ومــصنفة 
مــن المواقــع المهــددة، مــشددا علــى أهميــة البلــدة القديمــة 

  .للديانات الثالثة

وناشــد المجتمـــع الـــدولي، بمــا فـــي ذلـــك مجلـــس 
األمــن، التمــسك بالتزاماتــه والتــصرف بمــسؤولية لحمايــة 

ــسطيني األ ــة الــشعب الفل ــر القابل عــزل وحمايــة حقوقــه غي
  .للتصرف ومقدساته

 ١٥/١/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

ًألفا يؤدون صالة الجمعة في المسجد  ٤٥
 األقصى المبارك

  

 ألـــف مـــواطن فلـــسطيني مـــن ٤٥أدى أكثـــر مـــن 
ـــام  ـــذ الع ـــل من ـــسطيني المحت ـــداخل الفل  ١٩٤٨القـــدس وال

رك رغـم المبـا المـسجد األقـصى برحـاب صالة الجمعـة اليوم
 االحتالل المشددة وسط القدس وبلـدتها القديمـة، إجراءات

 .ورغم أجواء وأحوال الطقس الباردة

وفـي خطبــة الجمعــة، اسـتنكر الــشيخ يوســف أبــو 
المبـارك  األقـصى قـوات االحـتالل للمـسجد اقتحـام سـنينة

ٕودهم مصلياته وابعاد المزيد من الحـراس والعـاملين عنـه،  ُ
والمــصلين  المقدســات علــىووصــفه باالعتــداء الــصارخ 

ـــــال ـــــاملين، وق ـــــرارات : "والع ـــــادإن ق ّ بحـــــق حراســـــنا اإلبع ُ
ــي ــاملين ف ــراد منهــا إال األقــصى والع  سياســة ظالمــة ال ي

والمـسلمين فـي المـسجد  اإلسـالميةإضعاف دائرة األوقـاف 
 .األقصى

ــــو ســــنينة أنــــه رغــــم كــــل هــــذه  ــــشيخ أب وأكــــد ال
ابتون فـي المقـدس وثـ الممارسات إال أننا ثابتون فـي بيـت

 مقدســاتنا، وعــزائم العــاملون فــي المــسجد األقــصى قويــة

  .وراسخة

 ١٨/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

أسرلة التعليم في القدس جزء من : صيدم
  سياسات التطهير العرقي

 

 أكد وزير التربية والتعليم العالي صبري - رام اهللا
يم فـي صيدم أن ممارسات االحتالل ومحاوالته أسرلة التعل

ًالقدس، تأتي كجزء من سياسات التطهير العرقـي، خاصـة 
حــول " اإلســرائيلية"بعــد مــا تناقلتــه بعــض وســائل اإلعــالم 

عــزم ســلطات االحــتالل إغــالق مــدارس ومؤســسات وكالــة 
 .بالقدس" أونروا"



  

  

٢٣٤ 

وشــدد الـــوزير فـــي بيـــان صـــحفي، اليـــوم األحـــد، 
ة علــى أن الــوزارة بكامــل هيئاتهــا وطواقمهــا، تقــف بكــل قــو

أمــام هــذه الــسياسات التهويديــة الراميــة لــضرب المنظومــة 
ُالتعليمية في المدينـة المقدسـة ومحـو الهويـة الفلـسطينية 

  .منها

ــع  ــاء األمــور فــي القــدس وجمي ودعــا صــيدم أولي
المؤســسات والفعاليــات الوطنيــة للتكــاتف ومــساندة جهــود 
الوزارة، إلحبـاط كافـة مخططـات وسياسـات االحـتالل وصـد 

شرسة ضــد قطــاع التعلــيم وكــل مكونــات الهويــة هجمتــه الــ
  .الوطنية في المدينة المقدسة

وأكد وزيـر التربيـة علـى أن الـوزارة ملتزمـة بـدعم 
المدارس المقدسية، والوقوف عنـد مـسؤوليتها فـي حمايـة 
التعلـــيم فـــي القـــدس، باعتبـــار هـــذه القـــضية علـــى رأس 

  .األولويات

مــع ولفـت صـيدم إلـى الجهــود المبذولـة بالتعـاون 
الشركاء الوطنيين والدوليين والجهات ذات العالقة لتـدعيم 
ــــة المقدســــة ومواجهــــة هــــذه  ــــي المدين ــــيم ف ــــة التعل حماي
السياسات التهويدية، واالستمرار بتنفيذ الخطوات المضادة 

  .لسياسات االحتالل

ُإن مضي االحـتالل واسـتمراره بتنفيـذ "وقال صيدم 
ًهــذه المخططــات تــشكل اســتهدافا واضــحا وم ًباشــرا لحـــق ً

األطفــــال فــــي التعلــــيم، بمــــا يتنــــافى مــــع كافــــة القــــوانين 
  .والمواثيق الدولية وحقوق اإلنسان

ودعــا المؤســسات الدوليــة والحقوقيــة واإلعالميــة 
والناشطة بمجال الدفاع عـن الحـق فـي التعلـيم إلـى اتخـاذ 
ـــــات االحـــــتالل وسياســـــاته  ـــــف حاســـــم تجـــــاه انتهاك موق

  .وفضحها

يلة الماضـية، النقـاب عـن وكشفت قناة عبرية الل
فحــوى قــرار إســرائيلي يقــضي بإنهــاء عمــل وكالــة غــوث 

ـــسطينيين  ـــشغيل الالجئـــين الفل شـــرقي مدينـــة " أونـــروا"وت
  .القدس المحتلة

ًووفقا لما أوردته القنـاة الثانيـة العبريـة فقـد عقـد 
ًمؤخرا اجتماع موسع في ديوان رئـيس الـوزراء اإلسـرائيلي 

مئيـر بـن "ستشار األمن القومي بنيامين نتنياهو برئاسة م
وتقــــرر فــــي نهايتــــه عــــدم مــــنح مــــدارس أونــــروا " شـــبات

ًتصاريح العمل داخل المدينة خـالل الـسنة الحاليـة تمهيـدا 
" أونـــروا"ٕلتحويــل المــدارس إلـــى حكوميــة وانهــاء عمـــل الـــ

  .ًتماما في القدس

ـــا لتوصـــية  ـــأتي تطبيق ـــت القنـــاة إن القـــرار ي ًوقال
، "نيـــر بركـــات"دس األســـبق ســـابقة مـــن رئـــيس بلديـــة القـــ

باإلضـافة لتقـاطع القـرار مـع القـرارات األمريكيـة المتالحقــة 
  .بالتضييق على أونروا وقطع تمويلها

وبينت القناة أن البلدية بدأت بإجراءات الستئجار 
ــات تحويلهــا إلــى مــدارس تابعــة للنظــام  ــة لغاي ــان مؤقت ِمب

  .التعليمي بالقدس

  ٢٠/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * **   

مخيم شعفاط يرفض تهديدات االحتالل : القدس
  بإغالق مدارسه

 

ـــدس  ـــات الق ـــي مخيم ـــشعبية ف ـــضت اللجـــان ال رف
 وســـط المدينـــة، تهديـــدات مخـــيم شـــعفاط ًوتحديـــدا فـــي

ـــة  ـــي المدين ـــروا ف ـــة األون ـــإغالق مـــدارس وكال االحـــتالل ب
 .المقدسة

ــى  وأكــدت اللجــان الــشعبية فــي مخــيم شــعفاط عل
ومواجهتها بكافـة " االسرائيلية "ضرورة التصدي للمحاوالت

  .الوسائل

 ٢٠/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  



  

  

٢٣٥ 

 إغالق" إسرائيل"األونروا تعقب على محاولة 
  المدارس في القدس

 

 أكد الناطق الرسمي باسم وكالـة غـوث - وكاالت
ســامي مشعــشع، أنــه لــم يــتم " االونــروا"وتــشغيل الالجئــين 

 المدارس التي تـديرها فـي إعالم األونروا بخصوص إغالق
 .القدس المحتلة

وجــاء ذلــك عقــب اعتمــاد مجلــس األمــن القــومي 
التابع لـرئيس الـوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو، خطـة 
ـــات لمنـــع مـــدارس األونـــروا مـــن العمـــل فـــي القـــدس  برك
المحتلـة، بحــسب مـا نــشرته القنـاة العبريــة الثانيـة، الليلــة 

  .الماضية

شور علـى صـفحته فـي وأوضح المشعشع فـي منـ
، أن األونـــروا تقـــدم خـــدماتها وتـــشرف "فـــيس بـــوك"موقـــع 

، ١٩٥٠علـــى منـــشآتها فـــي القـــدس الـــشرقية منـــذ عـــام 
ضمن الوالية الممنوحـة لهـا مـن الجمعيـة العموميـة لألمـم 

  .المتحدة

ــذ  وأضــاف، أن ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي ومن
 تقـــف ضـــد وجـــود األونـــروا واألرضـــية التـــي ١٩٦٧العـــام 

  .تكز عليها في إدارة خدماتها في القدس المحتلةتر

طـــرف فـــي معاهـــدة امتيـــازات " إســـرائيل"وأكـــد أن 
 والتــي ١٩٤٦وحــصانة األمــم المتحــدة الموقعــة فــي عــام 

تحمــي حــق األمــم المتحــدة فــي القيــام بمهماتهــا مــن دون 
  ".أي تدخل

وكــان قــد علــق رئــيس بلديــة القــدس الــسابق نيــر 
 اعتماد خطتـه مـن قبـل بركات، في تصريح صحفي، عقب
أنه حـان الوقـت لوضـع "مجلس األمن القومي اإلسرائيلي، 

  ".حد لكذبة الالجئين

واتهــــــم بركــــــات، األونــــــروا بــــــالترويج للكراهيــــــة 
والـــشعب اليهـــودي مـــن خـــالل " إســـرائيل"والتحــريض ضـــد 
  .مناهجها المدرسية

وتــنص خطــة بركــات التــي تــم اعتمادهــا علــى أن 
محتلة تابعة للبلديـة، وتحـت تصبح المدارس في القدس ال

  . إسرائيلي كاملفإشرا

  ٢٠/١/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

صفقات غامضة لبيع عقارات في البلدة 
 القديمة لمستوطنين تثير قلق المقدسيين

 

 بعدما انتقلت - أ ف ب -  القدس المحتلة
ملكيته لمستوطنين اسرائيليين، بات مبنى عائلة جودة 

ألقصى في القدس الشرقية المحتلة، القريب من المسجد ا
رمزا لمخاوف الفلسطينيين من صفقات سرية معقدة لبيع 

  .عقارات تهدد وجودهم في البلدة القديمة

حامل )  عاما٥٥(ويؤكد أديب جودة الحسيني 
لم يرتكب أي "مفاتيح كنيسة القيامة نيابة عن عائلته إنه 

 ومن  ببيعه المبنى المشيد على الطراز المملوكي"خطأ
  .٢٠١٦ثالث طبقات، لفلسطيني آخر في 

لكن هذا لم يعفه من غضب الفلسطينيين الذين 
يعتبر كثيرون منهم بيع عقارات في القدس الشرقية 

، واتهم بأنه مسؤول عن بيع المبنى "خيانة"السرائيليين 
  .الواقع في الحي االسالمي بالبلدة القديمة لمستوطنين

ذي ينتمي إلى وتساءل اديب جودة الحسيني ال
عائلة مقدسية عريقة، وهو يجلس عند مدخل كنيسة 
القيامة التي بنيت في المكان التقليدي لصلب المسيح 

هل يمكن محاسبتي على شيء تم بيعه منذ أكثر "ودفنه 
  ."من عامين لشخص آخر؟

وأوضح أنه باع العقار إلى فلسطيني آخر عام 
) ورو مليون ي٢,١٨( مليون دوالر ٢,٥ مقابل ٢٠١٦

وال يمكن تحميله مسؤولية انتقال المستوطنين إلى هناك 
  .٢٠١٨في أواخر العام 



  

  

٢٣٦ 

وقد واجه جودة دعوات للتخلي عن دوره كحامل 
مفتاح كنيسة القيامة الذي يفتخر به وتوارثته عائلته 

  .المسلمة أبا عن جد، منذ قرون

يعرض اديب جودة الوثائق التي يقول إنها تثبت 
ة بيع منزله لفلسطيني آخر يدعى خالد للسلطة الفلسطيني

خانني "ويقول إن المشتري . ٢٠١٦العطاري في العام 
  ."وخان السلطة الفلسطينية وفلسطين

وردا على سؤال لوكالة فرانس رفض خالد 
هناك تحقيقا "العطاري اإلدالء بأي تعليق مشيرا إلى ان 

  ."جاريا من قبل السلطة الفلسطينية ولم ينته بعد

جودة ليست العقار الوحيد الذي يثير قلق وبناية 
 الف مقدسي منهم ٣٢٠الفلسطينيين الذين يخوض نحو 

وهم يعتبرون أن كل . صراعا من أجل بقائهم في المدينة
عملية بيع لممتلكاتهم إلى مستوطنين تشكل ضربة قاسية 

  .أخرى لقضيتهم

ويشعر مقدسيون بالخوف من أن يجدوا أنفسهم 
حتيال وتسريب عقارات وبيعها الى يوما ضحية عمليات ا

مستوطنين، خصوصا أن عمليات البيع والشراء تتم 
  .بطرق سرية وملتوية

ويسعى المستوطنون إلى تهويد القدس القديمة 
  .مبررين ذلك بعالقتهم التوراتية بالمكان

وبعد بيع بناية جودة لمستوطنين، تبادل أديب 
 مواقع جودة الحسيني وخالد العطاري االتهامات على

ونشرت تسجيالت فيديو لم يعرف . التواصل االجتماعي
مصدر عدد منها، تتهم عائالت اخرى ببيع عقارات إلى 
مستوطنين لتعزز من البلبلة ومن حملة تشكيك في 
األجهزة األمنية الفلسطينية وعائالت مقدسية وشخصيات 

  .معروفة

احتلت اسرائيل القدس الشرقية العربية في 
لقدس بشطريها الغربي والشرقي  وأعلنت ا١٩٦٧

  .١٩٨٠ للدولة العبرية عام "عاصمة أبدية وموحدة"

 آالف يهودي في مستوطنات ٢١٠ويعيش نحو 
 ١٩٦٧القدس الشرقية، والتي بدأت اسرائيل بناءها بعد 

  .اثر مصادرتها أراضي محيط القدس

وتمنع إسرائيل السلطة الفلسطينية من العمل في 
لسلطة تسعى للحفاظ على نفوذ لكن ا. القدس الشرقية

  .فيها ولو كان محدودا

وتنص قوانين السلطة الفلسطينية، على عقوبة 
  .اإلعدام لبيع العقارات في القدس الشرقية إلى مستوطنين

وفي واحدة من القضايا البارزة في األسابيع 
األخيرة، حكمت محكمة فلسطينية في الضفة الغربية على 

حمل الجنسية االميركية المقدسي عصام عقل الذي ي
  .بالمؤبد في قضية بيع عقار في البلدة القديمة

حاول "وقال عدي نوفل محامي عقل إن موكله 
ببساطة مساعدة عائلة فلسطينية أخرى في حل مشاكل 

  ."ميراث فيما بينهم

وواجهت قضية عصام عقل انتقادات من سفير 
د الواليات المتحدة لدى اسرائيل ديفيد فريدمان المؤي

كما أدت إلى . لالستيطان ودعا إلى إطالق سراح عقل
  .دعوات في اسرائيل إلى السلطات لتتحرك

وبعد توقيف عقل، اعتقلت اسرائيل محافظ 
القدس مرات عدة لالشتباه به لألسباب نفسها لكن تم 

  .إطالق سراحهم في نهاية المطاف

وأكدت وسائل إعالم اإلفراج عن عقل هذا 
لكن هذه . جه إلى الواليات المتحدةاألسبوع شرط أن يتو

  .المعلومات لم يؤكدها محاميه وال السفارة األميركية

، )نوفمبر(وفي قضية منفصلة في تشرين الثاني 
رفض مفتي القدس محمد أحمد حسين السماح بدفن 
مقدسي لقي مصرعه في حادث سير، في مقابر 
المسلمين بسبب اتهامه ببيع عقار لمستوطنين في البلدة 

  .القديمة



  

  

٢٣٧ 

يؤكد ناشطون مناهضون لالستيطان أن 
مجموعات المستوطنين االسرائيليين تدفع باتجاه إبرام مثل 
هذه الصفقات لزيادة عدد السكان اليهود في القدس 

  .الشرقية، وتعرض مبالغ هائلة إلغراء أصحاب العقارات

مجموعات المستوطنين اإلسرائيليين "وقالوا إن 
قات كجزء من جهودهم لزيادة تمارس ضغوطا لعقد الصف

 تستخدم مجموعة ،السكان اليهود في القدس الشرقية
متنوعة من الوسائل مثل شركات الوساطة أو الشركات 

  ."االجنبية او الشركات الوهمية

وصرحت يوديث اوبنهايمر مديرة المنظمة غير 
مدينة "الحكومية المناهضة لالحتالل االسرائيلي جمعية 

عمليات البيع والشراء ليست "أن ) معير عمي ("الشعوب
  ."معامالت مفتوحة وشفافة

لكن دانيال لوريا المؤيد الشرس لالستيطان في 
وقال لوريا . ، دافع عن أعماله"عطيرت كوهانيم"جمعية 

يجب أن يكون الجميع قادرين على الشراء والبيع في "
  ."المناطق الواقعة تحت السيادة اإلسرائيلية

  ٢٢ص ٢١/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ُالتربية تحذر من مخططات االحتالل لتفريغ 
  البلدة القديمة بالقدس من المدارس

 

ـــالي،  ّحـــذرت – رام اهللا ـــيم الع ـــة والتعل وزارة التربي
من مخططات سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي الراميـة لتفريـغ 
البلــدة القديمــة فــي القــدس مــن المــدارس والــسيطرة علــى 

  . ذرائع تخدم مخططاتهاأبنيتها التاريخية، تحت

وأشــارت الــوزارة، فــي بيــان صــحفي، مــساء اليــوم 
األحــد، إلــى مــساعي االحــتالل لتفريــغ مدرســتي القادســية 

اللتين تقعان داخـل " القدس اإلعدادية"و" خليل السكاكيني"
البلــدة القديمــة فــي القــدس مــن الطلبــة؛ مــن خــالل تقــديم 

ــنقلهم إلــى مــدارس أخــ ــع اإلغــراءات والتــسهيالت؛ ل رى تتب

ّبلدية االحتالل خارج أسوار البلدة القديمة، وتعلم المنـاهج  ُ
اإلســـرائيلية، للـــسيطرة علـــى المبـــاني التاريخيـــة األثريـــة 

  .لهاتين المدرستين

ــــن  ــــذر م ــــاء األمــــور ضــــرورة الح ــــت بأولي وأهاب
مخططــــات االحــــتالل الراميــــة إلــــى أســــرلة نظــــام التعلــــيم 

علــــى الفلـــسطيني فــــي القــــدس؛ مــــن خــــالل وضــــع اليــــد 
ًعليهـــا، داعيـــة " اإلســـرائيلي"المـــدارس، وفـــرض المنهـــاج 

كافة المؤسسات الحقوقيـة واإلنـسانية واإلعالميـة؛ لتحمـل 
مــسؤولياتها إزاء هــذه الحــرب التــي يــشنها االحــتالل علــى 

  .المسيرة التعليمية في المدينة المقدسة

إن ممارسات االحتالل المتواصـلة : "وقالت الوزارة
ــة فــي المدينــة المقدســة؛ يعبــر عــن ضــد العمليــة التعلي مي

مــدى بــشاعة االحــتالل وعنجهيتــه وضــربه بعــرض الحــائط 
كافــة المواثيــق واألعــراف الدوليــة التــي تــضمن الحــق فــي 

 ".التعليم

 ٢٠/١/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

 تتحدى االحتالل وتبدأ الدراسة "األونروا"
 بمدارسها بالقدس

  

وكالة األمم  باشرت - عمان -  نادية سعد الدين
، "األونروا"المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

أمس، الفصل الدراسي الثاني في مدارسها بالقدس 
المحتلة، في تحد صارخ لقرار االحتالل اإلسرائيلي األخير 

  .بإغالق مدارس ومؤسسات الوكالة في المدينة المحتلة

 طالب وطالبة بمقاعد ٤٦.٣٠٠والتحق زهاء 
، في الضفة "لألونروا"اسة في المدارس التابعة الدر

دور "الغربية بما فيها القدس المحتلة، لتأكيد أهمية 
الوكالة في تقديم خدماتها التعليمية، إلى جانب الصحية 

، بحسب "واإلغاثة االجتماعية، إلى الالجئين الفلسطينيين
  .الوكالة



  

  

٢٣٨ 

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط من قرار سلطات 
الل اإلسرائيلي بإغالق عشرات المدارس والعيادات االحت

 في القدس "لألونروا"الطبية والمؤسسات التعليمية التابعة 
ًالمحتلة، بينما يطال القرار، أيضا، مخيم شعفاط، شمالي 
ّالمدينة، الذي تديره المنظمة األممية، بوصفه المخيم 

  .الوحيد في القدس

ربية في وأكدت مديرة عمليات إقليم الضفة الغ
األونروا ستواصل عملها "، غوين لويس، بأن "األونروا"

وتستمر في تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين إلى 
  ."حين الوصول إلى حل دائم وعادل

وأبرزت لويس، خالل زيارتها أمس إلى مدرسة 
بنات سلوان األساسية التابعة للوكالة تزامنا مع بدء 

الجوهري للتعليم في الدور "الفصل الدراسي الثاني، 
بالرغم "الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، قائلة، 

 تستمر في تقديم "األونروا"من التحديات األخيرة؛ إال أن 
خدمة التعليم النوعي لالجئين الفلسطينيين في الضفة 
ّالغربية، بما فيها شرقي القدس، وسوف نستمر بفعل 

  ."ذلك

 المتزامن مع سعادتها بتواجدها"وأعربت عن 
عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والتحاق الطالبات 
بمدرسة بنات القدس في سلوان، والتي شهدت مؤخرا 
أعمال صيانة شاملة، لتعود وتنضم إلى باقي مدارس 
وكالة الغوث في المدينة؛ لتقديم التعليم لما ال يقل عن 

  ." طالب وطالبة١,١٠٠

ي األونروا ستستمر ف"وشددت على أن 
االستثمار في تعليم أطفال الالجئين الفلسطينيين في 

