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  ١٣  .األردن يدين سلطات االحتالل الفتتاحها لما يسمى نفق الحجاج •

  ١٣  .تناقش مخاطر الحفريات اإلسرائيلية في القدس" فلسطين النيابية" •

  ١٤  .اليونسكو تبقي القدس القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.. بجهود أردنية •

  ١٤  .األردن يؤكد الءاته الثالث بوجه طروحات كوشنير •

ّاألردن ينجح باستصدار قرار أممي يضم القدس القديمة لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر • ّ.  ١٥  

  ١٦  .رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز العالقة األردنية الفلسطينية •

  ١٨  .ية غير قابل للتشكيكموقف األردن من القضية الفلسطين: غنيمات •

  ١٩  .األردن لن يتوانى عن دعم الفلسطينيين: الخصاونة •

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

  ٢٠  .اشتية يثمن الدور األردني الكبير الداعم للقضية الفلسطينية •

  ٢٠  .ال مساومة على القدس: الطراونة •

  ٢١  .القدس تحذر من محاوالت االحتالل سحب صالحياتها عن األقصى” افأوق“ •

  ٢٢  .في لندن جهود الملك الداعمة للقضية الفلسطينية" الجالية العربية"وفد نيابي يعرض لـ  •

  ٢٢  .السفير التركي يؤكد دعم بالده للوصاية الهاشمية على القدس •

  ٢٣  .لمسلمين والمسيحيين فيها أبدياق القدس ليست للمساومة وال للمشاركة وح: الطراونة •

  ٢٤  .تضحيات جيشنا على أسوار القدس وسام فخر على صدورنا: الطراونة •

  ٢٥  .يعتز ويتشرف االردن بحملها الوصاية الهاشمية واجب ومسؤولية تاريخية •

  ٢٦  .االردن يرفض أي مساومة او مشروع او صفقة او حل يلغي حقوق االشقاء الفلسطينيين المشروعة •

ًنتعامل مع المستجدات بالمنطقة انطالقا من ثوابتنا الوطنية ومواقفنا الثابتة إزاء القضية : الصفدي •
  ٢٧  .الفلسطينية

ًاألردن سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة القدس المحتلة انطالقا من الوصاية الهاشمية على : غنيمات •
  ٢٧  .المقدسات

  ٢٨  . وحدات سكنية في القدساألردن يدين هدم السلطات اإلسرائيلية •

  ٢٩  .بناية شرق القدس) ١٦(فلسطين النيابية تدين هدم االحتالل  •

  ٢٩  .األردن يرفض الممارسات اإلسرائيلية االستيطانية وهدم المنازل •

  ٣٠  .يبرز موقف األردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية" الشؤون الفلسطينية"تقرير  •
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  ٣٠  . للشعب والقضية الفلسطينيةعباس يشيد بالدعم األردني •
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  ٣١  .اإلسرائيلي التزوير أيدلوجية يمثل الحجاج المزعوم في القدس طريق •

  ٣٢  .أخبار اللجنة الملكية لشؤون القدس •

  ٣٣  .الحاج زكي الغول أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس يشارك في حفل تأبين •

  ٣٣  .)الفلسطيني األردني الشبابي القدس( مؤتمر في يشارك القدس لشؤون الملكية ةاللجن عام أمين •

  ٣٥  ".المستعمرات اليهودية والبؤر االستيطانية في القدس المحتلة"صدور كتاب : اصدارات •

  ٣٥  .وفد من جامعة اسطنبول التركية يزور مقر اللجنة الملكية لشؤون القدس: زيارات •
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  ٣٦  . شبكة األنفاق أسفل سلوان بالقدس تهدف لربط المستوطنات ببعضها:التفكجي •

ًتدين افتتاح االحتالل نفقا استيطانيا بالقدس" العليا لشؤون الكنائس" • ً.  ٣٦  

  ٣٧  .تثير حفيظة الفلسطينيين والعرب وتحذيرات من تزايد التوتر في القدس واألقصى" مطرقة فريدمان القذرة" •