  ."ّالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس

فيما أكد كل من رئيس منطقة القدس وأريحا في 
 ثائر جلود، ونائب رئيس برنامج التعليم، محمد "األونروا"

سالمة، دور الوكالة في تقديم خدمة التعليم النوعي لما 

 أبناء الالجئين الفلسطينيين في  من٤٦.٣٠٠ال يقل عن 
  .الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة

ّيشار إلى أن مدرسة سلوان تعد واحدة من ست  ُ
 داخل مدينة القدس المحتلة، "لألونروا"مدارس تابعة 

حيث شهدت المدرسة الشهر الماضي عملية إعادة تأهيل 
ويل وصيانة شاملة لمرافقها قبل افتتاحها من جديد، بتم

من المملكة العربية السعودية من خالل الصندوق 
السعودي للتنمية، فشملت إعادة تأهيل الصفوف 

  .الدراسية، وشبكة الكهرباء، وطالء للمرافق وغيرها

ًوتشكل المملكة العربية السعودية، طبقا لألنباء 
ًالفلسطينية، مموال سخيا  ، عبر الصندوق "لألونروا"ً
 ما ٢٠١٣قدم منذ العام السعودي للتنمية، والذي 

 مليون دوالر للوكالة في الضفة الغربية، ١٣٠مجموعه 
، اتفاقيتين بقيمة ٢٠١٨، في العام "األونروا"فيما وقعت 

  .ً مليون دوالر، دعما لعملياتها في الضفة الغربية٢٩.٨

ّوكان الفلسطينيون قد نددوا بقرار سلطات 
في القدس  "األونروا"ًاالحتالل، مؤخرا، إغالق مدارس 

، سامي "األونروا"المحتلة، بينما قال المتحدث باسم 
ًمشعشع، أن الوكالة لم تتلق بالغا رسميا بهذا الشأن،  ًّ

ستواصل عملها في المدينة حسب التفويض "ًمؤكدا أنها 
  ."ّاألممي

ًويهدد القرار اإلسرائيلي، أيضا، بإغالق مدرسة  ّ
متجذرة منذ مقدسية قريبة من المسجد األقصى المبارك، و

ّأواخر القرن التاسع عشر على امتداد دونم من األرض 
الفلسطينية، بهدف خدمة خطط تهويد القدس المحتلة، 

 طالبة، إلى جانب طاقم ٣٥٠مما يطال بخطر الطرد نحو 
  .ً موظفا يعملون في المدرسة٣٥ّتربوي يزيد على 

 ١ص ٢٤/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  



  

  

٢٣٩ 

ات البرلمانية في المجلس الوطني يطلع االتحاد
 العالم على خطط تصفية مدارس األونروا بالقدس

  

أطلع المجلس الوطني الفلسطيني : مان ع-  أمد
مختلف االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية على خطط 
االحتالل اإلسرائيلي باستهداف وتصفية مدارس األونروا 

 .العاملة في مدينة القدس المحتلة

الوطني الفلسطيني سليم وشرح رئيس المجلس 
الزعنون في رسائل متطابقة أرسلها إلى عدد من االتحادات 
البرلمانية األوروبية واألسيوية واألفريقية والعربية 
واإلسالمية والدولية، وعلى رأسها االتحاد البرلماني الدولي 
والبرلمان األوربي، األهداف والمخاطر المترتبة على تنفيذ 

لس األمن القومي اإلسرائيلي التي توصيات ما يسمى بمج
تبنى خاللها خطة رئيس بلدية االحتالل السابق في القدس 

، ٢٠١٨تشرين األول  /نير بركات التي أعلنها في أكتوبر
بإغالق مدارس وكالة األونروا في القدس، واستبدالها 

 .بمدارس تابعة لبلدية القدس اإلسرائيلية

سائله ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في ر
جميع برلمانات العالم، واالتحادات البرلمانية اإلقليمية 

 :والدولية، وكافة الجهات ذات العالقة إلى

رفض المساس بوكالة األونروا، واإلصرار : ًأوال
على المحافظة على استمرار رسالتها، والربط الدائم بين 

القاضي بالعودة ١٩٤إنهاء عملها وبين تنفيذ القرار 
 .ًا لقرار تأسيسهاوالتعويض طبق

تطوير حملة عالمية للتنديد بقرار دولة : ًثانيا
االحتالل إنهاء والية األونروا ومؤسساتها التعليمية 

 .والصحية وغيرها في القدس المحتلة

الحفاظ على عمل وكالة األونروا، وتطوير : ًثالثا
مداخيلها من خالل تحفيز وتشجيع المساهمات الدولية 

ية، باعتبار أن المجتمع الدولي يتحمل والمساهمات العرب
المسؤولية الكاملة عن مأساة ونكبة الشعب الفلسطيني، 
ويقع على عاتقه مهمة توفير الرعاية واإلغاثة والصحة 

والتعليم لالجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى أرض 
وطنهم، وحث الدول المانحة والممولة على الوفاء 

م ميزانية األونروا وتلبية احتياجات بالتزاماتها المالية لدع
 .الالجئين الفلسطينيين

وأشار المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى 
أن لوكالة الغوث خمس مدارس في القدس؛ في شعفاط 
وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي 

  . رئيسي في المدينة ومراكز الخدمات المعنية باألطفال

الجئين الفلسطينيين المسجلين لدى ويصل عدد ال
وتمنع السلطات . األونروا في القدس إلى مائة ألف

اإلسرائيلية، منذ سنوات، تحديث وبناء غرف إضافية أو 
  . مدارس للطلبة الفلسطينيين

وقد ألحقت بهذا القرار إجراء بإغالق مدرستين 
تاريخيتين أحدهما مدرسة القادسية وتنوي تسليمهما 

 .ستيطانيةللجمعيات اال

وحذر المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله إلى 
أن هذه الخطوات، تأتي في سياق محاوالت دولة االحتالل 
تصفية األونروا وقضية الالجئين الفلسطينيين، وتهويد 
للمناهج التعليمية الفلسطينية، والسيطرة على المباني التي 

لتهويد تستعمل كمدارس من أجل تهويدها، في إطار عملية ا
 .الكبرى لمدينة القدس المحتلة

وجدد المجلس الوطني الفلسطيني تأكيده على 
ضرورة تصدي منظمة األمم المتحدة، وخاصة وكالة 
األونروا التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم 

 ١٩٤٩ديسمبر عام /  بتاريخ الثامن من كانون األول٣٠٢
 .لهذه السياسات

 ٧ ص٢٨/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  



  

  

٢٤٠ 

في المسجد " ماجستير"مناقشة أول رسالة 
  األقصى المبارك

 

عــرض مـــدير مركـــز مخطوطـــات المـــسجد األقـــصى 
، رسالة الماجستير الخاصة بـه االثنينرضوان عمرو، أمس 

 .داخل المسجد األقصى، في حدث هو األول من نوعه

أمــن وحراســة "ونوقــشت رســالته التــي تحمــل عنــوان
ي محـــراب المدرســـة األشـــرفية غـــرب ، فـــ"المـــسجد األقـــصى

نـاجح بكيـرات، . المسجد، بحضور لجنة تحكـيم تألفـت مـن د
 .ٕيوسف النتشة، وابراهيم أبو جابر. ود

الدراســة اســتغرق ســت  وحــسب عمــرو فــإن إعــداد
ســنوات، فــي جمــع وفــرز وفهرســة وتــصوير عــشرات آالف 
ٕالوثـــائق فـــي أرشـــيف قـــسم الحراســـة وادارة أوقـــاف القـــدس؛ 

لمتطلبات درجة الماجستير في دراسات القدس مـن ًاستكماال 
 .جامعة القدس

وتضمنت الدراسة أمن وحراسة المسجد بين عـامي 
، حيــــث عرفــــت بتــــاريخ قــــسم الحراســــة، ٢٠٠٠ و١٩٤٨

صت إلــى اعتمـــاد . وتــدخالت شــرطة االحــتالل فيــه ُــكمــا خل َ
حراســـة المـــسجد بـــشكل أساســـي علـــى العنـــصر البــــشري، 

 .تطويرهوضرورة تنمية هذا العنصر و

وقال رضوان عمرو في عرضه إن شـرطة االحـتالل 
على فرض نفـسها  ١٩٦٧ عملت بعد احتاللها للمسجد عام

كبـــديل للـــشرطة األردنيـــة بعـــد أن اعتـــدت علـــى صـــالحياتها 
ــرامج تــدريب الحــراس فــي  ــى أن ب ــاكن تمركزهــا، ونــوه إل وأم
ــز  ــا إلــى ضــرورة تعزي ــضعف، منبه ــسابق شــابها بعــض ال ال

 والقــانوني لقــسم الحراســة واعتمــاد أحــدث الغطــاء الــسياسي
 .وسائل االتصال والمراقبة

وتطرق عمرو إلى انتهاكات االحـتالل بحـق حـراس 
األقصى، مؤكدا على ضرورة زيادة عدد الحـراس، وتـضاعف 
الــضغط علــى االحــتالل للكــف عــن ممارســاته واحتــرام نظــام 

، باإلضــافة إلــى تعزيــز الحراســة "الستاتــسكو" الوضــع القــائم
 .لشعبية من خالل زيادة أعداد المرابطينا

 ١٩٠وتتكون الدراسـة مـن ثالثـة فـصول فـي نحـو 
وخـــالل .  عنـــاوين رئيـــسية وفرعيـــة١٠٥صـــفحة، داخلهـــا 

 ســــجال مــــن الــــسجالت ٢٠١إعــــدادها تــــم جمــــع وفهرســــة 
 ٤٥,٦٠٠التاريخيــــة ألحــــوال المــــسجد األقــــصى وتــــصوير 
 ١٠٦,٠٠٠صفحة منها، كما تم فهرسة وتصوير أكثر مـن 

 .وثيقة من أرشيف الملف العام لألوقاف اإلسالمية

وتعـــد الدراســـة األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي مجالهـــا، 
وتستند إلـى مـصادر أصـلية لـم تنـشر مـن قبـل، إضـافة إلـى 

ــــة ٤٥أكثــــر مــــن  ــــة واإلنجليزي ً مرجعــــا آخــــر باللغــــة العربي
  .والعبرية

 ٢٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

قتحامات المتكررة مفتو المحافظات يدينون اال
  للمسجد األقصى المبارك

ـــــسين أدان –رام اهللا  ـــــد ح ـــــي – محم ـــــام  المفت الع
المــــسجد األقــــصى   خطيــــب– للقــــدس والــــديار الفلــــسطينية

المحافظـــــات االقتحامـــــات واالنتهاكـــــات   ومفتـــــو– المبـــــارك
المتكررة التي يقوم بها قطعان المستوطنين والمتطـرفين ضـد 

تـي كـان آخرهـا اقتحـام الحاخـام المسجد األقصى المبارك، وال
للمــسجد األقــصى المبــارك وأروقتــه ) يهــودا غليــك(المتطــرف 

لالحتفاء بزواجه، وأضاف سماحته أن هذا االقتحام وبحماية 
سلطات االحتالل إنما يدفع المنطقة برمتها إلـى حـرب دينيـة 
ًتتحمل سلطات االحتالل عواقبهـا، مبينـا أن هـذه االنتهاكـات 

ـــارب ـــى أن ٢ تتحـــدى مـــا يق ـــد عل ـــار مـــسلم، مـــع التأكي  ملي
الفلــسطينيين ســوف يبقــون الــسدنة والحــراس لهــذا المــسجد 

  .مهما أوغل االحتالل في اعتداءاته

مـــن جانـــب آخــــر؛ أدان ومفتـــو المحافظـــات قــــرار 
سلطات االحتالل إنهاء مهمة المراقبين الدوليين في الخليل، 

ــة للجــم غطرســة ســلطات االحــت ــات الدولي الل مطــالبين الهيئ
وعنــصريتها التــي ال تعتــرف باالتفاقــات والقــوانين الدوليــة، 
وقدم سماحته والمفتـون العـزاء لـذوي شـهداء وطننـا الغـالي، 
الــذين ارتقــوا فــي اآلونــة األخيــرة فــي ســلواد والمغيــر وقطنــة 



  

  

٢٤١ 

وعرابــة ورفــح، وأثنــوا علــى ثبــات األســرى ورباطــة جأشــهم، 
يحـــــسن ســـــائلين اهللا العلـــــي القـــــدير أن يطلـــــق ســـــراحهم و

  .خالصهم

ً جاء ذلك خالل تـرأس اجتماعـا لمفتـي المحافظـات 
لبحث آليات عمل دار اإلفتاء، ورفع كفاءة موظفيها، وسـبل 
تطــوير عملهــا، والنهــوض بــه لمــا فيــه خدمــة ديننــا الحنيــف 

  .ووطننا الغالي

 ٢٩/١/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

خبير قانوني يحذر من خطورة الوضع في 
  المسجد األقصى

ذر الخبيــر القــانوني بالــشأن المقدســي المحــامي حــ
المبـارك،  األقـصى خالد زبارقـة مـن خطـورة الوضـع بالمـسجد

ـــى  ًمـــشددا عل ـــذر "ّ أن ممارســـات االحـــتالل والمـــستوطنين تن
 ".وقدسيته المسجد األقصى بوضع خطير على

ودعــا زبارقــة، فــي بيــان لــه اليــوم، الجهــات التــي 
االنفالت التـي تقـوم بـه للجم  تعنى بالمسجد األقصى للتحرك

 .قوات االحتالل بالمسجد، ومالحقة المصلين

هـم . االحـتالل ينـتهج سياسـة تكمـيم األفـواه: "وقال
المـسجد األقـصى، ويفعلـون فيـه مـا يـشاؤون  اقتحام يريدون

 ".دون اعتراض من أي إنسان على سياستهم وممارساتهم

المــسعور يريــد  هــذا االنفــالت اإلســرائيلي: "وأضــاف
الـذين يقتحمـوا المــسجد مـن جهــة،  المـستوطنين حمـيأن ي

ومنع كل من يعترض عليهم حتى لو كان االعتـراض بـالكالم 
  ".من جهة أخرى

 ٢٩/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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  على وفاة عبدالحميد السائحًعاما ١٨
  

تصادف اليوم الذكرى السنوية الثامنة عشرة 
 الحميد السائح رئيس المجلس الوطني لوفاة الشيخ عبد

الفلسطيني السابق ووزير االوقاف االردني السابق، وهو 
   ١٩٦٧اول مبعد فلسطيني، الى االردن عام 

والسائح أحد رجاالت الدين الكبار مناضل وطني 
ّكرس جل حياته من أجل نصرة الحق الفلسطيني، وحماية 

 النضال القدس الشريف من عبث المحتلين، واصل مسيرة
والكفاح وعني بإثارة اهتمام العرب والمسلمين بقضية 

  .القدس الشريف

ولد السائح في حارة القيسارية بمدينة نابلس 
م، حيث درس في مدارسها وواصل دراسته ١٩٠٧عام 

في األزهر وحصل على الشهادة العالمية وشهادة 
  .التخصص من مدرسة القضاء الشرعي

ربية بعد عودته في ًعمل السائح مدرسا للغة الع
ً وعين قاضيا شرعيا ١٩٢٨كلية النجاح الوطنية عام  ً

ًلمحكمة نابلس الشرعية وسكرتيرا للمجلس اإلسالمي 
ًاألعلى وقاضيا شرعيا لمحكمة القدس الشرعية عام  ً

١٩٤١.  

وعين في رئاسة االستئناف الشرعية في األردن 
ًم بعد وحدة الضفتين وعين وزيرا لألوقاف ١٩٥٠عام 

  .المقدساتو

ًبعد انتخابه رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني 
ًبقي مستمرا مع صفوة من رجاالت األمة، في نطاق لجنة 
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إنقاذ القدس ومكتب المؤتمر اإلسالمي العام لبيت 
  .المقدس في عمان وغيرها

م ٢٠٠١توفي السائح في عمان كانون الثاني 
  .ًودفن بناء على طلبه ووصيته في القدس

 ٤ص ٢٧/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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عام التراث في العالم اإلسالمي  ٢٠١٩
  والقدس عاصمة ثقافية دائمة

  

 أعلنــت المنظمــة –) قنــا(وكالــة األنبــاء القطريــة 
العــــام  )إيسيــــسكو(اإلســــالمية للتربيــــة والعلــــوم والثقافــــة 

تـم   عام التـراث فـي العـالم اإلسـالمي، وذلـك بعـدما٢٠١٩
عاصــمة دائمــة للثقــافتين  القــدس المحتلــة مدينــة اعتمــاد

 .اإلسالمية والعربية

لقـرار المـؤتمر اإلسـالمي العاشـر لـوزراء  وتنفيـذا
ـــدول –لهـــا   فـــي بيـــان–الثقافـــة، دعـــت اإليسيـــسكو   ال

األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمـة لتخليـد هـذا الحـدث 
مؤكـــدة أهميـــة التـــراث الحـــضاري والثقـــافي بكـــل  المهـــم،

حفـظ الـذاكرة الجماعيـة  لمادية وغير المادية، فيتجلياته ا
 .وصيانة هوية الشعوب واألمم

بعراقــة تــاريخ العــالم اإلســالمي وتميــز  ونوهــت
ـــوع بفـــضل ـــافي المتن ـــه الحـــضاري والثق انفتاحـــه  موروث

وتفاعلـــه مـــع الثقافـــات اإلنـــسانية، الفتـــة إلـــى أن التـــراث 
مية اإلسالمي يعد رمزا للهويـة الحـضارية اإلسـال الحضاري

 .الثقافي ومجاال إلبراز تنوعها

ــدول اإلســالمية ودعــت ــى دعــم  اإليسيــسكو ال إل
ـــراث فـــي العـــالم اإلســـالمي ـــة الت التابعـــة للمنظمـــة،  لجن

ــــى التــــراث اإلســــالمي  ومــــضاعفة الجهــــود للمحافظــــة عل
مزيـدا مـن االهتمـام فـي الخطـط والبـرامج الثقافيـة،  ٕوايالئه

ألثرية، والعمل على ومواقعه ا والتعريف بمعالمه التاريخية
 .العالمي تسجيل مزيد من هذه المواقع على الئحة التراث

ونــــدد البيـــــان بالتخريـــــب الـــــذي يطـــــال المعـــــالم 
التاريخيــة والتراثيــة فــي عــدد مــن الــدول اإلســالمية جــراء 

 .النزاعات والحروب والتطرف

  القدس عاصمة ثقافية

علـى تأهيـل  حثـت المنظمـة الـدول اإلسـالمية كما
فــضال عـن الــدعوة  العاملـة فــي مجـاالت التـراث،العناصـر 

ـــالتزامن مـــع  ـــافي المقدســـي، ب ـــالتراث الثق ـــف ب إلـــى التعري
القــدس الــشريف عاصــمة للثقافــة اإلســالمية لعــام  إعــالن
دائمـــة للثقافـــة   عـــن المنطقـــة العربيـــة وعاصـــمة٢٠١٩

 .اإلسالمية

وكان المؤتمر اإلسالمي لوزراء الثقافة قد اعتمـد 
ـــة نـــوفمبر ين الثـــاني الماضـــي مدينـــة القـــدس تـــشر/نهاي

 .عاصمة دائمة للثقافة اإلسالمية

اجتمــاع ســابق لــوزراء الثقافــة العــرب، تــم  وفــي
ــدس عاصــمة دائمــة ــة الق ــاد مدين ــة،  اعتم ــة العربي للثقاف

ــة ــت القــدس عاصــمة دائمــة للثقــافتين العربي ــذا بات  وبه

  .واإلسالمية

 ٢/١/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

لدعم صمود معرض تشكيلي في طوباس 
 الفلسطينيين

  

شارك عدد  - نديم عبده - وكاالت  - رام اهللا
القدس «من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين في معرض 
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الذي نظمته وزارة الثقافة الفلسطينية في » في العيون
  .طوباس بحضور رسمي وشعبي

وقال مدير مكتب الثقافة في طوباس عبد السالم 
 من الزوايا مثل رسومات العابد إن المعرض يضم عددا

الكاريكاتير وزاوية األشغال اليدوية والرسم على الزجاج 
 فنانين وفنانات تشكيليين مؤكدا حرص الوزارة ٦بمشاركة 

على تشجيع اإلنتاج واإلبداع بكافة أشكاله وتحفيز 
الفنانين على المشاركة الثقافية الفاعلة وتقديم الدعم 

لمناسبة لعرض والمساندة لهم وتهيئة الظروف ا
رسوماتهم ولوحاتهم الفنية التي تعبر عن أحاسيسهم 
العميقة تجاه قضيتهم الوطنية وأحالم اإلنسان الفلسطيني 
بالعيش بحرية وأمن وأمان في وطنه الحر بعاصمته 

  . القدس

وأوضحت ليلى الخراز مسؤولة الفن التشكيلي 
في مكتب الثقافة ومنسقة المعرض والمشرفة عليه أنه 

تمل على عدة زوايا تتضمن رسومات الكاركاتير للفنانة اش
سالم جمعة واألعمال الزيتية واللوحات المائية واألكرليك 
وأعمال الفحم والرسم بأقالم الرصاص والحبر الصيني، 
وأن اللوحات المشاركة عبرت عن حب األرض والوطن 

لقدس مكان الصدارة في وواقع البيئة الفلسطينية وتبوأت ا
  .ماماالهت

 ١١ص ٤/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ندوة حول الحضور المسيحي ودوره : القدس
  في ترسيخ الهوية العربية في المدينة المقدسة

  

ــد –  القــدس ــدوة أقيمــت فــي  أك المــشاركون فــي ن
مركـــز يبـــوس الثقـــافي فـــي القـــدس مـــساء اليـــوم الـــسبت، 
أهميــــة الحــــضور المــــسيحي ودوره فــــي ترســــيخ الوجــــود 

  .القدسالعربي في 

الحــضور المــسيحي "وشــدد المتحــدثون فــي نــدوة 
ــى ان "ودوره فــي ترســيخ الهويــة العربيــة فــي القــدس ، عل

المــسيحيين ليــسوا جاليــة وال عــشيرة بــل هــم ملــح األرض 
وقــد لعبــوا دورا فــي عمليــة التحــرر علــى خطــى المطــران 
المناضــل كبوتــشي، وشــددوا علــى رفــض الفكــر اإلقــصائي 

  .المتشدد لآلخر

 الندوة للتضاؤل الكبير لمسيحيي الـوطن وتطرقت
ــــون  ــــسطيني نتيجــــة الهجــــرة أساســــيكمك  للمجتمــــع الفل

المتزايدة، وسبل الحد من هذه الهجرة وتثبيت وجودهم في 
  .القدس

قــــــال رئــــــيس أســـــــاقفة  وفــــــي هــــــذا الـــــــسياق،
ــا  سبــسطية إن النــشاطات مــن هــذا "المطــران عطــا اهللا حن

طينية بـين أبنــاء النـوع ترســخ وحـدة الثقافــة العربيـة الفلــس
  ".الشعب الواحد الذي يناضل من أجل الحرية والكرامة

وبـين، ان الحـضور المـسيحي فـي فلـسطين وفـي 
هذا المشرق العربي هو ليس حـضورا دخـيال أو غريبـا أو 
مـستوردا مـن أي مكــان بالعـالم، مـع احترامنــا الـشديد لكــل 
المرجعيــات الروحيــة المــسيحية فــي علمنــا شــرقا وغربــا، 

تبقى فلسطين هي مهـد المـسيحية، فالـسيد المـسيح ولكن 
لم يأتي إلى فلسطين من الغرب بل أن المـسيحية انطلقـت 

  ".من ديارنا إلى الغرب

إن حمالت الفرنجة فـي فلـسطين اسـتهدفت "وقال 
 قبــل غيــرهم وكــان هــدفها تغريــب المــسيحيين نالمــسيحيي

واقتالعهم من انتمائهم العربي، لـذلك نؤكـد أننـا لـسنا مـن 
مخلفــــات حمــــالت الفرنجــــة نحــــن أصــــيلون فــــي انتمائنــــا 
للمـــشرق العربـــي كنـــا قبـــل اإلســـالم وبقينـــا بعـــد اإلســـالم 
ـــــزال  ـــــا مـــــع الحـــــضارة اإلســـــالمية وال ن ـــــا وتعاون وتفاعلن
فالمـــسلمون شــــركائنا فـــي االنتمــــاء اإلنـــساني أوال وفــــي 

  ".االنتماء العربي الفلسطيني ثانيا

ن ورفـــض المطـــران حنـــا مـــن يـــصفون المـــسيحيي
ــــسطينيون المــــسيحيون  ــــا، فالفل ــــي بالدن ــــة ف ــــانهم جالي ب
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والمــــسلمون يفتخــــرون أن وطــــنهم هــــو مهــــد المــــسيحية 
وبالدنــا مكــان مــيالد الــسيد المــسيح الــذي عــاش فــي هــذه 

  . المقدسةاألرض

نحـــن كمـــسيحيون نـــرفض مـــا يخطـــط  "وأضـــاف
ـــادة اإلســـالمية فـــي القـــدس إلســـكات  للمـــساجد ودور العب

ـــدأ ـــاليوم يب ـــستهدفون صـــوت األذان ف ـــاآلذان وغـــدا ي ون ب
  .أجراس الكنائس فهم ال يريدون أن نبقى في وطنا

وانتقد حنا وجود خطاب داعشي إقـصائي تكفيـري 
يفيد المستعمرين الذين يريدون ان نكون في حالة تـشرذم 
وتفكك، فهذا الخطاب ال يمثل الشعب الفلسطيني وال يمثـل 

 خارجيـة األمة العربية بل هو خطاب إقصائي تغذيه جهات
  .مستفيدة منه

 فـــي مهـــد المـــسيح نالمـــسيحييإن نـــسبة "وقـــال 
وفـــي العـــراق هـــاجر أكثـــر مـــن مليـــون % ١بلغـــت اليـــوم 

ـــن نـــصف مليـــون  ـــر م ـــاجر أكث ـــن ســـوريا ه مـــسيحي وم
ــــسيحيين مــــن  ــــسيحي، واالحــــتالل يــــسعى القــــتالع الم م
فلــسطين، لــذلك علينــا العمــل علــى تثبيــت المــسيحيين فــي 

  .مهد المسيح

ــادرات مــن وشــدد المطــرا ــا لمب ــا علــى حاجتن ن حن
اجـــل التـــصدي بفكـــر مـــضاد للفكـــر الداعـــشي واالحتاللـــي 
ــي، مــشددا  ــي الــشرق العرب ــستهدف المــسيحيين ف ــذي ي ال
على أنه ال يوجد في القاموس المـسيحي الالهـوتي شـيء 

  .اسمه المسيحية الصهيونية الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي

سيحية وأكد من قلـب مدينـة القـدس التمـسك بالمـ
المــشرقية الحقــة التــي تــدافع عــن المظلــومين والمنكــوبين 
ـــه، المـــسيحية التـــي  ـــضامن مع ـــسان يجـــب أن نت ـــل إن وك
انطلقت من هنا وليس مـسيحية آتيـة مـن أمـاكن أخـرى ال 

 المسيحية، ونفتخـر واألخالقعالقة لها بالمسيحية والقيم 
  . العربيةلألمةبانتمائنا 

إن "ي، مــــن جهتهــــا قالــــت الناشــــطة نــــورا كــــارم
الحــضور المــسيحي يعنــي المــشاركة والعطــاء فــي النــسيج 

ـــل  ـــدس المهمـــة لك ـــي الق ـــدا ف ـــسطيني وتحدي ـــوطني الفل ال
  ".الفلسطينيين وللعرب وغيرهم

وشــددت علــى ضــرورة تجــسيد الهويــة المقدســية 
المبنية على التعددية، فالقدس في العقيدة المسيحية هـي 

سيحيون مدينــــة القيامــــة والقــــدس مدينــــة العنــــصرة فالمــــ
ــي القــدس، فهــي  ــسنين ف ــذ آالف ال ــرب موجــودون من والع

ـــة ويوجـــد  ـــائس المختلف ـــف والكن ـــز الطوائ  كرســـيا ١٣مرك
  . مطارنة١٠ بطارقة و٣معترف بها في القدس و

وتحـــــدثت عـــــن وثيقـــــة كـــــايروس وهـــــي مبـــــادرة 
مسيحية فلسطينية عملت ثورة علمية ثقافيـة ألنهـا كملـت 

، والتـي رفـضت كـل ما بني لتكريس المسيحية الفلـسطينية
  . االحتالالتأنواع

القــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي  بــدوره قــال ممثــل
إن العرب المسيحيين أثـروا "عبيدات،  القدس الناشط راسم

ــي  ــي فلــسطين وف ــسياسي ف ــافي وال المــشروع القــومي الثق
  ".القدس

وأضاف أن الدراسـات تـشير إلـى وجـود مئـة ألـف 
ــا، عربــي فلــسطيني مــسيحي جــزء مــنهم فــي ال خــارج حالي

وتشير إلى أن العرب المسيحيين الموجودين فـي فلـسطين 
هـــم مـــن أصـــول عربيـــة، والمـــسيحيون كـــانوا فـــي قلـــب 

  .المشروع القومي العربي

وأوضــح عبيــدات، أن المــسيحيين كــانوا روادا فــي 
ــوا دورا سياســيا  المــشروع الفكــري الحــضاري الحــديث ولعب

عــرب مــن فــي كــل معــارك التحــرر الــوطني التــي خاضــها ال
  .أجل حريتهم واستقاللهم

  ٥/١/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

ًيستضيف وفدا من الداخل   ملتقى أهالي القدس
  "العيسوية"الفلسطيني في بلدة 

 



  

  

٢٤٥ 

ًاستــضاف ملتقــى أهــالي القــدس أمــس وفــدا مــن 
 في بلـدة العيـسوية ١٩٤٨الفلسطيني المحتل عام  الداخل

ـــة،  ـــدس المحتل شخـــصيات مقدســـية  بحـــضوروســـط الق
 .اعتبارية

وضــم وفــد الــداخل شخــصيات فلــسطينية قياديــة 
رئـــيس الحركـــة  برئاســـة الـــشيخ كمـــال الخطيـــب نائـــب

 التي حظرها االحتالل، بينما كان في اسـتقبالهم اإلسالمية
شخـــصيات القـــدس يتقـــدمهم رئـــيس الهيئـــة  وفـــد مـــن
عكرمـة  الـشيخ األقـصى العليـا خطيـب المـسجد اإلسـالمية

، ورئـــيس الملتقـــى خالـــد صـــباح، ومـــدير المـــسجد صـــبري
 الــشيخ عمــر الكــسواني، وعــدد كبيــر مــن وجهــاء األقــصى

 .وشخصيات بلدة العيسوية

وتنـــاول الحاضـــرون آخـــر المـــستجدات والوضـــع 
ــق بانتهاكــات ــا يتعل ــام، خاصــة م ــسطيني الع المــسجد  الفل

األقصى، وركز المتحدثون على أهمية توحيد الصف ونبـذ 
 .فاتالفرقة والخال

وتم في نهاية اللقاء تبادل هدايا تذكارية، وتكريم 
  . ملتقى أهالي القدسإلىعدد من الشخصيات باإلضافة 

 ٦/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 "إسرائيل"كيف قامت (المهندسين تناقش كتاب 
  ؟)الحديثة على اإلرهاب

 

نظمــــت لجنــــة مهندســــون مــــن أجــــل فلــــسطين 
ين األردنيين السبت فـي مجمـع والقدس في نقابة المهندس

دولـــة اإلرهـــاب، كيـــف (النقابـــات المهنيـــة نقاشـــية لكتـــاب 
لمؤلفــه تومــاس ) الحديثــة علــى اإلرهــاب؟" إســرائيل"قامــت 

ســــواريز، بمــــشاركة كــــل مــــن الــــدكتور محمــــد عــــصفور 
واألســتاذ معــين الطــاهر وحــضور رئــيس اللجنــة المهنــدس 

 .شكيب عودة اهللا

ـــة المهنـــدس ســـا ـــي ورحـــب عـــضو اللجن هر حراب
ثم عرف بالكتاب ومؤلفه تومـاس سـواريز الـذي  بالحضور

اهتم بقضية فلسطين وأسباب الـصراع الـدائر هنالـك وبـين 
فلسطين بعد (ان من مؤلفاته األخرى في هذا الشأن كتاب 

 )ًستين عاما

 متــرجم الكتــاب –وأشـار الــدكتور محمــد عـصفور 
ــ– ــاب مؤكــدا انــه مــن الكت ــى دوافعــه فــي ترجمــة الكت ب  إل

ًالقليلة التي يكتبها الغربيون بموضوعية، بعيدا عن التأثر 
ّإن هذا الكتاب تكمن أهميته : "والخضوع للصهيونية، وقال

التاريخية باعتماده على الوثائق مـن األرشـيف البريطـاني 
ووثائق المنظمات الـصهيونية اإلرهابيـة وسـجالت الوكالـة 

ض األسـتاذ كما استعر" اليهودية، وال يعتمد على المشاعر
 أبــــرز – الكاتــــب والباحــــث الفلــــسطيني –معــــين الطــــاهر 

محـــاور الكتـــاب وتـــاريخ نـــشأت الكيـــان الـــصهيوني علـــى 
 تهيئــة األجــواء أولهــاأرض فلــسطين فــي ثالثــة محــاور، 

 المحــور الثــاني فتحــدث أمــاالنتقــال اليهــود إلــى فلــسطين 
عن المليشيات الـصهيونية واسـتخدام العنـف ضـد الـسكان 

. ثالـث فكـان حـول تهجيـر اليهـود إلـى فلـسطينوالمحور ال
ّوفــي نهايــة اللقــاء قــدم رئــيس اللجنــة المهنــدس شــكيب 
ًعودة اهللا دروعا تكريمية للدكتور محمد عصفور واألستاذ 

  .ًمعين الطاهر تقديرا لجهودهم في إنجاح النقاشية

 ٦/١/٢٠١٩موقع نقابة المهندسين األردنيين 

* * * * *  

شريعة   :ن حزيران القادمفي الخامس والعشرين م
بعنوان  اليرموك تنظم مؤتمرها الدولي التاسع

 "ّالقدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية"
 

تنظم كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في 
من حزيران القادم ٢٧-٢٥ جامعة اليرموك في الفترة

القدس مكانة شرعية "مؤتمرها الدولي التاسع بعنوان 
  ".ّورعاية هاشمية



  

  

٢٤٦ 

ًويأتي عقد هذا المؤتمر إيمانا بمكانة القدس في 
ًاإلسالم، وتذكيرا بقيمتها الحضارية والتاريخية، وتأكيدا  ً
ّعلى دور األردن التاريخي والمتجدد في إيالء القدس 

ًزا لدور الهاشميين في رعاية القدس ٕعناية خاصة، وابرا
والعناية بشؤون المقدسات، والدفاع عنها، والوقوف في 

  .وجه التحديات والمخططات التي تستهدف القدس

كما يهدف المؤتمر إلى إبراز دور القدس 
الحضاري والثقافي في العالم، ويسعى إلى تقديم مقترحات 

ل دعم ّواقعية الستشراف مستقبل القدس الشريف، وسب
  .أبنائها وتثبيتهم حفاظا على مكانة القدس وشرعيته

ّويتضمن هذا المؤتمر أربعة محاور رئيسية؛ 
بالبعد الحضاري والتاريخي للقدس، والمكانة : تتمثل

ّالشرعية في القرآن والسنة وتاريخ األمة، والرعاية 
ًالهاشمية للقدس ماضيا وحاضرا ومستقبال، والرؤية  ّ

 التحديات الواقعية والمتوقعة، وبيان ّالمستقبلية في ظل
  .وسائل المحافظة عليها

وقد انتهت اللجان التحضيرية للمؤتمر من 
االستعدادات األولية لهذا المؤتمر الدولي الكبير، وأعلنت 
التفاصيل الخاصة به وشروط المشاركة وآلية التواصل 

  .عبر منصات اإلعالم المختلفة

  ١٥/١/٢٠١٩جامعة اليرموك 

* * * * *  

 –بيان صادر عن تجمع الهيئات المقدسية 
  نواقيس الخطر: عمان

تــــشهد مدينــــة القــــدس وبــــاقي فلــــسطين المحتلــــة 
ــــل  ــــرة متــــصاعدة ازدادت وتيرتهــــا قبي تطــــورات مقلقــــة خطي

حيـث يقـوم المرشـحون بتقـديم ، القادمـة" الكنيست"انتخابات 
الوعــود بتحقيــق األهــداف الــصهيونية المتطرفــة فــي القــدس 

عـدد مـن  وبرزت هذه الظاهرة بشكل خاص بقيـام، وفلسطين
، وزراء الكيان الـصهيوني باقتحـام المـسجد األقـصى المبـارك

تحـــت حراســـة ، وآخـــرهم وزيـــر الزراعـــة خـــالل هـــذا األســـبوع

ومحاولـة اقتحـام مـسجد ، مشددة وباستفزاز واضح للمـصلين
ــى األئمــة  ــن عــدوان عل ــا تبعــه م قبــة الــصخرة المــشرفة وم

 بـدأت دعايـة المرشـحين تظهـر للعلـن حـول كما، والمواطنين
ــل الهيكــل"حــق اليهــود فــي  ــصى المبــارك" جب ، المــسجد األق
وسـوف ، هـيكلهم المزعـوم فـي هـذا الموقـع وحقهم في إقامـة

ًنــــشهد تــــصعيدا فــــي اقتحامــــات المــــسؤولين والمتطــــرفين 
ـــصهاينة ـــال ، ال ـــشائيةومحاولـــة تنفيـــذ أعم األرض   علـــىإن

  . هذه الحمالت المجنونة فيٕوازالتهايصعب التصدي لها 

ــى  هــذه الحمــالت هــي جــزء مــن هجمــة شرســة عل
كما حدث فـي حيفـا فـي معـرض ، ًالمقدسات المسيحية أيضا

التـي ، والسيدة مريم العذراء، الصور المسيئة للسيد المسيح
مـــرت بـــدون أن يقـــوم المجتمـــع المـــسيحي خـــارج فلـــسطين 

  .بالتصدي لها

 اإلعالمـي لـم ينـل االهتمـام، وهناك خطر داهم آخر
وهــو افتتــاح مجمــع تجــاري صــهيوني ، الكــافي خــارج القــدس

 ،قلنديــة – فــي ضــواحي بيــت حنينــا" مــول رامــي ليفــي"كبيــر 
ًوهو مجمع كبير جدا شـارك فـي اسـتئجار أقـسام منـه بعـض 

وهــو يبيــع بــضائعه بأســعار تقــل عــن ، تجــار القــدس العــرب
ة أسعار السوق في البلدة القديمة وشارع صالح الدين بنسب

وبــذلك يــستقطب الزبــائن مــن كافــة أنحــاء ، %٢٥تزيــد عــن 
وبــذلك تفقــد القــدس القديمــة ، القــدس ويــسهل لهــم الوصــول

ويــضطر تجارهــا إلغــالق متــاجرهم ممــا يــؤدي إلــى ، زبائنهــا
وسوف يقوم رامـي ليفـي بـدعم وتـسهيالت . التهجير القسري

خيالية من السلطات الصهيونية بإقامة أعداد أخرى من هذه 
وبهـــذا يـــضرب االقتـــصاد ، اجر فـــي القـــدس وضـــواحيهاالمتـــ

  .المقدسي ويؤدي إلى مزيد من الفقر والتهجير

كذلك ال يزال خطـر بيـع العقـارات المقدسـية العربيـة 
ًلسماسرة عرب يسربونها للصهاينة خطرا قائما ولذلك تحـت ، ً

جنح كثير مـن الـسرية ويجـب كـشف وفـضح هـؤالء العمـالء 
  .ونبذهم

ٍرات عـدة باسـتمالك أراض جديـدة ًصدرت مـؤخرا قـرا
حيـث صـدرت األوامـر ، في القدس وبخاصة في الشيخ جراح



  

  

٢٤٧ 

، ً مواطنا من منـازلهم واالسـتيالء عليهـا١٥٠بطرد أكثر من 
  .وكذلك في سلوان وغيرها من المناطق

 تـــذرع شـــوارع يالـــصهيونال زالـــت قـــوات االحـــتالل 
وتعتقـــل العـــشرات مـــن ، القـــدس وبـــاقي الـــضفة الفلـــسطينية

وتنكـل بهـم ممـا يزيـد مـن ، لمواطنين ومعظمهم من األطفالا
  .معاناة شعبنا الكثيرة

تجـــري كـــل هـــذه األحـــداث فـــي ظـــل صـــمت رســـمي 
ًالـذي يـؤثر سـلبا ، وفـي ظـل االنقـسام الفلـسطيني، فلسطيني

ــه   ةالتاريخيــعلــى وحــدة الــشعب الفلــسطيني وتمــسكه بثوابت
ـــدوان الـــصهيوني ـــه للع ـــاء اتف، ومقاومت ـــه بإلغ اقيـــة ومطالبت

وال بـد للقـادة مـن العـودة إلـى الجـذور ، أوسلو وتوابعها كلها
وكذلك تجري هذه األحـداث ، ٕوالى الوحدة والصمود والمقاومة

ولكــن أحــرار العــالم ، ٕفــي ظــل صــمت عربــي واســالمي ودولــي
ويعملــون ، يقفــون إلــى جانــب القــضية الفلــسطينية العادلــة

  .على عزل ومقاطعة الكيان الصهيوني

حداث وغيرها لـم ولـن تـؤثر علـى صـمود إن هذه األ
وهي تزيد مـن صـموده ، ومقاومة أبناء هذا الشعب المناضل

وســعيه المتواصــل ، ٕواصــراره علــى تمــسكه بثوابتــه المقدســة
وقيـادة فلـسطينية موحـدة بعيـدة عـن ، إلقامـة قيـادة مقدسـية

ٕواعــداد برنــامج وطنــي يخــدم ، الفئويــة والقبليــة والشخــصانية
  .ًما في معركة التحرير والعودةوتسير قد، أهدافنا

المجــد والخلــود لــشهدائنا األبــرار ولكافــة مقاومينــا 
  .وجرحانا ومعاقينا والحرية ألسرانا

  .والنصر للشعوب المناضلة

  :تجمع الهيئات المقدسية

   جمعية يوم القدس- 

 منتدى بيت المقدس - 

   جمعية حماية القدس الشريف- 

  جمعية نساء من أجل القدس- 

    ة األرثوذكسية  الجمعي- 

  مركز دراسات القدس- 

   لبيت المقدساإلسالمي المؤتمر - 

  العقبة / جمعية أصدقاء بيت المقدس- 

 ١٩/١/٢٠١٩عمان في 

* * * * *  

  

  

حملة دعائية ضد التطبيع العربي مع االحتالل 
 في بيروت

  

ـــى  نـــشرت – بيـــروت ـــة العالميـــة للعـــودة إل الحمل
العربــــي مــــع فلــــسطين، لوحــــات تنــــادي بوقــــف التطبيــــع 

ــة دعائيــة فــي العاصــمة  االحــتالل اإلســرائيلي، ضــمن حمل
القمـــة االقتـــصادية  اللبنانيـــة بيـــروت، علـــى طريـــق وفـــود

 .العربية المزمع عقدها غدا األحد في بيروت

ٍوقالــت الحملــة فــي رســالة أرســلتها لــرئيس القمــة 
العربيــة التنمويــة والوفــود المــشاركة فيهــا، اليــوم الــسبت، 

ة، َإن مـــسؤولية " ـــالقـــادة العـــرب عـــن االرتقـــاء بحـــال األم ّ
ًواالســتجابة الــصحيحة للتحــديات التــي تواجههــا، خاصــة  ِ
ٍعلى صعيد األمن القومي المرتبط بـشكل وثيـق باألوضـاع 
االقتصادية واالجتماعية، يفرض علـى القـادة والمـسؤولين 
تحديد الخطر األعظم الذي يواجـه األمة كلهـا، وهـو وجـود  ّـ ُ َ

ــــــص ــــــان ال ــــــدواني الغاصــــــب االســــــتيطاني الكي هيوني الع
  ".العنصري

نعتقــد أنــه ينبغــي "وأضــافت الحملــة فــي رســالتها 
ا معرفـــة أن ســـعي الكيـــان الـــصهيوني إلـــى  ـــا جميع ـــعلين ً
ِاختــراق المجتمعـــات العربيـــة، وفـــرض وجـــوده عبـــر بوابـــة 
التطبيع بأشكاله المختلفة، هو جزء أساسي ومحـوري فـي 