  ٣٨  .الت الصهيونية لتغيير هوية القدس والحرم القدسي الشريفاألزهر يدين المحاو •

  ٣٨  .تدين افتتاح نفق إسرائيلي جنوب األقصى" التعاون اإلسالمي" •

  ٣٩  .وزير الداخلية البريطاني يثمن دور الملك في حماية القدس •

  ٣٩  ".مشروع مجلس المستوطنات اإلسرائيلي"خطة السالم األميركية تمثل : عريقات •

  ٤١  .حق الفلسطينيين في العودة ال يسقط بالتقادم: وديةالسع •

  ٤١  .ًالطراونة يدين افتتاح اسرائيل نفقا في القدس •

  ٤٢  .في فلسطين  يعرض االنتهاكات اإلسرائيلية اردنيوفد نيابي •

  ٤٣  .جنوب المسجد األقصى" إسرائيلي"ماليزيا تدين افتتاح نفق  •

  ٤٣  .ل القضية الفلسطينية لح"خريطة طريق"العثيمين يدعو لتشكيل  •

  ٤٤  .محافظ القدس يستقبل بعثة وزارة التربية الكويتية في المسجد األقصى المبارك •

  ٤٥  .وفد أردني ينسحب من مؤتمر دولي لوجوده بجانب وفد إسرائيلي: لوكسمبورغ •

  ٤٦  .األردن وقبرص يمضيان بتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري والسياحي •

  ٤٧  .ل ألول مرة باستقاللها في القدس المحتلةأميركا تحتف •
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  ٤٨  .ًال يمكن ألفكار اقتصادية أن تكون بديال عن حل الدولتين: الصفدي وعريقات •

  ٤٩  ".التوطين"سياسيون يطالبون بموقف عربي ثابت من تصريحات كوشنير بشأن  •

  ٥١  ".صفقة القرن"الءات الملك أثبتت قوتها في مقاومة : منتدون •

  ٥٣  ".صفقة القرن"مؤتمر يدعو إلنهاء اإلنقسام الفلسطيني لمواجهة : بيروت •

  ٥٣  .انتهاكات االحتالل ضد المدنيين الفلسطينيين ترقى لجرائم حرب: األورومتوسطي •

  ٥٤  . يشيد بنتائج زيارة الوفد الوزاري إلى األردن الفلسطينيمجلس الوزراء •

  ٥٥  . سياسية وجغرافيةمعركتنا مع االحتالل ثقافية قبل أن تكون: اشتية •

  ٥٥  . توفير الحماية لشعبناإلى اإلنسانأفت يدين عمليات الهدم الممنهجة ويدعو مجلس حقوق ر •

  ٥٦  .من يدعم االستيطان واالحتالل وجرائم الحرب ليس مؤهال للوساطة: عريقات •

  ٥٧  .االتحاد األوروبي سيصدر وثيقة مبادئ بشأن القدس •

  ٥٧  .ن خطرة على األردن وفلسطينصفقة القر: نواب بريطانيون •

  ٥٨  .سنعترف بفلسطين حال وجود مجموعة من االتحاد األوروبي مستعدة: سلوفينيا •

  ٥٩  .محاوالت االحتالل لتهويد المدينة وتهجير أهلها لن تفلح: لجنة القدس واألقصى في التشريعي •

  ٥٩  سلوك إسرائيل إهانة للقانون الدولي الحديث: مقرر أممي •

  ٦٠  ّندرك الضغوط التي يتعرض لها األردن وفلسطين: شين فين األيرلنديحزب ال •

  ٦١  .الجامعة العربية تحذر من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية •

  ٦١  .اجتماع وزاري لبحث االنتهاكات بالقدس: التعاون اإلسالمي •

  ٦٢  .تبحث االنتهاكات في القدس" التعاون اإلسالمي" •

اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية بناء : المالكي •
  ٦٣  .على طلب دولة فلسطين