  ".ونية العدوانية الصهياإلستراتيجية

َولـــذا يبـــذل القـــادة الـــصهاينة الجهــــود " وتابعـــت
الكبيرة، ويستخدمون نفوذ حلفائهم الدوليين وعلـى رأسـهم 
الواليـــات المتحـــدة لتمريـــر مـــسألة التطبيـــع، الـــذي يرونـــه 



  

  

٢٤٨ 

ًمدخال أساسـيا لتحقيـق األمـن والمـصالح اإلسـرائيلية وفـق  ً
  ".ّالمفهوم الذي يتبناه الكيان الصهيوني

ــــون أن إذا كــــ: "وقالــــت ّان بعــــض العــــرب يتوهم
الــسياسات التطبيعيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى تحقيــق بعــض 
المكاسب السياسية أو االقتصادية، فإننا نؤكد لهـم أن كـل  
ّحديث عـن تحقيـق الـسالم أو حـل النزاعـات دون أن يقـوم 
ٌذلــك علــى تحقيــق العدالــة الــشاملة، فإنــه حــديث مــضلل   ُ ُ

  ".ّقيق األمن والسالمُومخادع، ولن يؤدي إلى تح

ٍوذلـك بـدليل تجربـة اسـتمرت ألكثـر مـن "وأضافت 
سبعة عقود من عمر الكيان الصهيوني الغاصب، الذي لم 
ـــسنين إال عـــدوانا ووحـــشية واســـتهانة بكـــل  ـــر ال ـــزدد عب ًي ً ً ّ ْ َ ْ
ــــق عليهــــا معظــــم  ــــي تتف ــــة الت ــــوانين العادل ــــادئ والق المب

  ".اإلنسانية

لكيان الـصهيوني إن مشكلتنا مع ا"وقالت الحملة 
ًالغاصـــب ليـــست متعلقـــة فقـــط بـــاألرض التـــي يحتلهـــا، أو 
ًبمعاملته الوحشية لشعبنا، بـل هـي أيـضا وقبـل كـل شـيء 
ُقــــضية وجــــوده القــــائم علــــى العــــدوان واغتــــصاب األرض 

  ".والحقوق، وعلى اإلبادة العرقية والعنصرية

ــى  ــى أن مــرور عقــود عديــدة عل كمــا وأكــدت، عل
ًيلي ال يجعــــل مــــن وجــــوده أمــــرا تأســــيس الكيــــان اإلســــرائ

ّمشروعا، كمـا إن القـوة التـي يتمتـع بهـا بفـضل حلفائـه ال  ً
ّتكـــسب المـــشروعية ألي إجـــراء يـــصدر عـــن هـــذا الكيـــان  ُ ِ ُ
ـــراف بـــأي أمـــر واقـــع، ألن  ّالباطـــل أصـــال، وال تبـــرر االعت ٍ ّ ً
َالزمن وحده ال يجعل الباطـل حقـا، كمـا إن الـضعف العـابر  ّ ًَ ّ

ال يغير الحق الث   .ابتّ

ـــى أن كـــل إجـــراء  ـــة، عل ـــة العالمي وشـــددت الحمل
يؤدي إلى االعتراف بـاالحتالل ألي جـزء مـن فلـسطين، أو 
ــى هــذا االحــتالل مــن إجــراءات، أو  ــا ترتــب عل ــسليم بم ّالت
ــــوع مــــن أنــــواع الحقــــوق للــــصهاينة فــــي  اإلقــــرار بــــأي ن
ًفلسطين؛ هـو تطبيـع مرفـوض، يتنـاقض كليـا مـع مـصالح  ٌ

 في نضال وتضحيات وآمـال الـشعب ّاألمة العربية، ويطعن
  .الفلسطيني

ودعــت فــي رســالتها، القــادة والمــسؤولين العــرب 
الــصادر عــن جامعــة " قــانون مقاطعــة إســرائيل"إلــى تفعيــل 

ة، والــدفاع عــن  ّــالـدول العربيــة، والــى التمــسك بثوابـت األم ٕ
ّالحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه فـي 

ها القــدس، والعــودة إليهـــا، تحريــر كامــل أرضــه وعاصـــمت
وتقرير مصيره، دون أي تجزئة لهذه الحقـوق أو مـساومة 

  .عليها

وطالبــت أحــرار األمــة وقادتهــا الــسياسيين وأهــل 
 والثقافة فيها، إلى التصريح باعتبار التطبيـع الرأيالفكر و

ًمــــع العــــدو اإلســــرائيلي جريمــــة وخيانــــة صــــريحة وتنكــــرا  ّ ً ً
َانا على القيم اإلنـسانية، لحقوق الشعب الفلسطيني، وعدو ِ ً

وعلى الشخصية العربية، وعلـى مبـادئ األديـان الـسماوية 
  .وفي مقدمتها اإلسالم والمسيحية

ًيشار، إلـى أن االحـتالل اإلسـرائيلي يـشهد مـؤخرا 
خطوات سريعة نحو التطبيع مع العالم العربي واإلسالمي، 
ــــرئيس وزراء  مــــن خــــالل عــــدة زيــــارات ســــرية وعلنيــــة ل

ل بنيـامين نتنيـاهو ومـسؤولين إسـرائيليين لعواصـم االحتال
  .ٕعربية واسالمية

بيـروت تـستعد غـدا  ويذكر، أن العاصمة اللبنانية
ـــضافة القمـــة االقتـــصادية التنمويـــة العربيـــة،  األحـــد الست

ً إعالميا لبنانيا وعربيا وأجنبيا٨٥٠بمشاركة  ً ً ً.  

 ١٩/١/٢٠١٩ خبر وكالة

* * * * *  

على قرار  ًجاجاوقفة بالقدس المحتلة احت
  االحتالل تهجير عائالت من الشيخ جراح

 

العـشرات  شـارك – جويحان دياال - القدس المحتلة
 حــي وأهــالي وحركــة الــسالم اآلن األجانــبمــن المتــضامنين 

الــشيخ جــراح، اليــوم الجمعــة، بوقفــه تــضامنية مــع عائلــة 



  

  

٢٤٩ 

الــــصباغ والمنــــازل المهـــــددة باالســــتيالء لــــصالح قطعـــــان 
 فـي حـي الـشيخ جـراح األسـبوعية الوقفة المستوطنين ضمن

 .وسط القدس المحتلة

ورفع المشاركون العلم الفلـسطيني واليافطـات التـي 
تؤكد على إنهاء االحتالل واالستيطان في حـي الـشيخ جـراح 

 .وسط تواجد مكثف لجنود االحتالل

 باتجـاهوانطلقت مسيرة تضامنية من وسـط الـشارع 
والتهجيـــر مـــن قبـــل  ردبـــالط منـــزل عائلـــة الـــصباغ المهـــددة

  .االحتالل، كما صادر جنود االحتالل العلم الفلسطيني

وقال سكان حي الشيخ جراح المهددة منـازلهم بـأن 
 عامــا حيــث ١٢ التــضامنية قائمــة منــذ األســبوعيةالمــسيرة 

 كامــل الكــرد مــن منزلهــا لــصالح أمبــدأت بعــد تهجيــر عائلــة 
 وجنـود  ومن منزل عـائلتي الغـاوي٢٠٠٨المستوطنين عام 

 . نبيل الكردأموجزء من منزل عائلة 

 المنـازل أصـحابوقال المواطن محمد الصباغ احـد 
 ٤٥المهـددة، بعـد اسـتالم قـرار بـإخالء المنـزل الـذي يقطنــه 

 إلـى أيـامنفرا من العائلة ان محامي العائلـة قـدموا قبـل عـدة 
ــد أمــر ــب تجمي ــرة اإلجــراء اإلســرائيلية بطل ــذي  اإلخــالءدائ  ال

 ٢٣١٢٠١٩ العــائالت مهلــة حتــى وأعطــت، ته أصــدركانــت
 منازلهـــا، حيـــث وضـــح المحـــامون، إن قـــرار ملكيـــة إلخـــالء

األرض في حي الشيخ جراح لم يتم البـت فيهـا بعـد، كمـا ان 
 مـن محكمـة ٢٠١٢ عائالت الصباغ الصادر في إخالءقرار 

  .الصلح االحتاللية يرتبط بالبت في ملكية األرض

ًفنيـا، فهـل المطلـوب وأضاف أن القرار غيـر واضـح 
ــائالت اإلخــالء ــسكنها الع ــي ت ــع البنايــة الت  فقــط أم مــن جمي

 أن دائـرة إلـىمـشيرا .  للبنـاء األصـليإضـافتهالجزء الذي تم 
، بتجميـــد قـــرار )١٤١(  ردت يـــوم االثنـــين الماضـــياإلجـــراء
 حتـــى يـــتم البـــت فـــي اعتـــراض المحـــامين علـــى أن اإلخـــالء

  .يصدر القرار النهائي خالل شهر

 ١٩/١/٢٠١٩ياة الجديدة الح

* * * * *  

  "األقصى"أئمة مساجد من ألبانيا يزورون 

 

مفتي القدس والديار الفلـسطينية  التقى – القدس
ـــث،  ـــدس عـــدنان غي ـــد حـــسين، ومحـــافظ الق ـــشيخ محم ال

ـــوم األقـــصىومـــدير المـــسجد  ـــشيخ عمـــر الكـــسواني الي  ال
 ألبانيـــاالــسبت، وفــدا مـــن أئمــة المــساجد مـــن جمهوريــة 

 .رته للمسجد األقصى المباركخالل زيا

وأكد المفتي حـسين والمحـافظ غيـث، للوفـد الـذي 
يحل ضيفا على قاضي القـضاة الـدكتور محمـود الهبـاش، 

ــــة ــــارة أهمي ــــة زي ــــى أهمي ــــدس، كمــــا شــــددا عل ــــارة الق  زي
المسلمين والعلماء مـن كافـة أرجـاء العـالم لمدينـة القـدس 

 سـرائيلياإلواالطالع عن كثب على معاناة أهلها والحصار 
المفــــروض عليهــــا وخاصــــة علــــى مقدســــاتها اإلســــالمية 
ــــصى  ــــى وجــــه الخــــصوص المــــسجد األق والمــــسيحية وعل

  .المبارك وكنيسة القيامة

ــى أن االحــتالل  ــا إل ــدا اإلســرائيليولفت  يعمــل جاه
على منع حرية العبادة ومنـع المـؤمنين مـن الوصـول إلـى 
مقدساتهم في مدينة القـدس، مـا يـستدعي مـن المـسلمين 

لقادرين على الوصول إلـى القـدس إلـى الربـاط فـي الحـرم ا
القدسي الشريف جنبا إلى جنب مع أهل المدينة المقدسـة 

  .والدفاع عن أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

ونوها إلـى دور العلمـاء واألئمـة فـي هـذا الجانـب 
ــا وأساســيا الســتنهاض المــسلمين  والــذي يعــد دورا محوري

عالم لزيارة القـدس والربـاط فيهـا وخـوض في كافة أرجاء ال
  .معركة الدفاع عنها

فــي ســياق متــصل، قــدم المحــافظ والمفتــي للوفــد 
شـــرحا وافيـــا حـــول آخـــر التطـــورات علـــى صـــعيد القـــضية 
الفلسطينية واالنتهاكات السافرة التي يتعـرض لهـا الـشعب 

 اإلنــــسانالعربــــي الفلــــسطيني والمنافيــــة ألبــــسط حقــــوق 
ت والقــوانين الدوليــة وخاصــة المــسجد  واالتفاقيــاواألعــراف

األقـــصى المبـــارك، الفتـــين إلـــى محـــاوالت فـــرض البوابـــات 
ـــة خـــالل الـــدخول إلـــى المـــسجد وكيـــف أفـــشل  اإللكتروني

ـــشعب الفلـــسطيني عامـــة محـــاوالت وأبنـــاءالمقدســـيون   ال



  

  

٢٥٠ 

 المـسجد فـي أبـواب بوابات الكترونيـة علـى إقامةاالحتالل 
  .محاولة لبسط السيطرة عليه

ض المحــافظ غيــث، الجهــود التــي يبــذلها واســتعر
 وتجنيـب اإلسـرائيليالرئيس محمود عباس لوقـف العـدوان 

  .أبناء شعبنا ويالت الدمار من قبل االحتالل اإلسرائيلي

وأشــار إلــى ان توقــف المفاوضــات وتعثــر عمليــة 
الــــسالم يعــــود لعــــدم جديــــة الطــــرف اإلســــرائيلي والــــرفض 

على األرض، داعيـا اإلسرائيلي المستمر لوقف االستيطان 
 إلـى نـصرة مدينـة ألبانيارجال الدين وخطباء المساجد في 

ـــةالقـــدس العاصـــمة  ـــسطينية المـــستقلة األبدي ـــة الفل  للدول
ومقدسـاتها المـستهدفة والعمــل علـى الــضغط علـى القيــادة 
فـــي بالدهـــم مـــن اجـــل أن تكـــون داعمـــة لحقـــوق الـــشعب 

  .الفلسطيني إلقامة دولته والعيش بحرية وأمان

 ١٩/١/٢٠١٩ اآلن طينفلس

* * * * *  

مشفى .. رغم منع االحتالل من إقامة الحفل
بالقدس يفتتح أقساما جديدة " المقاصد"

 بمناسبة احتفاله باليوبيل الذهبي
  

" المقاصــد"إدارة مــشفى  قالــت – القــدس المحتلــة
ـــا  ـــة، إنه ـــدس المحتل ـــة الق ـــي مدين ـــة اإلســـالمية، ف الخيري

سام ووحـدات جديـدة تابعـة افتتحت، اليوم االثنين، ستة أق
قــوات  لهــا، بمناســبة اليوبيــل الــذهبي للمــشفى، رغــم منــع

 .االحتالل اإلسرائيلي إقامة احتفالية بالمناسبة

وكان وزير األمن الـداخلي اإلسـرائيلي، قـد أصـدر 
قرارا بمنع إقامة احتفال المشفى بمـرور نـصف قـرن علـى 

بلـــدة الطـــور شـــرق مدينـــة (تأسيـــسها فـــي جبـــل الزيتـــون 
بحجـــة أنـــه قـــد تـــم تمويلـــه مـــن قبـــل الــــسلطة ) القـــدس

 .الفلسطينية

 عناصــــر مــــن المخــــابرات اقتحمــــتوعلــــى إثــــره، 
الـذي كـان مـن المقــرر " كليـة التمــريض"اإلسـرائيلية مبنـى 

إقامــة الحفــل فيهــا، وقامــت بطــرد المتواجــدين فــي مــسرح 
الكلية، واحتجاز إدارة وأطباء وموظفي المقاصد والـضيوف 

ٕ للمــسرح، واغــالق كليــة المقاصــد حتــى فــي قاعــة ملحقــة
 .إشعار آخر، بحسب ما جاء في بيان المشفى

وأكـــدت إدارة المـــشفى فـــي بيانهـــا، أنـــه رغـــم مـــا 
حدث، إال أنها قررت افتتـاح سـتة أقـسام جديـدة، بحـضور 
وزيــــر شــــؤون القــــدس عــــدنان الحــــسيني، ووكيــــل وزارة 
الــصحة أســعد رمــالوي، ومحــافظ محافظــة القــدس عــدنان 

رئـــيس الهيئـــة اإلســـالمية العليـــا الـــشيخ عكرمـــة غيـــث، و
 .صبري، وآخرون

 بحـــق كـــوادر اإلســـرائيليًوتعقيبـــا علـــى االنتهـــاك 
المشفى، قال رمالوي، في البيان ذاته، إن ما حدث يعتبـر 
انتهــاك صــارخ بحــق مؤســسة صــحية تقــدم خــدمات طبيــة 
ٕكبيرة، وعلينا فضح هذه الممارسـات اإلسـرائيلية وايـصالها 

 .حة العالميةلمنظمة الص

إن مـا حـصل مسلـسل جديـد "في حـين قـال غيـث 
ـــة  ـــا وشـــعبنا، ومحاول ـــدة بحـــق أهلن ـــسالت العرب مـــن مسل
لفرض السيادة، ولكن وجود مشفى المقاصد هنا هو دليـل 

 ".على عروبة القدس

، أنـشئ فـي عـام "المقاصـد"يشار إلـى أن مـشفى 
ـــة ١٩٦٨ ـــة وصـــحية وطبي ـــديم خـــدمات عالجي  بهـــدف تق

 وكــذلك لــسكان الــضفة الغربيــة وقطــاع لمحافظــة القــدس
 .غزة

المـــشفى الرئيـــسي للتحـــويالت " المقاصـــد"ُويعـــد 
العالجيــة، إذ يــستقبل المرضــى مــن ذوي الحــاالت الــصعبة 
ـــــع  ـــــن جمي ـــــسطينية م ـــــصحة الفل ـــــا وزارة ال ـــــي تحوله الت
ــة المحتلــة وقطــاع غــزه، ويــشكل  محافظــات الــضفة الغربي

 ويــصلون  فــي المائــة مــن المرضــى،٧٠هــؤالء مــا معدلــه 
 .المشفى بتصاريح إسرائيلية

يواجــه المــشفى منــذ خمــسة عقــود وحتــى اليــوم 
كثيـــرا مـــن التحـــديات والمعوقـــات التـــي وضـــعها االحـــتالل 
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 نتيجة احتالل القدس، وتتمثل ١٩٦٧اإلسرائيلي منذ عام 
هــذه الــصعوبات بــالقيود علــى حركــة المرضــى المحــولين 

 .والموظفين في الوصول للمشفى

ــــى " المقاصــــد "ويعتمــــد مــــشفى بــــشكل كبيــــر عل
المرضى المحولين من وزارة الصحة الفلسطينية رغـم أنهـا 
تؤخر سداد مستحقاته، ما ينعكس سـلبا علـى قدرتـه علـى 
الوفاء بالتزاماته الماليـة، حيـث يـصل العجـز الـشهري إلـى 
أكثر مـن مليـون دوالر، مـا يـؤدي إلـى تـراكم الـديون علـى 

زاماتــه تجــاه المــوظفين المــشفى شــهريا، والتــأثير علــى الت
  .والموردين

 ٢١/١/٢٠١٩ قدس برس

* * * * *  

يجب االرتقاء بالوضع : ملتقى أهالي القدس
  المقدسي على كافة األصعدة

 

نظم ملتقى أهالي القدس مؤتمره العشائري الثاني 
فـــي قاعـــة القـــصر الملكـــي ببلـــدة العيزريـــة جنـــوب شـــرق 

 الحاإلصـــالقـــدس المحتلـــة، بمـــشاركة واســـعة مـــن رجـــال 
 .والعشائر والشخصيات الوطنية واإلسالمية والمسيحية

وبعـــد تـــالوة آيـــات كريمـــة، رحـــب عريـــف الحفـــل 
ــى .د ــد عل ــو فخيــدة بالحــضور، وأك ــة أب ــةجمع  رجــال أهمي

 فــي المجتمـع، ودورهــم الفاعـل فــي دعـم النــسيج اإلصـالح
 .المجتمعي

ـــد صـــباح  ـــى خال ـــيس الملتق ـــين رئ ـــه، ب مـــن جهت
ى والـذي مـر عليـه العـام، ظروف ومبـررات تأسـيس الملتقـ

ـــى شـــاملة، تهـــدف  ـــه أن فكـــرة الملتق ـــي كلمت ـــىوأكـــد ف  إل
 .االرتقاء بالوضع المقدسي على كافة األصعدة

ـــى  ـــي الملتق ـــة العـــشائرية ف ـــين مـــسؤول اللجن ّوب
ــد  ــانون العــشائري وتوحي ــة تطــوير الق راضــي حجــازي أهمي
مرجعيتــه، ودعــا رجــال العــشائر واإلصــالح فــي محافظــات 

 حـضور إلـى ٤٨خل الفلـسطيني المحتـل عـام الـوطن والـدا

ـــــسا  ـــــذي ســـــيفرز مجل ـــــادم، وال ـــــشائري الق ـــــاع الع االجتم
 .عشائريا، يشارك فيه رجال شرع وقانون

وتحـــدث فـــي المـــؤتمر العديـــد مـــن الشخـــصيات 
العشائرية والدينية والوطنيـة، والتـي أكـدت جميعهـا أهميـة 
انعقــاد المــؤتمر، وضــرورة خــروج المــؤتمر بقــرارات تلبــي 

 .جة العمل العشائريحا

الحـاج موسـى : زمن أبرز المتحدثين في المؤتمر
 جنــين إصــالحتــيم، والحــاج صــالح بــدران، ورئــيس لجنــة 

 القطرية اإلصالحفخري تركمان، وداوود الزير، ومن لجنة 
 علـــي خمايـــسة، ورئـــيس الهيئـــة أبـــوللـــداخل الفلـــسطيني 

 أســاقفة العليــا الــشيخ عكرمــة صــبري، ورئــيس اإلســالمية
 فــارة أبــوطية المطــران عطــا اهللا حنــا، والــشيخ عــادل سبــس

 احمــــد الهــــرش، أبــــومــــن الــــداخل الفلــــسطيني، والــــشيخ 
 .وعصام عميرة، ومدير فضائية خليل الرحمن وليد عمايرة

تشكيل لجنـة : وخرج المؤتمر بعدة توصيات منها
إصــالح مركزيــة، وتــشكيل مجلــس قــضاء عــشائري شــرعي 

ات، والتحضير لمؤتمر عام قانوني إليجاد حل لكافة الخالف
ــــداخل  يــــشمل كافــــة محافظــــات الــــوطن بمــــا فــــي ذلــــك ال

ـــسطيني لبحـــث كافـــة   المـــستجدة فـــي األمـــور األمـــورالفل
  .العشائرية بعد شهر من هذا التاريخ

 ٢١/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مؤسسة القدس الدولية تعقد ورشة عمل 
  إلطالق جائزتها السنوية

 

ـــد ـــدت مؤســـسة الق ـــي فلـــسطين عق ـــة ف س الدولي
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة الفلـسطينية واالتحـاد 

، ٢٢/١/٢٠١٩العام للهيئـات الـشبابية فـي غـزة الثالثـاء 
ــذ ــادرات شــبابية مــن أجــل القــدس "ورشــة عمــل لتنفي ، "مب

جــائزة مؤســسة "ضــمن المــسابقة الــسنوية للمنافــسة علــى 
أحمـــد أبـــو الـــسنوية، بحـــضور الـــدكتور " القـــدس الدوليـــة
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حلبية رئيس المؤسسة واألستاذ أحمد محـسين وكيـل وزارة 
ــــات الــــشبابية  ــــين عــــن الهيئ ــــشباب والرياضــــة، وممثل ال

 .وأصحاب مبادرات فاعلة في الميدان

وتحــدث الــدكتور أحمــد أبــو حلبيــة عــن الظــروف 
الصعبة التي تمر بها القدس في هذه الفترة من تاريخهـا، 

تمريـــر مـــشاريعها حيـــث تعمـــل ســـلطات االحـــتالل علـــى 
التهويديــة فــي المدينــة بخطــوات حثيثــة ومتــسارعة، ونبــه 
لدور الشباب الفاعل في حماية المدينة المباركـة بمختلـف 
الوسائل والطرق وتفعيل دورهم في نصرة القـضية وحمايـة 
ًالمقدسات والدفاع عنها، مشددا على ضرورة دعم صـمود 

ايقات أهلهــا المقدســيين للثبــات فيهــا وفــي مواجهــة مـــض
 .االحتالل على حياتهم اليومية

ـــــل وزارة  وتحـــــدث الـــــدكتور أحمـــــد محـــــسين وكي
ًالــشباب والرياضــة مثمنــا دور الــشباب فــي نــصرة المدينــة 
المقدسة ووعد بتشجيع المبـادرات التـي تـدعم القـدس فـي 
ظل ما يتعـرض لـه المـسجد األقـصى مـن مخـاطر تقـسيمه 

ًزمانيا وزمانيا واالعتراف بالقدس عاصمة ل دولـة االحـتالل ً
ــى  ــدول نيتهــا نقــل ســفارتها إل مــن خــالل إعــالن بعــض ال
القدس، ولما للشباب دور فاعل في التصدي لهـذا التغـول 

 .االحتاللي

وأشـــارت المهندســـة منـــى ســـكيك عـــضو مجلـــس 
إدارة المؤسسة إلى مجموعة المعايير التي حددتها اللجنـة 

ل ألفــضل مبــادرات شــبابية مــن أجــ "المكلفــة بمــنح الجــائزة
، علــــى أن تقــــدم الجـــائزة خدمــــة مهمــــة للقــــدس "القـــدس

وقضاياها المختلفة في شتى المجاالت الدينية والـسياسية 
واالقتصادية والثقافيـة والقانونيـة واإلعالميـة،  واالجتماعية

 .وأن تكون مشجعة لآلخرين لتبني قضية القدس

وبعـــد النقـــاش والحـــوار تـــم اإلعـــالن عـــن البـــدء 
  .لشبابية الفاعلة والبدء بتنفيذهاباستقبال المبادرات ا

 ٢٢/١/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المؤتمر الشعبي يحذر من استهداف االحتالل 
  للتعليم والمدارس بالقدس

 

لجنة القدس في المـؤتمر الـشعبي  حذرت – لندن
لفلــــسطينيي الخــــارج مــــن مغبــــة قــــرار إغــــالق االحــــتالل 

وار البلـدة القديمـة  للمدرسة القادسـية داخـل أسـاإلسرائيلي
في القدس المحتلة، واعتبرته بمثابة اعتـداء مباشـر علـى 
التعلــــيم واســــتهداف صــــارخ لمــــستقبل جيــــل مــــن الطلبــــة 

 .الفلسطينيين داخل البلدة القديمة

وقالــت اللجنــة فــي بيــان صــحفي إن هــذا القــرار 
التعــسفي العنــصري يعتبــر امتــدادا للمخططــات التهويديــة 

ستهدف هوية مدينة القـدس المحتلـة غير القانونية التي ت
بــشكل عــام، وتــأتي هــذه الخطــوة امتــدادا إلجــراءات أخــرى 
بــدأت ســلطات االحــتالل بتنفيــذها والتــي تــستهدف إغــالق 
ًمدارس ومؤسسات األونروا في المدينة المقدسة بدءا مـن 
العـــام الدراســـي المقبـــل لتـــضرب بـــذلك العمليـــة التعليميـــة 

 .برمتها

نة بشدة صدور هـذا القـرار تستنكر اللج"وأضافت 
ُوفـــي الوقـــت الـــذي يعتـــدى فيـــه علـــى مقدســـاتنا  وتعتبـــره 

ـــــتم اســـــتهداف هـــــذه  ـــــا ي ـــــا وعقاراتن ـــــا اوقافن ـــــسلب من وت
ٕالمؤسسات التعليمية إمعانا في سياسة تهمـيش واضـعاف 
الحضور الفلـسطيني فـي المدينـة، وقبـل أيـام منعـوا إقامـة 
احتفــــال بمناســــبة مــــرور خمــــسين عامــــا علــــى تأســــيس 

 ".مستشفى المقاصد

سلطات االحتالل تظـن أنهـا باتخـاذ "كما قالت أن  
مثـــل هـــذه اإلجـــراءات قـــادرة علـــى إلغـــاء وجودنـــا وشـــطب 
حقوقنا وتمرير مشاريعها في المدينة المقدسة، ويحسبون 
أنهــم بأســلحتهم وبقــوتهم وجبــروتهم قــادرين علــى تحقيــق 
مآربهم في المدينة المقدسة ويتناسـون بـأن لكـل شـر فـي 
هذا العالم نهاية كمـا كـان لـه بدايـة، وهـذا االحـتالل الـذي 
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ــة فــال يمكــن للوضــع  ــه نهاي نعــاني منــه ال بــد أن تكــون ل
 ".الذي نعيشه أن يستمر

وناشدت الخارج األمة العربيـة واإلسـالمية وأحـرار 
ـــدس لرفـــع الظلـــم عـــنهم  ـــالم بـــالوقوف مـــع أحـــرار الق الع

 دحـــر ولتثبيـــتهم علـــى أرضـــهم ومقدســـاتهم، وصـــوال إلـــى
 .االحتالل

ـــدة القديمـــة  ـــذكر أن مدرســـة القادســـية فـــي البل ي
 طالبــة فلــسطينية، وتمتــد علــى مــساحة دونــم ٣٨٥تــضم 

ــاء قــديم عمــره يتخطــى ٢٠٠و  عامــا ١٢٠ متــر، وهــي بن
ًاستخدم قديما كمستشفى، ومن ثم مقرا للخالفة العثمانية، 

ــي عــام  ــر ١٩١٧وف ــى مخف ــداب البريطــاني إل ّ حولــه االنت
  .طته عدة سنوات، قبل أن يتحول إلى مدرسةلشر" مركز"

 ٢٣/١/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

مسيرة احتجاجية في القدس لتسليم جثمان 
  شهيد

 

المئـات  طالـب – محسن محمد – القدس المحتلة
ــــدس  ــــديا، شــــمالي الق ــــسطينيين مــــن مخــــيم قلن مــــن الفل

ــ المحتلــة، بعــد شهيد عــصر الجمعــة، باســتعادة جثمــان ال
ــل  ــل قب ــذي قت ــر ال برصــاص  ً يومــا٤٤ُمحمــد جمــال مطي

االحــتالل اإلســرائيلي بعــد تنفيــذه عمليــة طعــن الثنــين مــن 
فـــي شـــارع الـــواد، بالبلـــدة القديمـــة مـــن  جنـــود االحـــتالل

 .القدس

جاء ذلك خالل مسيرة حاشـدة للمطالبـة باسـترداد 
فــي ســجون االحــتالل، إذ  جثمــان الــشهيد، ودعــم األســرى

 يرة مــن وســط المخــيم باتجــاه حــاجز جنــودانطلقــت المــس

االحتالل، وهي ترفـع صـور الـشهيد واألعـالم الفلـسطينية، 
ــاة الــشهيد، داعيــة إلــى تحريــر جثمانــه مــن  وتهتــف بحي

 .ثالجات االحتالل

 محـــــيط الحـــــاجز إلـــــىولـــــدى وصـــــول المـــــسيرة 
المـشاركون مـع الجنـود  العسكري المحـاذي للمخـيم اشـتبك

أوقـع  از والعيارات المطاطيـة، مـاالذين أمطروهم بقنابل الغ
حاالت اختناق عديدة فـي صـفوف المـواطنين، فيمـا أغلـق 

  .واحتجزوا عشرات المركبات هناك الجنود الحاجز

 ٢٥/١/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * * 

 عائلة إخالءالعشرات يتظاهرون ضد قرار 
  الصباغ المقدسية

 

العـشرات مـن الفلـسطينيين ونـشطاء الـسالم  تظاهر
 ، الجمعة في حـي الـشيخ جـراحأمسسرائيليين عصر يوم اإل

ضد القـرار اإلسـرائيلي بـإخالء عائلـة الـصباغ المقدسـية مـن 
  .الحي لصالح الجمعيات االستيطانية

ـــع المـــشاركون  ـــد رف ـــسطينية األعـــالموق  ان إال الفل
السلطات اإلسرائيلية قامـت بمـصادرتهم وهـددت باعتقـال كـل 

ال "ارات باللغـات الـثالث منهـا من يحاول رفعه كما رفعـوا شـع
الـشيخ جـراح هـي " "أوقفوا االسـتيطان فـي القـدس" "لالحتالل
  ".فلسطين

وكـان المــواطن المقدســي المهـددة عائلتــه بــاإلخالء 
محمــد الــصباغ قــد طالــب خــالل لقــاء دبلوماســي مــع ممثلــي 
الدول األجنبية في فلسطين بضرورة التحرك العاجل من قبـل 

:  الممارسـات اإلسـرائيلية بحقهـم، وقـالالمجتمع الدولي للجم
ال نريد أن نصبح الجئين للمرة الثانية، فقد تهجرنا من يافـا "

، وهــو أمــر ١٩٤٨وأصــبحنا الجئــين المــرة األولــى فــي العــام 
ًمؤلم جدا، في هذا المكان تعيش أحالمنا وذكرياتنا وذكريـات 
أطفالنــا وأحفادنــا، ال يوجــد قــانون فــي العــالم يجيــز خروجنــا 

  ".ً عاما٦٢ن المكان الوحيد الذي نعيش فيه منذ م

وشــارك فــي االجتمــاع أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة 
صــــائب عريقــــات ووزيــــر .لمنظمــــة التحريــــر الفلــــسطينية د

شــــؤون القــــدس عــــدنان الحــــسيني ورئــــيس دائــــرة شــــؤون 
أحمد أبو هولي، وعائلـة محمـد الـصباغ وعائلـة  .الالجئين د
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ددة بــــاإلخالء القــــسري، ّعــــارف حمــــاد مــــن العــــائالت المهــــ
والمحـــامي حـــسني أبـــو حـــسين رئـــيس مجموعـــة المحـــامين 
المــــسؤولة عــــن متابعــــة ملــــف عائلــــة الــــصباغ والعــــائالت 

وجرى االجتمـاع بهـدف إطـالع الـدول علـى الهجمـة . األخرى
التــــي تـــــشنها ســــلطات االحـــــتالل علــــى األرض والحقـــــوق 

مـن ًالفلسطينية ومحاوالت إخالء السكان الفلـسطينيين قـسرا 
منــازلهم، ونيــة إســرائيل إغــالق مرافــق وكالــة غــوث وتــشغيل 

  .في القدس" األونروا"الالجئين الفلسطينيين 

واطلع عريقات الدبلوماسيين على آخر المستجدات 
الــسياسية علــى الــساحة الفلــسطينية والدوليــة، وتحــدث عــن 
سياسة إسرائيل المتبعة في عمليـات اإلخـالء القـسري وأثرهـا 

ــى الــشعب ال ــة بــشكل عــام، عل فلــسطيني فــي القــدس المحتل
ــر  ــشيخ جــراح فــي ظــل التــصعيد األخي وبــشكل خــاص فــي ال
الـذي يهــدد وجــود عائلـة الــصباغ، وذلــك فـي إطــار محــاوالت 

ــد مدينــة القــدس وفــرض المــشروع اإلســرائيلي القــدس  "تهوي
  ".الكبرى

وتحدث وزير شؤون القدس عدنان الحسيني حـول 
ل واســـتهدافها مـــن قبـــل واقـــع مدينـــة القـــدس تحـــت االحـــتال

سلطات االحتالل بـشكل خـاص، وتركيـز الخطـط االسـتيطانية 
االستعمارية فيها لتفريغها من سكانها األصليين، واستهداف 

  .ًحي الشيخ جراح تحديدا

 ٢٦/١/٢٠١٩ ُموقع بـكرا

* * * * *  

وفد من جامعة عمان األهلية يزور القدس 
 ٤٨وبلديات المثلث وكفر قاسم في مناطق 

 

وفد مـن جامعـة عمـان األهليـة ضـم  قام - مانع
رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان االهلية الدكتور ماهر 
الحوراني ورئيس الجامعـة االسـتاذ الـدكتور سـاري حمـدان 

ســمير  وومــدير القبــول والتــسجيل الــدكتور غالــب عريقــات
حجازي بزيـارة الـى مدينـة القـدس واالمـاكن المقدسـة فيهـا 

   ٢٥/١/٢٠١٩يوم الجمعة 

 بزيارة الـى ٢٤/١/٢٠١٨وكان الوفد قد قام يوم 
بلديات المثلث وكفر قاسم وقبلها الى بلدية شقيب الـسالم 

 حيـــث اســـتقبلهم رؤســـاء ٤٨وامـــاكن اخـــرى فـــي منـــاطق 
  .البلديات ووجهاء المنطقة

تم التباحث في عملية استقطاب الطلبة من تلك و
ــة والحــسومات والتــسه يالت المنــاطق للدراســة فــي الجامع

المقدمــــة لهــــم مــــع شــــرح مفــــصل عــــن بــــرامج الجامعــــة 
ـــــة المقدمـــــة  وتخصـــــصاتها وتميزهـــــا وخـــــدماتها المتكامل

 .لطلبتها

  ٢١ ص٢٧/١/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اعتصام بعمان يطالب بموقف أممي لحماية 
 األسرى بمعتقالت االحتالل اإلسرائيلي

  

نظم ائتالف األحـزاب القوميـة واليـسارية  - عمان
ـــب األمـــم المتحـــدة فـــي ظهـــر أمـــ س اعتـــصاما أمـــام مكات

عمان، تضامنا مع األسرى بمعتقالت االحتالل اإلسرائيلي، 
النهــــاء “مطالبــــة المنظمــــات األمميــــة بــــالتحرك الفــــوري 

  .”الممارسات الصهيونية الخطيرة بحق األسرى

ــــــة  ــــــصمون األعــــــالم الوطني ــــــع المعت وفيمــــــا رف
ائيلي والـــــشعارات المنـــــددة بممارســـــات االحـــــتالل اإلســـــر

ـــتقالت  ـــسطيني واألســـرى بمع ـــشعب الفل ـــة بحـــق ال العدواني
االحتالل، سلم وفد من االئتالف ممثل األمـين العـام لألمـم 
المتحـدة فــي األردن رسـالة إلــى األمــين العـام، تحمــل فيهــا 
األمم المتحدة والمنظمات األممية المـسؤولية الكاملـة عـن 

  .حياة األسرى بمعتقالت االحتالل

ـــى أن وأشـــارت الرســـال ـــي “ة إل األســـرى العـــرب ف
ــــن اإلجــــراءات  ــــانون م ــــصهيوني يع ســــجون االحــــتالل ال
القمعيـــة الـــصهيونية بحقهـــم، وكــــان آخرهـــا فـــي معتقــــل 

حيـــث أقـــدمت إدارة الـــسجون الـــصهيونية علـــى ” عـــوفر“
ــيهم بــاطالق قنابــل  ــداء عل اقتحــام مهــاجع األســرى واالعت



  

  

٢٥٥ 

ى الغاز التي أدت إلى حاالت اختناق والـضرب ممـا أدى إلـ
ـــشفيات ) ١٥٠(وقـــوع أكثـــر مـــن ًجريحـــا تـــم نقلهـــم للمست

  .”ٕللعالج واعادتهم للمعتقل

ــى أن األســرى يخوضــون فــي  ” عــوفر“ولفتــت إل
وذلــك بــسبيل انتــزاع حقــوقهم ” الوحــدة والكرامــة“معركــة 

ِوفي مقدمتها عزتهم وكرامتهم كبـشر ومناضـلين مـن أجـل 
الحريـــة، ومـــن أجـــل إنهـــاء االحـــتالل الجـــاثم علـــى صـــدر 

بهم منذ أكثر من ستة عقود، ووقـف الممارسـات التـي شع
  .تقوم بها إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحقهم

تقوم بـه “وأكدت رسالة الفاعليات األردنية ان ما 
حكومة الكيان الصهيوني بحق األسرى العرب فـي سـجون 
االحتالل مناف لجميـع المعاهـدات الدوليـة، والوضـع الـذي 

ت داخـل الـسجون أصـبح ال يطـاق يعيشه األسـرى واألسـيرا
ــا  ــوم به ــي تق بــسبب اإلجــراءات الممنهجــة االســتفزازية الت

 .”إدارة مصلحة السجون الصهيونية

 ٤ ص٢٧/١/٢٠١٩الغد  

* * * * *  

الحسن يدعو لبناء قدرات مؤسسات  ميراأل
 اإلقليم لحماية التراث الحضاري واإلنساني

  

ســمو األميــر الحــسن بــن  قــال –  بتــرا–فلورنــسا 
ـــــذكرنا بأصـــــالتنا : طـــــالل ـــــاريخ ت ـــــار والت إن دراســـــة اآلث

والمــشتركات فيمــا بيننــا حيــث أن هنــاك حــضارة إنــسانية 
  .واحدة وثقافات متعددة ذات مكونات متنوعة

وخـــالل الجلـــسة الحواريـــة الخاصـــة التـــي عقـــدت 
ضــمن أعمــال المــؤتمر الــدولي الرابــع عــشر لتــاريخ وآثــار 

أثـر األزمـات « بعنـوان األردن في مدينة فلورنسا اإليطاليـة
على ثقافة وحركة اإلنسان ونتاجه الحـضاري حـول تـاريخ 
ـــات  ـــين الثقاف ـــد ســـموه أهميـــة الحـــوار ب ـــار األردن، أك وآث
وأتباع األديان حيث يمكن للثقافات والمجتمعات ان تزدهر 

وتتطــور عبــر التفاعــل البنــاء المبنــي علــى تعزيــز الكرامــة 
  .عاإلنسانية والمواطنة الحاضنة للتنو

وأشــار ســموه إلــى أهميــة التكامــل بــين مؤســسات 
المجتمــع المـــدني والقطـــاع الخــاص والحكـــومي والتواصـــل 
ــاة  ــين المجتمعــات مــن اجــل تحقيــق حي الحقيقــي بينهــا وب
أفـــضل بمـــا يـــضمن كرامـــة اإلنـــسان وتـــأمين احتياجاتـــه 
األساسية؛ مشيرا في الوقت ذاتـه إلـى أهميـة دور اإلعـالم 

.  ونــشرها بــصورة موضــوعيةفــي التحقــق مــن المعلومــات
ودعـا سـموه الـى بنـاء قــدرات المؤسـسات فـي اإلقلـيم لكــي 
تــسهم فــي حمايــة التــراث الحــضاري واإلنــساني، وبخاصــة 
حمايــة المواقــع الدينيـــة ذات القيمــة الروحيــة والمعنويـــة، 
مؤكــدا ضــرورة المحافظــة علــى مكنونــات التــراث العــالمي، 

 للتطوير والتعاون وجعلها جزءا من االستراتيجيات الوطنية
  . اإلقليمي والدولي

ــراء اآلثــار األردنيــين فــي  وأشــاد ســموه بــدور خب
الحفاظ علـى التـراث فـي العديـد مـن دول المنطقـة بمـا فـي 
ذلـك جهـود األردن فــي الحفـاظ علــى المقدسـات اإلســالمية 

  .والمسيحية في القدس الشريف

وتحدث رئيس إقليم توسكانا يـوجيني جيـاني عـن 
ـــ ـــة التع ـــيض المتوســـط، أهمي ـــي منطقـــة البحـــر األب اون ف

  .ّوالحاجة إلى الفكر النير والتنوع وتعزيز العمل اإلنساني

ــــا،  ــــين إيطالي ــــد مــــن التعــــاون ب ــــى مزي ودعــــا إل
وبخاصـــة فلورنـــسا، وبـــالد الـــشام فـــي المجـــال األكـــاديمي 

  . وتبادل الباحثين والطالب

وتحــــدث الــــسفير اإليطــــالي فــــي عمــــان فــــابيو 
 اإليطالي األردني فـي مجـال الحفـاظ كاسيسي عن التعاون

علــى التــراث والنتــائج المثمــرة المنبثقــة عــن هــذا التعــاون، 
مشيرا إلى أهميـة احتـرام التعدديـة وتعزيـز الفهـم المـشترك 
بين الـشعوب، مـشيدا بـالجهود التـي يقـوم بهـا األردن مـن 

  .أجل تدعيم االستقرار في المنطقة



  

  

٢٥٦ 

بروفــسور وقــال رئــيس اللجنــة العلميــة للمــؤتمر ال
إن المـــؤتمر تطـــرق إلـــى أهميـــة تطـــوير : غيـــدو فـــانيني

منهجيــات اســتراتيجيات جديــدة فــي مجــال اآلثــار والحفــاظ 
ــى التــراث، وأن األزمــات تــدعونا للعمــل معــا مــن أجــل  عل
منهج ثقافي جديد في اإلقليم يتخطى األزمات ويـسهم فـي 

  .معرفة تراث اآلخر

 وتطرقــت نائــب رئــيس جامعــة فلورنــسا للتعـــاون
الدولي البروفسورة ميريال لـودا، إلـى أهميـة التنـسيق بـين 
الجهـــات المعنيـــة بالحفـــاظ علـــى التـــراث وأهميـــة المعرفـــة 
والبحث العلمي في دعـم المـشاريع والبـرامج المختلفـة فـي 

 .هذا اإلطار

 ٢ ص٢٧/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

حملة عالمية لدعم المرابطات ".. كلنا مريم"
  ًالمقدسيات تنطلق غدا

 

 مـــن الـــشهر ٢٨تنطلـــق يـــوم غـــد الموافـــق الــــ 
ـــة لـــدعم المرابطـــات المقدســـيات تحـــت وســـم  الجـــاري حمل