  ٦٣  .أميركا قد تعترف بضم مستوطنات الضفة •

  ٦٤  .االعتراف بدولة فلسطين" الشيوخ اإليطالي"يرحب بمطالبة أعضاء من " الوطني الفلسطيني •

  ٦٤  .دون تسوية سياسية ال قيمة للخطة االقتصاديةب: غرينبالت •

األمم المتحدة واالتحاد األوروبي يطالبان اسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير وطرد الفلسطينية  •
  ٦٥  .من القدس

  ٦٧  .حزب العدالة الفلسطيني يدين ممارسات االحتالل العنصرية في القدس •

  ٦٨  ."صفقة القرن" وغزة في بين الضفة" الممر"إسرائيل ترفض بند  •

  ٦٨  .حل الدولتين وحق العودة اساس لحل القضية الفلسطينية: السفير االيرلندي •

  ٦٩  .إندونيسيا تندد بانتهاكات االحتالل في القدس •

  ٦٩  .)عمر وطليب(إسرائيل تبحث زيارة  •

  ٧١  .يؤكد تطابق مواقف األردن والمغرب تجاه القضية الفلسطينية: الرزاز •
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  ٧١  .دن والمغرب يتفقان على وضع خريطة لترجمة ومأسسة التنسيق بين البلديناألر •

  ٧٢  .الفلسطينيون يرفضون تصريحات غرينبالت ويعتبرونها مخالفة لقرارات الشرعية الدولية •

  ٧٤  .والمساس بالقدس" صفقة العصر"ً يؤكد مجددا رفض  الفلسطينيالرئيس •

  ٧٤  .لدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة صور باهر تطالب الجنائية ا الفلسطينيةالخارجية •

  ٧٥  .الفلسطينيون يطالبون بتدخل أممي لوقف االحتالل هدم منازل حي واد الحمص بالقدس •

  ٧٥  .الرئيس الفنزويلي يؤكد موقف بالده الثابت في دعم القضية الفلسطينية •

  ٧٦  .غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية يغذي النزاعات: الرزاز •

  ٧٧  .الهدم في صور باهر تعد على حقوق الفلسطينيين وجريمة ضد اإلنسانية: قطر •

  ٧٨  .مجلس األمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم •

  ٧٨  ".محو الهوية الفلسطينية"الخطة األميركية للسالم تهدف إلى : خامنئي •

  ٧٩  .العرقي في واد الحمصيطالب بتدخل دولي عاجل لمواجهة جرائم التطهير " الوطني الفلسطيني" •

  ٨٠  .ذرائع إسرائيل بتدمير المنازل باطلة: الطراونة •

  ٨١  .أوغلو يؤكد أهمية دور الوصاية الهاشمية في حماية مقدسات القدس •

  ٨٢  .مجلس األمن يبحث مجزرة هدم المنازل بواد الحمص في القدس •

  ٨٣  .منازل بالقدس المحتلةًالفلسطينيون سيلغون االتفاقيات مع االحتالل ردا على هدم ال •

  ٨٤  .االحتالل يرتكب جرائم حرب وتطهير عرقي ضد أهلنا في القدس: بحر •

  ٨٥  .ً صفحة وسيتم نشرها قريبا٦٠صفقة القرن في : غرينبالت •

  ٨٩  .الكويت وجنوب أفريقيا تتقدمان بمشروع لمجلس األمن إلدانة عمليات الهدم في القدس •

  ٩٠  .لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي" صفقة القرن"ؤية األميركية رفض كامل باألمم المتحدة للر •

  ٩٢  .القيادة الفلسطينية تبحث اليوم آليات إلغاء االتفاقيات الموقعة مع االحتالل •

  ٩٣  .النواب األمريكي يمرر مشروع قانون ضد حركة مقاطعة إسرائيل •

  ٩٣  .األمم المتحدة تتبنى قرارا يدعم حقوق المرأة الفلسطينية •

ّعباس يعلن وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع إسرائيل • ّ.  ٩٤  