ــا#( ــتم فــي (WeAreAllMary#)، )مــريم _ كلن ، وتخت
آذار القــادم، الــذي يوافــق يــوم المــرأة  /الثــامن مــن مــارس

 .العالمي

وتهــدف الحملــة إلــى إحــداث حالــة مــن التفاعــل 
يات المرابطــــات، العــــالمي لــــدعم صــــمود النــــساء المقدســــ

واإلسهام برفع الظلم الواقـع علـيهن جـراء ممارسـات جنـود 
 .في مدينة القدس والمسجد األقصى" اإلسرائيلي"االحتالل 

وسيتخلل الحملة العديـد مـن الفعاليـات واألنـشطة 
 .الرسمية والشعبية واإلعالمية واألكاديمية حول العالم

وســـتنطلق عبــــر منــــصات التواصــــل االجتمــــاعي 
 "مـــــريم_كلنـــــا #) هاشـــــتاغ #("ددة تحـــــت وســـــم المتعـــــ

، بمـــشاركة عـــدد مـــن المـــؤثرين (WeareallMary#)و
 .والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية حول العالم

وسـيتم إطــالق الحملـة فــي مـؤتمر صــحفي تعقــده 
التركيـة، الراعــي الـرئيس للحملــة، يـوم غــد " أوكــاد"جمعيـة 

ــــي إســــطنبول، وســــيتم تعيــــ٢٨  ٦ين  ينــــاير الجــــاري، ف
أشخاص ناطقين باسم الحملة باللغات العربية واإلنجليزية 
والتركيــة والفرنــسية، لتغطيــة الحملــة علــى وســائل اإلعــالم 

 .المختلفة

وتفاعــل نــشطاء مواقــع التواصــل االجتمــاعي مــع 
" أوكــــاد"وســـم أطلقتـــه جمعيـــة القــــدس العالميـــة للثقافـــة 

ـــة بالتعـــاون مـــع نـــشطاء فلـــسطينيين، مـــن خـــالل  التركي
، "مــــريم_كلنــــا#"ملــــة العالميــــة، وذلــــك تحــــت عنــــوان الح
 "WeAreAllMary#"و

ُومريم شخصية رمزيـة مـستوحاة مـن واقـع المـرأة 
المقدسية التي تعاني أشد أنـواع الظلـم، ألنهـا تـسير وراء 

 .القيم والمبادئ التي تؤمن بها دون التخلي عنها

فمـــريم التـــي ولـــدتها أمهـــا فـــي القـــدس المحتلـــة 
لخدمة مسجدها المبـارك، عرفتهـا محاريـب ُونذرتها محررة 

القــدس وألفتهــا شــوارعها وبيوتهــا وانطبعــت محبتهــا علــى 
كل حجر فيها، فأحبت القدس وأحبتهـا القـدس، وبـات مـن 

 .الواجب الدفاع عنها ضد ظلم المحتل

وبحــسب الناشــطات القائمــات علــى الحملــة، فــإن 
ـــاع وتيـــرة  ـــي خـــضم ارتف ـــة تبلـــورت ف فكـــرة إطـــالق الحمل

تهاكــات الــصهيونية التــي تمــارس بحــق مدينــة القــدس االن
بكل مكوناتهـا، والتـي تـضاعفت بعـد نقـل اإلدارة األمريكيـة 

 .لسفاراتها إلى المدينة المحتلة

 وتسعى الحملة لعـدم حـصر قـضية القـدس علـى 
ـــل المـــرأة المقدســـية فقـــط وانمـــا المـــرأة  ٕالمـــسلمين وال تمث

ـــاني مـــن ـــي تع ـــة الت ـــضا، والعربي ـــسطينية أي ـــف الفل  التعني
 .واالضطهاد

 ودعــــى القــــائمون كــــل مهــــتم إلــــى دعــــم حملــــة
: عبـــر تـــسجيل فيـــديو قـــصير، يقـــول فيـــه" مـــريم_كلنـــا#"
تــضامنا مــع المــرأة المقدســية كلنــا مــريم، ويــذكر اســمه "



  

  

٢٥٧ 

ـــه ـــى وســـائل "ودولت ـــة عل ـــى صـــفحات الحمل ، ويرســـله عل
  .التواصل االجتماعي التي تحمل جميعها اسم كلنا مريم

 ٢٧/١/٢٠١٩دس موقع مدينة الق

* * * * * 

متطوعون لتنظيم المرور بأكثر مناطق القدس 
  تعقيدا وخطورة

 

انعــــدمت  حــــين – القــــدس – أبــــو عرفــــة جمــــان
ــات المروريــة، وزادت الفوضــى  اإلشــارات الــضوئية والالفت

، قـرر )شـمال القـدس المحتلـة( قلنـديا – في شارع القدس
أن يكــــون وأصــــدقاؤه الــــسبعة )  عامــــا٢٨(حـــسن زيــــادة 

إشــارات بــشرية متنقلــة، تـــنظم وحــدها خــط ســير رئيـــسيا 
وحيويـــــا بطـــــول كيلـــــومترين، تمـــــر منـــــه عـــــشرات آالف 

  .المركبات يوميا

دوريـة (ال يملك حسن سوى سترة صـفراء بـشعار 
، وقبعة تقيه أشعة الشمس، يتسلح )السالمة على الطرق

ٕبهمــا أمــام ســيل مــن المركبــات المتــدفق مــن والــى حــاجز 
ازدحامـــا مروريـــا  الـــذي يـــشهد محيطـــهقلنـــديا العـــسكري، 

يوميا، فهو أبرز الحواجز التي تفصل القـدس عـن الـضفة 
  .الغربية، ويستخدمها الفلسطينيون فقط

يقــع بجانــب الحــاجز مخــيم قلنــديا لالجئــين الــذي 
يتبــع وكالــة األونــروا، وتجــاوره بلــدة كفــر عقــب التــي يتبــع 

كفــر جــزء منهــا بلديــة االحــتالل فــي القــدس، وآخــر لبلديــة 
عقــب التابعــة للــسلطة الفلــسطينية، أمــا الــشارع الرئيــسي 
للبلدة والمخيم فيتبع إداريا للسلطة وأمنيا لالحتالل، وبـين 
تلك األطراف تكتظ المنطقة وتفتقر للقانون والنظام والبنـى 

  .التحتية السليمة

  تطوع فعمل

ّتطــوع حــسن منــذ نحــو عــشر ســنوات فــي تنظــيم 
ديا، وأزعجتـه الفوضـى التـي السير، فقد ولد فـي مخـيم قلنـ

ّطالــــت أزقــــة مخيمــــه وعطلــــت حيــــاة أبنائــــه، فقــــرر هــــو 

وأصــــدقاؤه إمــــساك زمــــام المبــــادرة دون مقابــــل، إلــــى أن 
ّفوضـتهم وزارة المواصـالت فـي الـسلطة الفلـسطينية مطلـع 

سـتمئة دوالر (ّمـادي  بأجر ليكملوا ،٢٠١٨العام الماضي 
هم، أو ، ال يـــضاهي حجـــم المخـــاطر التـــي تـــواجه)شـــهريا

 . ساعة١٢ساعات عملهم المتعبة، والتي تصل إلى 

ال يملـــــك حـــــسن وأصـــــدقاؤه تأمينـــــا صـــــحيا، أو 
مقومات وتفويضات لفرض قـوتهم علـى األرض، ويعـانون 
من عصيان أغلـب أصـحاب المركبـات، ويـصل أحيانـا إلـى 
االعتداء الجسدي واللفظي، بسبب محاولتهم إنهاء ظـاهرة 

وزات الخاطئـة، أو الـسرعة المشي عكس الـسير، أو التجـا
  .الزائدة، أو الوقوف في الشارع وتعطيل السير

  صعوبات ومخاطر

ُيؤكـد حـسن للجزيـرة نـت أنـه دعـس عمـدا مــرتين 
ُأثنــاء تأديتــه عملــه، واعتــدي عليــه جــسديا ولفظيــا مــرات 

 .َعديدة، ولم يتلق دعما من أحد

فيقـول إن ) ثالثون عاما(أما زميله محمد عليان 
ـــات ال ـــضيف المركب ـــة، وي ـــة بالمعتدي ـــة مقارن ـــة قليل متعاون

نعمـــل لـــيال نهـــارا، صـــيفا وشـــتاء، أشـــتهي ســـماع كلمـــة "
أعــيش "، "اليهــود أحــسن مــنكم"طيبــة، أســمع دومــا جملــة 

ّفــــي كــــابوس يــــومي وأفكــــر بتــــرك مــــوقعي حفاظــــا علــــى 
  ".كرامتي

تعرض الشبان أيـضا إلـى اعتـداء قـوات االحـتالل 
لقــي قنابــل الــصوت التــي تقــتحم مخــيم قلنــديا ومحيطــه وت

والمطاط أثناء تـأديتهم عملهـم، كمـا اعتقلـت زمـيلهم خالـد 
  .عنتر قبل أشهر أثناء تواجده في الميدان

يرافــــق حــــسن ومحمــــد زميلهمــــا وليــــد األعــــرج 
ز الوحيــد الســتمراره )ثالثــون عامــا( ّــ، الــذي يؤكــد أن المحف ُ

فـــي العمـــل هـــو مـــساندة زمالئـــه وحرصـــه علـــى مـــصلحة 
نيهما، هذه المصلحة التـي تـضررت مخيمه ومحيطه وساك

  جراء االكتظاظ والمخالفات،

  وفيات االزدحام
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ويروي الـشبان للجزيـرة نـت حكايـة مـسنة توفيـت 
في المخيم بـسبب تـأخر اإلسـعاف نتيجـة األزمـة، وحـاالت 
ــــات خفيفــــة  وفــــاة لمــــارين بعــــد دعــــسهم مــــن قبــــل مركب
وشاحنات ثقيلة، وحكاية طفل ركض به والده نحو الحاجز 

 اختناقه بجـسم ابتلعـه، وأطفـال تـأخروا علـى مدارسـهم بعد
ــشارع الخطــر، وأمــراض  بعــد عــدم تمكــنهم مــن عبــورهم ال

 .أصابت السكان من ضجيج أبواق السيارات ودخانها

ُيلقـي حـسن وزمـالؤه اللـوم األبـرز علـى االحــتالل 
ّالمسبب للوضع القائم، ولكنهم يحملـون المـسؤولية أيـضا 

ــــشارع، مطــــالب ــــستخدمي ال ــــرام لم ــــشر الــــوعي واحت ين بن
باإلضـافة إلـى زيـادة عـدد منظمـي . القانون وحق الطريـق

الــسير وزيـــادة أجـــورهم، وتـــوفير تـــأمين صـــحي ومالبـــس 
ــــى  ــــي يبق ــــوظيفي، ك ــــق األمــــن ال وأدوات لعملهــــم، وتحقي

  .بصيص األمل في نهاية الطريق المكتظ المظلم

 ٢٥/١/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * * 

يوصي " قدساإلعالم في عيون ال"مؤتمر 
بتشكيل مؤسسة إعالمية موحدة لنصرة المدينة 

  المقدسة

 

ـــــوم-رام اهللا  ـــــرئيس -  دوت ك ـــــة ال  تحـــــت رعاي
ـــة  ـــاس نظمـــت شـــبكة زين ـــود عب ـــةمحم ـــة اإلعالمي  واللجن

الوطنيــــة للثقافــــة والعلــــوم، مــــؤتمر اإلعــــالم فــــي عيــــون 
القـــدس، وذلـــك بتمويـــل مـــن المنظمـــة اإلســـالمية للتربيـــة 

، بهـدف تـسليط الـضوء علـى "إليسيسكوا"والعلوم والثقافة 
أهمية دور وسائل اإلعالم في حمايـة المـوروث الحـضاري 

 .في مدينة القدس خاصة وفلسطين عامة

 المــشرف العــام علــى اإلعــالم الرســمي أحمــد وأكــد
عـــساف، فـــي كلمـــة باســـم الـــرئيس عبـــاس ســـيادته علـــى 
تعزيــز االهتمــام والرعايــة بالقــدس فــي ظــل مــا تتعــرض لــه 

ــل بمــا مــن محــاوال ــة شرســة تتمث ــد، وحمل ت طمــس وتهوي

ـــرئيس عبـــاس "صـــفقة القـــرن "يـــسمى ً، مـــشيرا إلـــى أن ال
أوصـــى اإلعـــالم الرســـمي بـــالتركيز علـــى كافـــة تفاصـــيل 
ــــة المؤســــسات العاملــــة  ــــود كاف ــــات وتوحيــــد جه االنتهاك
بالمدينــــة لنقــــل صــــورة حقيقيــــة عمــــا يواجهــــه اإلنــــسان 

ام بواجبـــه الفلــسطيني، وبمــا يـــدفع المجتمــع الـــدولي للقيــ
 .بمساءلة االحتالل

مــن جانبــه دعــا رئــيس اللجنــة الوطنيــة للثقافــة 
والعلوم، محمـود إسـماعيل إلـى تعظـيم الجهـود والمـساعي 

ـــة والخاصـــة،   البوصـــلة إلعـــادةالوطنيـــة الرســـمية واألهلي
لألولويــات الوطنيــة وعلــى رأســها مدينــة القــدس، وشـــكر 

هـــم علـــى دعمهـــا لهـــذا الجانـــب الم"اإليسيـــسكو"منظمـــة 
والحيوي في الصراع على الرواية، كما وشـكر شـبكة زينـة 
ًالقـدس اإلعالميــة التـي نظمــت هــذا المـؤتمر، مؤكــدا علــى 
ضرورة تحييد الموضـوعات الباهتـة التـي يتناقلهـا اإلعـالم 
والتركيز على قضايا يعمل االحتالل على اسـتباحتها، عـن 
طريق إيجـاد إعـالم يوحـد الجهـود لكـي تبقـى القـدس فعـال 

ــى فــ ــةي عيــون اإلعــالم، وشــدد إســماعيل عل  إيجــاد أهمي
ماكنــــة إعالميــــة محليــــة عربيــــة إســــالمية موحــــدة تهــــتم 

 .بشؤون القدس خاصة

وفــي افتتــاح للجلــسة األولــى مــن المــؤتمر والتــي 
األوضــاع الدينيــة والتاريخيــة لمدينــة "جــاءت تحــت عنــوان 

أكد المفتي محمـد حـسين فـي كلمتـه علـى خطـورة " القدس
عالمية الدينية التـي يقودهـا االحـتالل، وضـرورة الحرب اإل

عرض الرواية الدينية والتاريخية اإلسـالمية والعربيـة بنـاء 
علــى شــواهد ومعلومــات واضـــحة وحقيقيــة، فجميــع هـــذه 
الشواهد تؤكد على أحقية الشعب الفلسطيني بهـذه األرض 

 .وخاصة العاصمة المقدسة

وأكــد حــسين علــى ضــرورة أن تكــون القــدس فــي 
 كـــل مـــسلم وكـــل إعالمـــي وعربـــي، وكـــل مـــن يريـــد عـــين

للحقيقة أن تكون كما هي ساطعة كـشمس القـدس، عليـه 
وغيرهــا " أرض الهيكــل"محاربــة تــسويق مقولــة ان القــدس 
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من المقوالت التي ال تجد مـن يـدعمها ال فـي التـاريخ، وال 
 .في الحفريات التي تقوم بها سلطة اآلثار اإلسرائيلية

 العديــد مـــن المـــداخالت وشــملت الجلـــسة األولـــى
. األخرى من مختصين على رأسهم خبير القانون الدولي د

ــد القــادر، وعــن  حنــا عيــسى، والخبيــر الــسياسي حــاتم عب
ــــشرق د ــــل تفكجــــي وغيــــرهم مــــن . مؤســــسة بيــــت ال خلي

ـــانوني واإلعالمـــي  ـــذين ناقـــشوا الوضـــع الق المتحـــدثين، ال
للمدينـــة، وتركـــزت حـــول االحـــتالل واعتداءاتـــه بمختلـــف 

 .كالهاأش

ـــصير  ـــائقي ق ـــيلم وث واختتمـــت الجلـــسة بعـــرض ف
تنــــــــاول االنتهاكــــــــات اإلســــــــرائيلية بحــــــــق الــــــــصحفيين 

 .الفلسطينيين

 المـؤتمر تحـت أعمالوجاءت الجلسة الثانية من 
األوضــاع الــسياسية والحقوقيــة والقانونيــة لمدينــة "عنــوان 
" القـدس" تحدث فيها كل من، رئيس تحريـر موقـع "القدس

مــدير عـام اإلعـالم الخـارجي فــي   ملحـم،دوت كـوم إبـراهيم
وزارة اإلعالم الفلـسطينية مـاهر عـواودة إذ دعـو إلـى عقـد 
المــؤتمرات المتعلقــة بالقــدس بــشكل عــام، والتركيــز الــدائم 
علــــى المخــــاطر التــــي تتعــــرض لهــــا المدينــــة المقدســــة، 
مستعرضين مختلف االنتهاكات التي يتعـرض لهـا اإلعـالم 

لــدور الــذي يجــب أن تقــوم بــه الفلــسطيني فــي المدينــة، وا
 .المؤسسات اإلعالمية فيه

وقـــدم رئـــيس هيئـــة مقاومـــة الجـــدار واالســـتيطان 
ــوات  ــا تنفــذه ســلطات وق ــصا لم ــد عــساف تلخي ــوزير ولي ال
االحتالل من اعتداءات ومخططات تهويـد بـشكل تـدريجي، 
مشيرا إلى الخلـل الـديمغرافي الـذي يـسعى االحـتالل لخلقـه 

 سلــسلة إقامـة، عــن طريـق "كبـرىالقـدس ال"فيمـا يـسمى بـــ

ــز الوجــود اليهــودي،  ــادة وتعزي ــى زي مــستوطنات تعمــل عل
ًمــستذكرا التجربــة الفريــدة التــي قادهــا اإلعــالم الفلــسطيني 
في قضية الخان األحمـر، والنجـاح الـذي أدى إلـى وصـول 

إسـرائيل ال تخـشى "صوت القريـة لكافـة دول العـالم، وقـال 
ً، مؤكـدا أن " توثيقهـامن ارتكـاب الجريمـة، بـل تخـشى مـن
عابر إلى قضية " رقم"اإلعالم يستطيع تحويل القضية من 

 .رأي عام

بدوره شكر رئيس شبكة زينـة القـدس اإلعالميـة، 
 معـــه أجرتـــه فـــي حـــديث وأكـــدريـــاض قدريـــة، المـــشاركين 

دوت كوم، على أهمية المؤتمر وما خـرج بـه مـن " القدس"
 القـدس، أن مـؤتمر اإلعـالم فـي عيـون"ًتوصـيات موضـحا 

جــاء فــي نــسخته الثانيــة ليؤكــد علــى المكانــة التاريخيــة 
والدينية والسياسية لمدينة القدس، كما كانت أبرز أهداف 
المــــؤتمر تتمحــــور حــــول حــــث المــــسؤولين والمؤســــسات 
اإلعالميــة علــى االهتمــام بقــضية القــدس لمــا تتعــرض لــه 
مــن أصــناف االنتهاكــات االحتالليــة االســتيطانية، وتوحيــد 

 لخطـــوات مـــن أجــــل الحـــصول علـــى دعـــم حقيقــــيتلـــك ا
 ".ممنهج وموجه لنصرة القدس والمقدسيينو

خــرج المــؤتمر بتوصــيات عــدة، " قدريــة وأضــاف
أهمهـــا تـــشكيل مؤســـسة إعالميـــة موحـــدة تخاطـــب العـــالم 
ــــد  ــــسطينية، وتوحي ــــضايا القــــدس والقــــضية الفل لنــــصرة ق
ـــة، وهـــذه التوصـــيات  ـــة اإلعالمي الخطـــاب اإلعالمـــي واللغ

 كــــرئيس للمــــؤتمر إلــــى مختلــــف المؤســــسات ســــأحملها
اإلعالميــة المعنيــة لوضــع اســتراتيجيات منهجيــة مــن أجــل 
الخروج بشبكة إعالمية مهنية موحدة تحقق أهـدافنا تجـاه 

  ".المجتمع الدولي واتجاه القضية الفلسطينية

 ٢٩/١/٢٠١٩القدس 

* * * * * 
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استراتيجيات : التخطيط اإلسرائيلي في القدس"
 "سيطرة والهيمنةال

  

ليوســف " التخطــيط اإلســرائيلي فــي القــدس"كتــاب 
 قراءة في محاوالت إسرائيل حسم مستقبل القدس: جبارين

صــــدر حــــديثا عــــن المركــــز الفلــــسطيني : رام اهللا
التخطــيط اإلســرائيلي "، كتــاب "مــدار"للدراســات اإلســرائيلية 

، ليوســـف "اســـتراتيجيات الـــسيطرة والهيمنـــة: فـــي القـــدس
 صـــفحة، ويرتكـــز إلـــى ان ١٤٤ارين، يقـــع فـــي رفيـــق جبـــ

اإلســـرائيلي فـــي القـــدس أيـــديولوجي ال " تخطـــيط الهيمنـــة"
ـــي  ـــسطينيين ووجـــودهم ف ـــار حـــق الفل ـــين االعتب يأخـــذ بع
المدينـــة، فهـــو تخطـــيط جيوسياســـي، لـــه مآربـــه وأهدافـــه 
بعيدة المدى، ويمتاز بجوانبه المظلمة تجاه الفلسطينيين، 

ده، وغالبا يـستعمل التـدابير حيث القوة هي أساسه واعتما
العــسكرية، االقتــصادية، وسياســات األرض والتخطــيط مــن 

 .أجل تحقيق أهدافه

يحلــل الكتـــاب إســـتراتيجيات الـــسيطرة اإلســـرائيلية 
فــــي القــــدس، ماهيتهــــا وأهــــدافها ورؤيتهــــا للمــــستقبل، 
ويـــستخلص أهـــدافها بعيـــدة المـــدى فيمـــا يتعلـــق بمـــصير 

ومـا - اإلسـرائيلي كـان المدينة، ويكشف كيف أن التخطيط
ــر فــي حــسم –زال   يلعــب، دون هــوادة، دورا منقطــع النظي

ــــدس بهــــدف ضــــمان مــــستقبلها الجيوسياســــي  ــــة الق حال
 .كعاصمة أبدية إلسرائيل بكاملها

ويتــابع الكتــاب كيفيــة تــأثر نظــام تخطــيط المدينــة 
ــــة  ــــة وقانوني ــــدس بعــــدة مــــؤثرات تنظيمي ــــي الق ــــه ف وعمل