  ٩٥  .في فلسطين" إسرائيل"لن نصمت على اإلرهاب الذي تمارسه : اردوغان •

  ٩٦  .واشنطن تحبط صدور بيان أممي للتنديد بجريمة االحتالل بالقدس المحتلة •

  ٩٦  .إسرائيل تشجعت بترامب لطرد مدير مكتبنا :هيومن رايتس •

  ٩٧  .المنطقة لن تنعم بالسالم دون حل القضية الفلسطينية: فلسطين النيابية •

  ٩٨  .وقف العمل باالتفاقات بداية مرحلة جديدة من المواجهة المفتوحة مع االحتالل: الوطني الفلسطيني •

  ٩٨  ."األونروا" مليون دوالر دعم إماراتي لـ ٥٠ •

  ٩٩  . غير مسبوقةٕواجراءاتالقدس تتعرض لالستهداف األكبر : بركة •

  ٩٩  .تشيد بقرار وقف العمل باالتفاقيات مع إسرائيل" فلسطين النيابية" •



  
  ٦ 

  ٩٩  .يؤكدان دعمهما للقضية الفلسطينية وحل الدولتين: الملك والرئيس المصري •

  ١٠٠  .عن االحتالل تباشر عملها" االنفكاك"لجنة ": الغد" مسؤول فلسطيني لـ •

  ١٠٢  .حي وادي الحمص بالقدستحذير فلسطيني من مخطط لتهويد  •

  ١٠٣  . في صندوق بيت مال القدسًيدانتمنى على الدول العربية أن تضخ ماال جد: اشتية •

  ١٠٥  ."اشتية باجتماع االشتراكية الدولية نتنياهو ليس شريكا في السالم وادارة ترمب غبية •

  ١٠٨  .الهدمي يضع السفير المصري في صورة آخر المستجدات بمدينة القدس •

يجب تفعيل دور الجاليات العربية والفلسطينية في مختلف ارجاء العالم : "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ١٠٩  ".بهدف التعريف بعدالة القضية الفلسطينية

  ١٠٩  .رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن تشكيل لجنة لتنفيذ تعليق االتفاقيات مع إسرائيل •

����	�� �

  ١١٠  . القدساالحتالل يفرج عن وزير شؤون •

ُنفق استيطاني يرسخ الرواية التلمودية ويزور تاريخ القدس".. طريق الحجاج" • ُ.  ١١٠  

  ١١٣  .أسرة أميركية تدعم االستيطان واليمين المتطرف وتمول شراء ممتلكات فلسطينية •

  ١١٣  .ّتهشم آمال التسوية وتنعش آمال المحتل".. فريدمان"مطرقة  •

  ١١٦  .لالجئين الفلسطينيين" ًبراغمانيا"ًكوشنر يريد حال  •

  ١١٦  .أحذية عسكرية وموسيقى بالمسجد األقصى. .التدنيس متواصل •

  ١١٨  . مبنى خالل أسبوعين في القدس٢٧االحتالل هدم وصادر : األمم المتحدة •

  ١١٩  .تنذر بحرب أهلية" الفالشا"احتجاجات يهود  •

  ١٢١  . ضد السكانً جماعياًاالحتالل يمارس عقابا: العيسوية •

  ١٢٢  .الحتالل يطالب السلطة بدفع تعويضات عن عمليات وقعت خالل انتفاضة األقصى اُقدرت بمليار شيكل •

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

ي اإلشارة إلى الهدم ف ُاالعتداءات اإلسرائيلية في القدس تنذر بانفجار األوضاع: قيادي فلسطيني •
  ١٢٤  .واالستيطان واستباحة األقصى