طرت هــــذه المــــؤثرات وسياســــية وأيديولوجيــــة، حيــــث ســــي
مجتمعــة وقلــصت مــن األعمــال الخاصــة بالتنميــة الــسكنية 
والفضاءات العامة والمناطق الصناعية والبنى التحتية في 
ضواحي الفلسطينيين فـي القـدس، بينمـا تـم توجيـه جهـود 
ـــة نحـــو تنميـــة القـــدس فـــي جانبيهـــا الغربـــي  ومـــوارد هائل

 .والشرقي لكي تكون عاصمة إسرائيل

اب ويحلــل الخــرائط الهيكليــة والخطــط ويتتبــع الكتــ
 وحتـــى اليــــوم، ١٩٤٨التـــي أعـــدت للمدينـــة منـــذ العـــام 

والخـــرائط الهيكليـــة المـــذكورة هـــي خـــرائط شـــاملة للمدينـــة 
بأسرها، أو ألجزاء منها فقط أو لمشاريع عينية، على كـل 
مـا صــاحب إعــداد هـذه الخــرائط مــن سياسـات ووســائل تــم 

 .ائط والتطبيقاعتمادها إلنجاز تنفيذ هذه الخر

وبالرغم من حقيقة أن الكتاب يعـرض فتـرة زمنيـة 
 عاما، إال أن السياسة التي تبرز من بين ٦٦طويلة تمتد 

ــة وتعليمــات الخــرائط والخطــط المختلفــة  الرســوم التخطيطي
 .ٕتصب لتحقيق وانجاز أهداف تخطيط الهيمنة

ويلخـــــــــص الكتـــــــــاب اإلســـــــــقاطات المركزيـــــــــة 
لــــــسكانية، االقتــــــصادية، الجيوسياســــــية، االجتماعيــــــة، ا

والماديــــة الــــسلبية لــــسياسات إســــرائيل فــــي القــــدس فــــي 
 بلـدة ٣٨ مجموعة نتائج كارثية، تتضمن تـدميرا شـامال لــ

ـــدس ســـنة  ، تهجيـــر ١٩٤٨فلـــسطينية غربـــي مدينـــة الق
، الـسيطرة "القدس الغربيـة"القدس الجديدة والمسماة اليوم 

ـــــاء  ـــــى األحي ـــــديواإلرثعل ـــــسطيني الح ـــــاري الفل ث  المعم
ــة  ــم تحــدث النكب ــو ل ــز، ســقوط حاضــرة فلــسطين ول والممي

 ٢ حـواليلوصل، اليوم، عـدد سـكان حاضـرة القـدس، إلـى 
 حـواليمليون نسمة، صادرت إسرائيل في القدس الشرقية 

، تجـريم أكثـر ١٩٦٧من األراضي الفلسطينية منـذ % ٦٤
ـــــانون التخطـــــيط ٨٠مـــــن  ـــــق ق ـــــسطينيين وف ـــــن الفل ٪ م

 منـــزل ٤٤,٠٠٠، اليـــوم، يوجـــد فـــي القـــدس: اإلســـرائيلي
فلـــسطيني غيـــر معتـــرف بهـــا وفـــق القـــانون اإلســـرائيلي، 

مــن : »ثنائيــة القوميــة«تحويــل شــرقي القــدس إلــى مدينــة 
الناحيــة الــسكانية، نجحــت إســرائيل بــشكل كبيــر فــي خلــق 

ــع  ــشرقية منــذ يديمــوغرافواق ــد فــي القــدس ال  ١٩٦٧ جدي
 %٥٧مقابـل % ٤٣لتصل نسبة اليهود فيها، اليوم، إلـى 

مــن الفلــسطينيين، تحولــت القــدس الــشرقية إلــى كانتونــات 
منفـــصلة ومبعثـــرة ومـــساكن فقـــر، عرقلـــة إقامـــة عاصـــمة 
فلـــسطينية مـــستقلة فـــي القـــدس الـــشرقية، وخلـــق خطـــاب 
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. تاريخي جديد يمحو الوجود الفلسطيني منذ آالف السنين
 إســتراتجية كــل ذلــك هنالــك غيــاب مطلــق لــسياسات وأمــام

 .ولية تخطيط الهيمنة في القدسفلسطينية لمواجهة شم

 دراسـته أنهـىيذكر ان بروفيسور يوسف جبارين 
العليا في مجال تخطيط المدن في جامعة هارفرد األميركية 

  واليـــوم، يعمـــل محاضـــرا فـــيMITوحاضـــر فـــي جامعـــة 
في حيفا، ومجال أبحاثـه المركزيـة تـدور حـول " التخنيون"

ــة القــدس وفــي الجل يــل والنقــب التخطــيط اإلســرائيلي لمدين
والــضفة الغربيــة، وفــي المجــال النظــري لــه مقــاالت وكتــب 
أكاديمية عديدة في مجال العدل وتخطـيط المـدن والتطـوير 

  .المستديم في العالم

 ٤/١/٢٠١٩مدار 

* * * * *  

مجموعة شعرية "..  طين)نم(أما أنا فلست "
   شهابولرامي أب

  

ًصدرت مؤخرا للكاتب والشاعر رامى أبو  -عمان 
أمــا فلـــسـت " مجموعتــه الــشعرية الجديـــدة بعنــوان شــهاب

عـن المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر فـى " طـين) من(
  .بيروت

وكمــا يبــدو مــن عنوانهــا فإنهــا تحمــل شــكال مــن 
أشكال اإلفادة من اسم فلسطين، فى بيان العالقة الجدليـة 
والمتوترة لإلنسان الفلسطينى الذى يقيم فى الشتات، وهو 

 قطاعات كاملة من الـشعوب التـى تعرضـت بذلك يعبر عن
  .للتهجير والنفى واالقتالع

المجموعة جاءت فـى قـصيدة واحـد طويلـة ضـمن 
صـــفحة فـــى بنـــاء درامـــى متعـــدد المـــستويات حيـــث ) ٩٤(

ــــق  ــــصوير خل ــــة ت ــــى لغــــة شــــعرية بغي ــــشاعر ف ــــع ال يتتب
الفلــسطينى بوصــفه قــضية، كمــا يمــضى معــه فــى مراحــل 

 .ومحطات متعددة من وجوده

م المجموعـــة بمفـــردات وصـــور كامنـــة فـــى تتـــس 
ـــذهنى لالغتـــراب، والتنـــازع، وتـــشظى الهويـــة،  المتخيـــل ال
والحــب، ومــسيرة اإلنــسان الفلــسطينى فــى دول االغتــراب، 
ًمع محاولة التودد لألمكنة بغية االعتراف بـالوجود، فـضال 
عن محاولة ترميم الهوية، وعكس مفهـوم الفلـسطينى فـى 

مــل أســئلة وجوديــة فيمــا يتعلــق ًعــالم بــدا متحــوال ممــا يح
ًبوجـوده فـى هــذا العـالم، والنظـر لــه بوصـفه كائنـا إشــكاليا 
ُيواجه بالرفض فى بعض األحيان، أو التشكك، وفى بعض 
ـــسانية،  ـــصيغة اإلن ـــدو مؤســـطرا ممـــا يفقـــده ال ـــان يب ًاألحي
ــه، إلــى  والخــروج بــه مــن المــدى الطينــى الــذى تكــون من

ت كائنا ربما ال ينتمى فالفلسطينى با.. تشكيل حائر وبينى
إلى الكائنات اإلنسانية حيث تحـول إلـى حالـة بحـد ذاتهـا، 

 .لقد تحول إلى فلسطينى فقط

يــشار إلــى أن رامــى أبــو شــهاب شــاعر، وناقــد،  
ـــى عـــام  ـــه الـــشعرية األول ـــوان ٢٠٠٨أصـــدر مجموعت  بعن

ــد مــوت قــصير« ــا ســادتى بع عــن دار فــضاءات » عــدت ي
ــ ــد مــن الكت ــا أصــدر العدي ــديرا للنــشر، كم ــى نالــت تق ب الت

كتابه الرسيس والمخاتلـة خطـاب «واهتماما كبيرين ومنها 
الحاصل علـى جـائزة » ما بعد الكولونيالية فى النقد العربى

، وكتـــاب فـــى الممـــر األخيـــر ٢٠١٤الـــشيخ زايـــد للكتـــاب 
 ؟٢٠١٧سردية الشتات الفلسطينى 

 :ومن أجواء المجموعة نقرأ

 ُسمعت

ّصوتا من خلف الظالل ً 

َألوان كى تغادرَآن ا ُ ُ... 

َ شيئا من المال- إن أحببت - ْولتترك للنادل ْ ِ ً ْ َ 

ّيحق لك أن تصحب معك بقية روحك ِ َ ّ 

 َإن شئت

 ولكن

 ْاحذر

ّإذا ما خرجت للشارع َ 
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َأن تقطف وردة من الحديقة العامة ْ ِ َِ ْ ًْ َ ْ َ َ ْ َ 

ْكى ال تخدش حياء المدينة ِ َ َ َ ْ َ 

ًيحق لك أن تعب شيئا من الهواء  ّ 

 ...ذلك.. .وبعد

 يمكنك

 َأن تستقل الحافلة األخيرة

 ....وتمضى

 كل ذلك

 َكان

 َقبل

 ّالسقوط

-------  

 يحق لك

 َأن تجيب

 ّغير أن

َاإلجابة َ ُال تعنى أن تكون خائنا لك، َأو له... َ َ ََ ً ِ َ َ َ َْ ْ 

ْإنما لألرض التى أنجبتك َ ْ ِ ِّ ِ ْ َ ّ 

َِأو للفراغ ََ ْ... 

-------  

ُهذا الوطن ال يسعك للح ََ  بُ

ِعيون الجميلة ُ ُ... 

َتمشى إليك َ 

ّفوق الدبابيس َ 

 ُأو على الحروف

 َال صوت

ِتراه فى العتمة ْ َ ُ َ 

ٍتكسرك كحبة جوز َ َ 

ْتضعك على فخذيها َ َ 

ُتغمسك بمرود كحلها ِ ْ َ ِ َ 

ّومع رعشة الصباح األولى ِ ْ َ َ 

َتحل شعرها َ ّ 

ًإذ تصبح عروسا ْ ُْ َ ُ ُ ْ 

َهى قربان الرقص اَألزلي ِ ّ َ ُْ...  

 ليمْفى أورش

ُسمراء جميلة َ 

ُتركوها ناطورة للجثث ً َ َ 

ُلوحتها الشموس ّ ّ 

َوهل هنالك أجمل من الذين تلفحوا ببياض الغمام  ِ ِ ّ ّ َ
ّالهش َ! 

ّأشهى من دفء القبلة على الشفتين ُ ِ 

 ُذاك األثر

 ُالذى يستعاد بعد

َأن تنقضى الخطيئة ْ  

ُقالت له ُأهواك يا موت: ْ َ 

 ُفادن

ِقبل أن تصمت فى وجه ْ َ َ ْ َ  ّ ظنيَ

َألنه يصغى إليك ْ ِ ِ ْ ُ ُ 

َويتعلم الحياة؟ َ 

 ١٠ ص١٢/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

.. إحكام القبضة على إسرائيل: كتاب فرنسي
  نتنياهو ونهاية الحلم الصهيوني

 

باسكال  في مقابلة على مدونته، يقدم

على صفحات موقع ميديابارت الفرنسي الشهير  بونيفاس
والجاد ردود أستاذ التاريخ الحديث للشرق األوسط جان 

إحكام القبضة "بيير فيليو بمناسبة صدور كتابه 
 ."نتنياهو ونهاية الحلم الصهيوني.. إسرائيل على

ويبدأ الحوار من منطلق هذا الكتاب ردا على 
 ٢٠يوم  بنيامين نتنياھو إعالن لرئيس الوزراء اإلسرائيلي

 برأ فيه المستشار ٢٠١٥تشرين األول  /أكتوبر
من المسؤولية الكاملة، بما في ذلك  أدولف ھتلر األلماني
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 بمفتي المسؤولية الثقافية، عن المحرقة، وحاول إلصاقها
 .ومن ثم بالفلسطينيين الحسيني أمين األسبق القدس

ضبه ويقول مؤلف الكتاب إن هذا اإلعالن أغ
بوصفه مؤرخا ومواطنا، خاصة وأن نتنياهو أكد فيه أن 

 إلى ذلك مفتي القدس أمين الحسيني الذي نفي بعد
هم فكرة غرف الغاز ألدولف هتلر في هو من أل ،ألمانيا

 .١٩٤١نهاية عام 

في المؤتمر   وقال إن هذا اإلعالن الذي صدر
لرئيس  زيارة رسمية الصهيوني العالمي في القدس قبيل

الوزراء إلى ألمانيا، أثار غضبا حقيقيا في إسرائيل، وندد 
به زعيم المعارضة العمالية آنذاك يتسحاق هرتسوغ الذي 

، ودعا نتنياهو إلى "تشويها خطيرا للتاريخ"اعتبره 
 ."تصحيحه فورا"

 مغالطات تاريخية

وقال فيليو إن المؤرخ إيلي بارنابي الذي كان 
، انتقد ٢٠٠٢ و٢٠٠٠عامي   بين بفرنسا  إسرائيلسفير

، وكأنه من الجيد أن "سفاحا بالمحرقة"اإلعالن واعتبره 
 تاريخ المحرقة لشيطنة يتالعب نتنياهو ويحرف

  .الفلسطينيين

المفتي " ويصحح المؤرخ لنتنياهو قائال إن 
الحسيني المهمش على الساحة الفلسطينية منذ منفاه 

ٕ، وان كان معاديا للسامية، كان تعاونه مع ١٩٣٧عام 
النازيين محدود الصدى للغاية في العالم العربي، أما 

 ." البوسنةفرقته العسكرية فكان أفرادها من مسلمي

وأكد المؤرخ أن وقائع جلسة االستماع التي 
 تثبت أن المفتي لم ١٩٤١عقدها الحسيني مع هتلر عام 

يكن له أي تأثير على تنفيذ محرقة اليهود التي تم 
 .النازية تصورها وتخطيطها من قبل آلة الحرب

ويقول فيليو في مقابلته المنشورة على 
ميديابارت، إنه اكتشف أثناء بحثه أن نتنياهو كان قبل 

 يردد ٢٠١٥تشرين األول  /تصريحه العلني في أكتوبر

 على مسامع جلسائه من المسؤولين األجانب هذه الكذبة
القائلة إن الفلسطينيين مسؤولون ولو ثقافيا عن إبادة 

 .يهود أوروبا

وأوضح فيليو أن هذا التالعب بتاريخ المحرقة 
ألغراض سياسية دنيئة مستمر، خاصة عندما يسترضي 

، مرددا في بولنداو المجر نتنياهو الشعبويين الحاكمين في
ن عدم مسؤولية المجريين ع   دعاية مضللة٢٠١٨العام 

 .والبولنديين عن المساعدة في إبادة اليهود

وعند السؤال هل فاز نتنياهو بمعركة األفكار في 
إسرائيل؟ وبأي طريقة؟ يقول فيليو إن كتابه يضع 
نتنياهو في مكانه الصحيح من التاريخ الصهيوني 

التاريخ "الطويل، وهو يبين أن هذا الرجل أداة لتحريف 
 لآلباء المؤسسين لدولة إسرائيل، ومعظمهم "العريق

، لوضع تاريخ بديل هو حزب العمل من
التحريفية، المرتبط باليمين المتشدد  الصھيونية تاريخ

 .على المستوى االقتصادي والسياسي واالجتماعي

وأشار المؤلف إلى أن نتنياهو استطاع اختطاف 
ه في السلطة أكثر من ثالث عشرة هذا التاريخ بسبب بقائ

، ثم ١٩٩٩-١٩٩٦ثالث سنوات رئيسا للوزراء (سنة 
ديفد  مساويا بذلك رقم ،)٢٠٠٩عشر سنوات منذ العام 

 .القياسي بن غوريون

 إعادة التأسيس

وقال المؤرخ إن هذا هو السبب في وصفه 
بن " المؤسس"في مقابل " بمعيد التأسيس"لنتنياهو 

 ضمانا في إعالن ١٩٤٨غوريون، الذي قدم عام 
بالمساواة الكاملة في الحقوق االجتماعية "االستقالل 

 غير أن ، يهودا أو عربا،"والسياسية لجميع المواطنين
 سنة، متجاهال الديمقراطية، ليقر ٧٠نتنياهو يأتي بعد 

له قوة الدستور يعطي للشعب اليهودي " قانونا أساسيا"
اللغة  ، ويشطبفلسطينعلى أرض تقرير المصير وحده حق
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الرسمية حتى هذا التاريخ، رغم أنها يتحدث بها  العربية
  .من السكان% ٢٠

 وعند سؤال مؤلف الكتاب عن تفسيره لقدرة 
تتبنى مواقفه، استعاد ما ذكره  واشنطن نتنياهو على جعل

في الكتاب عن حملة نتنياهو المنهجية على الرئيس 
 ٢٠٠٨الذي انتخب عام  باراك أوباما األميركي السابق

من اليهود األميركيين، وقال إن هذه % ٨٠من قبل 
الحملة اشتدت خالل والية أوباما الثانية، حتى إن 

لرفض الصفقة النووية  الكونغرس نتنياهو تجاوزه إلى
 .اإليرانية

ّوقال فيليو إن نتنياهو مزق بهذه المعركة 
الجالية اليهودية األميركية، مفضال اإلنجيليين المعروفين 

 استطاعوا بدعمهم ، الذين"الصهيونيين المسيحيين"باسم 
دونالد  الال مشروط لكل من نتنياهو والرئيس األميركي

أن يصنعوا هذا االنحياز غير المسبوق من  ترامب
 .إلسرائيل الو;يات المتحدة قبل

ويعتقد مؤلف الكتاب أن نتنياهو يتعلق بالسلطة 
لطة بسبب الحصانة التي توفرها له، وليست غايته الس

نفسها، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء خائف من مصير 
 ١٨الذي قضى حكما بالسجن لمدة  إيھود أولمرت سلفه

 بالعقارات، خاصة وأن القضايا شهرا بتهمة التالعب
المرفوعة على نتنياهو أكثر خطورة، ألن الشرطة 
اإلسرائيلية قد أوصت بالفعل باتهامه بالفساد في ثالث 

 .قضايا تتعلق مباشرة بواليته رئيسا للحكومة

 هو هل - كما يقول فيليو - غير أن السؤال 
سيجرؤ المدعي العام الذي هو واحد من أقرب شركاء 

هو على تحديه رسميا؟ وهل سيكون ذلك قبل نتنيا
 أم في ٢٠١٩نيسان  /االنتخابات التشريعية في أبريل

  وقت الحق؟

  ١٠ ص١٤/١/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 كتاب جديد لحمادة فراعنة
  

بعد مرور نحو عام على إصدار الجزء  –عمان  
تطورات المشهد "األول من كتابه األخير، تحت عنوان 

ياسي  أصدر الكاتب الس"٢٠١٧الفلسطيني لعام 
المتخصص بالشأن الفلسطيني، حمادة فراعنة، الجزء 
الثاني من هذه اإلصدار، المكرس لتطورات المشهد ذاته 
في النصف الثاني من ذلك العام الحافل بتطورات 

  .فلسطينية وعربية ال حصر لها

بهذا اإلصدار يكون حمادة فراعنة قد رصد ووثق 
تتالية على وحلل سلسلة طويلة من الوقائع واألحداث الم

خشبة المسرح السياسي الفلسطيني، خالل عام هو من 
ًأكثر األعوام ازدحاما بالتطورات المهمة، التي فاضت بها 
الحياة السياسية الفلسطينية، داخل األرض المحتلة 
وخارجها، دون أن ينسى الكاتب التعريج على عدد وافر 
من األحداث العربية واإلقليمية المتصلة من قريب أو 

  .بعيد، بالتفاعالت الفلسطينية العابرة للحدود

مؤسسة حنين للدراسات «الكتاب صادر عن 
 صفحة من ١٥٠في فلسطين، ويقع في نحو » واألبحاث

ً عنوانا فرعيا، غلبت عليه ٣٠القطع الكبير، ويضم نحو  ً
القراءة السياسية التحليلية لعدد من الوقائع والظواهر 

العربية الخليجية ( الرياض ذات البعد التاريخي؛ مثل قمة
، وحصيلة المعطيات السياسية ما بين الحرب )األميركية

الباردة وثورات الربيع العربي، وغير ذلك من الموضوعات 
  .المماثلة

وكان فراعنة قد أشهر الجزء األول من إصداره 
هذا في حفل احتضنته المكتبة الوطنية أوائل العام 

ب السياسية والوطنية الماضي، وشارك فيه طيف من النخ
واألكاديمية والصحفية، ووقف على منصته أربعة 
متحدثين، اختتمه صاحب الحفل بكلمة شكر فيها 
الخضور من أصدقائه، وأجاب على عدد من األسئلة 
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المثارة حول الكتاب، في مشهد بدا أقرب ما يكون إلى 
ًفعالية ثقافية، إن لم نقل مهرجانا وطنيا ً.  

 في إطار ٢١صدار يحمل الرقمويذكر ان هذا اإل
سلسلة من الكتب التي يواصل حمادة فراعنة إصدارها 

ًمعا من أجل فلسطين » بانتظام منذ عدة سنوات، باسم 
تدور في معظمها حول القضية الفلسطينية، » والقدس

ويتابع تطوراتها بالسرد األمين، والتوثيق الدقيق، 
 هو الكاتب والتحليل المعمق، ال سيما وأن حماة فراعنة

ًالمختص في هذا الميدان، وهو أيضا واحد من الكتاب 
ًالمطلعين عن كثب على الحدث الفلسطيني، بل وأحيانا 
من المشاركين في صناعة هذه الحدث، الذي عادة ما 

  .يشغل بال الكتاب والمثقفين والسياسيين العرب

 ١٩ص ١٥/١/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 النور الموسوعة خرجت إلى حيز: الحسن
  بشكل يليق بالقدس

  

 رعى سمو األمير الحسن بن طالل، - عمان
رئيس منتدى الفكر العربي، في المركز الثقافي الملكي 
مساء االثنين حفل إطالق الموسوعة الفلسطينية للدكتور 

  . محمد هاشم غوشة

وقال سمو األمير الحسن بن طالل خالل الحفل 
ون مع المعهد الذي نظمه منتدى الفكر العربي بالتعا

الموسوعة خرجت إلى "الملكي للدراسات الدينية، ان هذه 
، مضيفا أن من الطبيعي "حيز النور بشكل يليق بالقدس

  . أن ينطلق هذا العمل بخصوص فلسطين من األردن

إثبات عروبة "وأكد سموه أن العمل في سبيل 
أرض فلسطين يتوج بالجهد الفكري والثقافي األصيل 

ضحة ال جدال حولها أن فلسطين عربية ليقول بلغة وا
، "ولها أصل وشعب يعرف باسمها ولهم تاريخ طويل حافل

توفر اإلرادة الكفيلة بأن "معربا سموه عن أمله في 

توصلنا إلى هوية مشتركة تستند إلى أرضية مشتركة، 
وضرورة أن نمتلك األفكار التي تمكننا من تعزيز القيم إذا 

ر لفائدة الشعوب وكرامة ما أردنا للسياسة أن تدا
  ". اإلنسان

ال بد من االعتراف أن "وختم سموه بالقول انه 
هناك ثراء عظيما في التنوع والتعدد في المجتمع والذي 
يمكن النظر إليه كغاية نبيلة ويجب أن ال يكون سببا 
للفرقة، بل يتعين أن يكون أساسا لنشأة رابطة شعوب 

  ". متكاملة ومتجانسة

 مؤلف الموسوعة محمد غوشة، من جهته قال
 وزار ٢٠٠٦انه بدأ العمل إلنجاز الموسوعة منذ العام 

خالل لهذه الغاية مكتبات وأراشيف ومتاحف ومدنا 
فلسطينية، واستعان بمصادر أولية وخرائط وصور 
ورسومات عن حياة الشعب الفلسطيني العامة حتى 
استطاع إنجاز هذه الموسوعة، مشيرا الى أن الموسوعة 

 مجلدا باللغة اإلنجليزية وسبعة آالف ٢٤مكونة من 
تسافر عبر إرث األجداد الممتد "صفحة علمية دقيقة، 

ألربعة قرون لرصد مناحي حياة الفلسطينيين السياسية 
  ". واالقتصادية واالجتماعية وغيرها

بدورها قالت المؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر 
هذه الموسوعة التي في احتفالية استثنائية إلطالق "اننا 

انجزت بعمل فردي وبجهود حثيثة لم تتوقف، وصدرت 
بطريقة حضارية تواكب العصر الحالي والقادم، عصر 

  ". الصور مع كتابة تعليق يختصر الكثير من الحديث

ٕوبينت أبو الشعر ان إصدار وانجاز مثل هذه 
يحتاج لمؤسسات وفرق بحثية كثيرة إال ان "الموسوعة 

ا وحده وبجهد شخصي، حيث استطاع مؤلفها أصدره
 أرشيف محلي ٤٠٠ ألف صورة وزار ٤٠المؤلف جمع 

وعربي وعالمي، مضيفة إن هذه الموسوعة ستحمي 
  . األرشيف المقدسي
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وأشارت إلى أن هذه الموسوعة استكملت جهود 
المؤرخين السابقين وأن المؤلف زاد على عملهم 

ادر باستخدامه اآلالف من الصور، واستعانته بمص
متنوعة، لذلك غطت الموسوعة ووازنت بين كافة 

  . المحاور واألحداث

وقال خليل العسلي، أحد أعضاء الوفد المقدسي 
جئنا لنكون شاهدين "الضيف الذي جاء لحضور الحفل، 

على إنجاز المؤرخ غوشة والحامل لراية القدس، حيث 
جاء هذا اإلنجاز بعد مشقة طويلة، في جهد لضحد 

  .  الهوية الفلسطينية ومعالم القدسمحاوالت طمس

وعرض خالل الحفل ثالثة أفالم لخصت محتوى 
الموسوعة، وبينت التاريخ الحضاري والثقافي والفكري 
واالجتماعي للمجتمع الفلسطيني وركزت على المقدسات 

  . اإلسالمية والمسيحية في فلسطين والقدس

يشار إلى أن غوشة المقدسي، حاز على العديد 
وسمة والجوائز العربية والعالمية، ودخل موسوعة من األ

 سنة كأصغر مؤرخ ١٥ وكان عمره ١٩٨٧جينيس عام 
بالعالم، وقدم عدة محاضرات، وشارك في ورشات 
ومؤتمرات عديدة، وله عدة مؤلفات منشورة جلها ركزت 

  .على الدراسات المعمقة عن فلسطين والقدس

 ٢ص ١٦/١/٢٠١٩األنباط 

* * * * *  

الحداثة الشعرية العربية ركزت : يريعلي البت
صدر له .. على تغيير الشكل دون المضمون

  ًحديثا ديوان القدس ليست بعيدة

  

زال الشاعر  ما –  عمر أبو الهيجاء- عمان 
والكاتب علي البتيري يواصل اشتغاله على مشروعه 
الشعري بدأب واجتهاد عميقين، وضمن هذا السياق يأتي 

، بعد سبعة دواوين »ليست بعيدةالقدس «ديوانه الجديد 
شعرية، إلى جانب عدد من األعمال الشعرية الموجه 

لألطفال، وقد حازت أعماله الشعرية وقصائده على العديد 
  .من الجوائز بعد تلحينها

خطوة » القدس ليست بعيدة«ويشكل ديوان 
متقدمة في مسيرة الشاعر، كما يشكل نقلة نوعية في 

  .المتردي والمأزوممواجهته للواقع العربي 

لتقت الشاعر البتيري وحاورته حول ) الدستور(
ديوانه الجديد وحول تجربته الشعرية وقضايا أخرى في 

  .الشعر والنقد

ثمة اشتغال » القدس ليست بعيدة«في ديوانك * 
ماذا عن هذا .. على قضية مركزية وهي قضية القدس

  الديوان؟

الهم في الديوان الجديد ملتزم في قصائدي ب -
الوطني والقومي، وبالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها 
قضية القدس المحتلة، المدينة العربية المقدسة التي ما 
زالت تقف أمامنا بكامل جراحها وآالمها وهي تكابد 
التهويد واالستيطان ومصادر الهوية التاريخ، حيث أخص 
مدينتي التي أحب بثماني عشرة قصيدة من أصل خمس 

صيدة ضمها الديوان تعبر عن صمود الشعب وثالثين ق
الفلسطيني ومقاومته لالحتالل بكل اضطهاده وقمعه 
وحصاراته، وتستحضر بطوالت وتضحيات هذا الشعب من 
خالل انتفاضاته ومواجهاته الباسلة للتهويد واالستيطان 
والمصادرة وبخاصة في القدس التي تواجه أبشع غزوة 

لتزامي بالقضية وخاصة في التاريخ، وهذا ما يتمثل با
ٕتصدير واهداء الديوان، حيث جاء اإلهداء إلى أرواح 
ٕشهداء فلسطين والى أهالي القدس المرابطين حيث تم 
توظيف القصائد من أجل القدس والدعوة إلى نصرتها 
ٕوانقاذها واعادة الهوية العربية اإلسالمية لها وألهلها  ٕ

  .الصامدين

 األمل، وفيه في الديوان الجديد ثمة فسحة من* 
  ما رأيك في ذلك؟. عودة للقصيدة العمودية
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أكيد، ورغم الشعور السائد باإلحباط وتضاؤل  -
ّحجم األمل مازال لدي األمل، وهذا ما تجلى في ديواني 
األول محتفظا بشيء من األمل في قصائدي دون أن 
يسمح للحزن أو اليأس أن يتسلل إليها ليحتل مساحات 

هذا من ناحية المضامين والمعاني . كبيرة وملحوظة فيها
التي تم استحضارها، أما من الناحية الفنية وأعني بها 

ثمة » القدس ليست بعيدة«شكل القصيدة ومبناها ففي 
عودة إلى القصيدة العمودية، حيث تغلب هذه الصفة 
على معظم قصائد الديوان بعكس دواويني الشعرية 

الذي »  المطرأغنيات عاشق«السابقة باستثناء ديوان 
فيه بعض القصائد العمودية الغنائية التي شاركت بها في 

  .مهرجانات غنائية محلية وعربية فحازت على عدة جوائز

هل نعتبر هذا الرجوع انتصارا للقصيدة البيتية * 
  الكالسيكية أم رجوعا عن قصيدة التفعيلة الحديثة؟

لي رأي في هذه المسألة، ليس مهما شكل  -
ٕانما نفسها الحديث والمعاصر، مع األسف القصيدة، و

الحداثة الشعرية العربية ركزت على تغيير شكل ومفردات 
القصيدة المعاصرة دون التركيز على تحديث مضمونها 
لتوائم العصر الحديث، هناك قصائد بيتية ملتزمة بأوزان 
بحور الشعر وقوافيه عند بعض الشعراء تبدو أكثر حداثة 

 حتى قصائد نثرية عن البعض من قصائد تفعيلة أو
شكل القصيدة ال يقف عائقا أمام الحداثة الشعرية . اآلخر

عند الشاعر المتمكن، فالحداثة في الشعر ليست حداثة 
المهم . ٕلفظية وشكلية وانما هي حداثة معنى ومبنى معا

ان ال نكون محكومين باللغة المعيارية الصارمة، إذا 
ة واستحضرنا المضمون تخطينا اللغة التقليدية السائد

  .المعبر عن روح العصر وتعقيداته فنحن شعراء محدثون

عن اللغة » القدس ليست بعيدة«ابتعد ديوان * 
  المألوفة السائدة والمباشرة، ما الذي أردته من ذلك؟

على الرغم من المنبرية التي تغلب على  -
طبيعة القصيدة العمودية، إال أنني لم أتخل عن لغة 

لتأويل والرمزية الشفافة التي عرفت بها في المجاز وا
دواويني السابقة، ولكني مع ذلك أكثر اعتناء باستحضار 
القارىء المتلقي والوصول إليه دون أن يكون ذلك على 
حساب المستوى الفني للقصيدة، وأحاول إخراج القصيدة 
من عزلتها، ورد االعتبار لجماهيريتها باستعادة وجذب 

د أن تراجع وقل حضوره وتفاعله حيث جمهورها إليها بع
 .أصبح بعض الشعراء في واد وجمهورهم في واد آخر

 ٢٣ ص٢٨/١/٢٠١٩الدستور 
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..  لقراقع"امرأة الساعة السادسة والثالثين"
  قصص عن معاناة الشعب الفلسطيني

  

 عن دار الشروق للنشر والتوزيع  صدر– عمان
لسطيني السابق  رام اهللا، لوزير األسرى الف–عمان 

امرأة الساعة السادسة “عيسى قراقع كتاب بعنوان 
 كتابها المؤلف "٢٧٦"، هو مجموعة نصوص "والثالثين
، تشمل على حكايات وشهادات ٢٠١٨-٢٠١٤ما بين 

وقصص تحكي معاناة شعب يرزح تحت نير االحتالل 
  الصهيوني ألكثر من سبعين عاما

الهودلي كتب مقدمة للكتاب األسير المحرر وليد 
وهو روائي وقاص وشاعر، حيث رأى، أن هذا الكتاب 
وثيقة تاريخية خلدت مفاصل مهمة في الواقع الفلسطيني 
المر وفي مرحلة تاريخية ذات حساسية عالية أمعن 
االحتالل في اجرامه وتسادى كثيرا على شعب ضاقت 

  .عليه الدنيا وتكالبت عليه قوى الشر

 نرى بعيوننا ماذا وزاد الهودلي أن المؤلف جعلنا
يفعل المحتل بصورته البشعة؟ فالمحتل يستمتع بالقتل 
العمد، وبالقنص وصيد الضحايا، وهم يهشمون رأس 
الطفل القاصر احمد مناصرة في القدس، يدهسونه 

، كما نرى "الموت للعرب"ويضربونه ويهتفون فوق رأسه 
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 عاما خلف القضبان فاضت ٣٤األسير كريم يونس بعد 
  . وفاض قلبه الكبير صوب النافذةالسنوات

وأكد الهودلي على أن هذه النصوص هي وثيقة 
انسانية وتاريخية وكتابة حضارية جاءتنا بلغة ادبية 
رفيعة عالية، متوقعا أن يأتي يوم تترجم فيه هذه 

  .النصوص الى لغات العالم ولن يقف في وجهها احد

وأشار إلى أن هذه الوثيقة صيغت بلغة المقاومة 
الفرح واالنتصار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيتخطى و

  .رقاب الظالمين والمحتلين وسيعزف يوما نشيد االنتصار

الكتاب يتناول قصص وحكايات معتقلين وشهداء 
استشهدوا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي، ويتحدث 
ايضا عن السجون وما يجري فيها من تعذيب وقتل 

  .عنوي أو موتممنهج سواء كان نفسي أم م

ومن اشهر هذه السجون سجن المسكوبية الذي 
، في مدينة القدس، يقدم ١٩٦٧انشأه االحتالل في العام 
الساعة العاشرة ليال بتوقيت “المؤلف شهادة بعنوان 

، ويتحدث عن ابشع اساليب التعذيب التي ”المسكوبية
 :يمارسها هذا المحتل بحق المعتقلين أطفال وكبار، مثال

 احمد نعمان أبو شرخ الذي فقد السمع من جراء الطفل“
التعذيب الصهاينة له في المعتقل، ومحمود أبو اصبع، 

، يبدأ في سرد ”وغيرهم… والطفل احمد عدنان منى
، الساعة …أبو السعدي في القاعة: الحكايات من

العاشرة ليال بتوقيت المسكوبية، عندما تورط االحتالل مع 
لم ..  األسير احمد مناصرةمخيم الدهيشة، بين عيني،

يعد طفال منذ اآلن، ببين الشهيدين احمد هزاع وزياد ابو 
.. عين ضوء ميالد، النعال الحديدية، األسيرة خالدة جرار

في البوسطة، زفاف المقتولين والمولودين في نكبة غزة، 
جعلتني مجرم حرب، برقية مفخخة من … دولتي إسرائيل

في غزة، … هر طول الليلرام اهللا الى غزة، جمجمتي تس
في غزة، بوابة سجن عوفر لم تفتح .. داخل ثالجة الموتى

 ساعة تحت ٢٤، )مارس( يوم التاسع والعشرين من آذار

فكيف .. كان قبري: االحتالل، الشهيد زياد ابو عين
اصبح قبرك، ذلك الكائن السماوي الذي يسمى زكية 

، لقاء ما بعد الموت… شموط، سميح القاسم ولوركا
شجرات االسير نائل البرغوثي، نساء في ساحة الصليب 

  ."االحمر الدولي في رام اهللا

قائمة العار، األسير : ويتحدث ايضا المؤلف عن
كريم يونس يصل الى القدس، االسيرة الجريحة اسراء 
جعابيص واالسير سمير ابو نعمة، القدس توصيكم 

دولة بالمستحيل، كيف ادخل المدينة دون ان اراك، هنا 
قراصنة، عندما يتوحد الشهداء مع االحياء، في خيام 
المتضامن مع االسرى المضربين، ما كتبه السجان رائد 
فارس عن االسير مروان البرغوثي، مروان البرغوثي 
ينتصر االن وغدا، اضراب األسرى يحاصر تل ابيب، 
عندما ينتفض شعب المليون اسير، بين األسير نائل 

اإلسرائيلي ازاريا، دم الوردة وصراخ البرغوثي والجندي 
الوقت، الشهيد المطران كابوتشي يقرع في القدس أجراس 
الحياة، القطة التي اكتشفت أن األسرى أكثر رحمة من 
السجانين، نصب تذكاري يركض في سهول جنين، ادخلوا 
معي دماغ فادي ابو عطية، الشهيد المقعد ابراهيم ابو 

 يعيش في السجن دون أن ثريا، المناضل احمد سعدات،
يعش السجن فيه، عندما بكى فرويد في غرفة التحقيق 
بالمسكوبية، هنا دولة اسرائيل الكبرى، هنا سجن 

  ."المسكوبية

: ايها الناس"ويواصل المؤلف سرد الحكايات 
ابني مجد مات، الحوار االخير بين اللورد بلفور وفرحان 

ة الساعة السعدي، وحسن الالوي ووليام واالس، امرأ
السادسة والثالثين، حديث في ثالجات الموتى، حواشة 
الشهيد االسير رائد الصالحي، حدث المعدومين، عكازات 

وقهوة ابو حلمي، الطفلة األسيرة ديما … الجرحى
… بدي اروح عند امي، مانديال في فلسطين… الواوي

غادرنا … فلتحكم الحرية، الشهيد األسير نعيم شوامرة
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ب الشرف، الذين ال يميزون بين صوت القنبلة ملتحفا بترا
هناك … وجرس المدرسة، بيت لحم في عيد ميالدها

.. هنا فلسطين… محاكمة في السماء، هنا عهد التميمي
اطحنوا عظامي واصنعوا منها … هنا القدس، ال تدفنوني

رأيته يطير ويطير، … خبز للفقراء، الشهيد قصي العمور
غيمة وحجر، الشهيد روح تصعد على … الشهيد سبا

محمد الصالح، في كل نقطة دم زرعنا شجرة، أن تعرف 
كيف تموت، زغرزدة أم الشهيد االسير فادي الدربي، 
استمتاع داخل الجيب العسكري االسرائيلي، جنازة قدم، 

  ." دقيقة في بيت لحم إلى الخليل١٢٠

وزاد قراقع بتقديم الشهادات الحية للشعب 
دم في عيني، ال .. قباطية"الصامد تحت االحتالل 

اتركوه في حضني، كيف اقول كل هذا لمن … تقبروه
الفاشيون هنا، االسير … احبها، قانون اعدام االسرى

رايت البحر، على مفترق عتصيون … نضال ابو عكر
اذبحك واشرب، : دهشة الموت، قطرة الماء.. العسكري

دقيقة صمت،عروسان في الخيمة، تحت علم االمم 
 يوما ٩٠سقط الطفل عبدالرحمن عبيداهللا، … المتحدة 

خيمة مصلوبة … في انتظار الشهداء، في ساحة المهد
  ."اين ابنائي: تصرخ

ويذكر ان عيسى قراقع ولد في مدينة بيت لحم 
ّ، وعذب وأهين ١٩٨١بفلسطين، اعتقل ألول مرة العام  ُ

في سجن المسكوبية اإلسرائيلي بالقدس، ثم اعتقل للمرة 
، وكانت معه خالل هذا االعتقال ١٩٨٢عام الثانية ال

، بسبب إطالقهما "خولة األزرق"زميلته وزوجته فيما بعد 
قنابل مولوتوف على حافلة لجنود االحتالل قرب حاجز 
جيلو شمال بيت لحم، وحكم عليهما بالسجن ثالث 

  .سنوات

، "مربع ازرق"صدر له العديد من المؤلفات منها 
زوابع "، "اكرة من ملح وحديد، ذ"الساعة الثالثة فجرا"

مروان البرغوثي الرجل "، "الخنساء في سجنون النساء

، "، تجربة االسرى الفلسطينيين بعد اوسلو"المختلف
كيف تنام وقيدي يكبل "، طانتفاضة األسرى والوعي العالمي

  ."حلمك

 ١٢ص ٢٩/١/٢٠١٩الغد 
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قصص .. "حكايات من األردن وفلسطين"
  مصورة

 

حكايات من األردن " احتوى كتاب –بترا  - عمان
 الصادر حديثا لمؤلفه الدكتور أحمد زياد أبو "وفلسطين

غنيمة، على قصتين مصورتين موجهتين لألطفال 
والفتيان تحكيان قصة الرابط التاريخي الذي يجمع بين 
الشعبين األردني والفلسطيني خالل مواجهتهما االحتالل 

اعتداءات متواصلة في اإلسرائيلي وما ارتكبه من 
  .فلسطين

 "الثوار األردنيون ينتصرون لفلسطين"قصة 
تحكي بالصورة والسرد القصصي الممتع عن عدد من 
أبناء األردن الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم وأموالهم في 
سبيل نصرة إخوانهم في فلسطين مع بدايات القرن 
 الماضي، حين بدأت تتكشف الرغبة الصهيونية العالمية

  .في االستيالء على فلسطين

وتؤكد القصة أن األردنيين حين هبوا لمساعدة 
أشقائهم في فلسطين كانت هبتهم هذه تأكيدا لما توارثوه 
من قيم ومواقف من العادات األصيلة التي تحض على 
دفع األذى والظلم واالنتصار ألشقائهم في وجه الطغيان 

  .واالحتالل

ة التي حملت وتتناول القصة المصورة الثاني
التي جرت أحداثها عام ” معركة الكرامة الخالدة“عنوان 
، البطوالت األردنية في تاريخنا العربي الحديث ١٩٦٨

بأحرف من ذهب كأول معركة عسكرية ينتصر فيها جيش 
عربي على العدو المحتل، وهي معركة بذلت فيها دماء 
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 طاهرة زكية من أبناء الشعبين الشقيقين لمنع المخططات
اليهودية الحتالل مزيد من األراضي العربية في شرقي 

يقول مؤلف االصدار أبو غنيمة لوكالة .نهر األردن
، ان تاريخ أي أمة يجب أن يكون ”بترا“االنباء األردنية 

متحفا يحتوي على اآلثار والمخطوطات، كما ينبغي ان 
يكون شاهدا حيا لمن يفهمه ويتعمق في معانيه ويتأثر 

ليكون هذا التاريخ حافزا لإلنسان لالنطالق بمدلوالته 
  .نحو الحرية والحياة األفضل

حكايات األردن “وأشار إلى أن سلسلة اصدارات 
مستمدة من قصص حقيقية آثرت أن تكون ” وفلسطين

بسيطة المعاني شديدة التكثيف ومصورة ليطلع عليها 
النشء الجديد الستخالص العبرة والحكمة من التاريخ 

  .القريب

يشار إلى أن المؤلف أبو غنيمة من مواليد 
، ويحمل شهادة الصيدلة من جامعة ١٩٦٩جرش العام 

العلوم والتكنولوجيا، صدر له عدد من الكتب والمؤلفات، 
.. مالمح الحياة السياسية في األردن، وحكاية جدي: منها

 عاما في مسيرة ٥٠حكاية وطن، وهذا قلمي، وكتاب 
  .”علوم الصيدلة“حرير مجلة رأس تنقابة الصيادلة، وي

  ١٣ ص٣١/١/٢٠١٩الغد 
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