  ١٢٥  .شركة فرنسية متواطئة بجرائم الحرب اإلسرائيلية: تقرير •

  ١٢٦  ..لسفارات اإلسرائيلية تنهارا •

  ١٢٦  .ِإسرائيل تطرد المحاضرين األجانب من الجامعات الفلسطينية في الضفة.. تقرير •

  ١٢٧  . الفلسطينيةجدار الفصل يضاعف حبس عائلة حجاجلة •

  ١٢٩  .على الضفة الغربية) سيادتنا(سنطبق : يعلون •

  ١٣٠  .الخان األحمر صراع الوجود في وجه مخططات تهويد القدس •

  ١٣٣  . مليون دوالر٢٧٠حواجز االحتالل تتسبب بخسائر تقدر بـ  •
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  ١٣٤  .بوعد من بلفور وليس بوعد من اهللا أن نكبة شعبنا تمت :سيادة المطران عطا اهللا حنا •

  ١٣٥  ."ً األكثر تقييدا لحرية الدين٢٠ إسرائيل من بين الدول الـ •

  ١٣٦  . طفل منذ مطلع العام٣٠٠ حالة اعتقال بالقدس المحتلة منهم ٩٠٠االحتالل ينفذ : تقرير •

  ١٣٧  . حالة اعتقال خالل النصف األول من العام الحالي٢٦٠٠: أسرى فلسطين •

  ١٤٠  .٢٠١٩ًا منذ بداية ً طفال فلسطيني١٦االحتالل يغتال  •

  ١٤٢  ".إعالميين مجهولين"الشعوب العربية بـ " جدار"تحاول اختراق " إسرائيل": محللون •

  ١٤٣  .صهيوني متحمس معاد لحركة المقاطعة: رئيس الوزراء البريطاني الجديد •

  ١٤٤  .اآلالف يؤدون صالة الجمعة في رحاب األقصى •

  ١٤٤  .فون على ركام أعمارهمفلسطينيون يق.. هدم االحتالل منازلهم •

  ١٤٦  .. يتوحدون٤٨عرب  •

��א�א���א �

حملة مداهمات واقتحامات واسعة في تشن  قوات االحتاللبحضور أمريكي و" الحجاج"افتتاح نفق  •
  ١٤٧  .األراضي الفلسطينية المحتلة

  ١٤٨  ...بحضور أميركي» الحجاج«افتتاح نفق ) قفزة تهويدية.. (القدس •

  ١٥٠  ."صور باهر"بناية في  ١٦تثبيت أمر هدم  •

  ١٥١  .٢٠١٩رصاص إسرائيلي منذ بداية بً شهيدا ٨٤ •

  ١٥١  .ّمنشآت حي وادي حلوة مهددة باالنهيار لمواصلة االحتالل أعمال الحفر •

  ١٥٢  .أسلحة فلسطينيا بالضفة والقدس ويزعم مصادرة ٣٤االحتالل يعتقل  •

  ١٥٢  .مجموعات استيطانية تقتحم المسجد األقصى •

  ١٥٢  . إسرائيلي اقتحموا المسجد األقصى في حزيران٢٨٠٠ •

  ١٥٣  . مقدسيين في العيسوية وشعفاط وسط مواجهات مع االحتالل٤اعتقال  •

  ١٥٣  .آالف الفلسطينيين يشيعون الشهيد محمد عبيد في العيسوية •

ً شهيدا فلسطينيا منذ ٤٥١ •   ١٥٤  .ً طفال٩٨بينهم " عالن ترمب إ"ً

  ١٥٥  . بحراسة مشددةاألقصىسجد مستوطنا يقتحمون الم ٥٥ •

  ١٥٥  . لصالح االستيطان" القدسإمب "قرار بإخالء •

  ١٥٥  . مقدسيين بينهم طبيب من مركز عمله٧االحتالل يعتقل  •

  ١٥٦  .٢٠١٨ً فلسطينيا منذ آذار ١١إسرائيل تحتجز جثامين : مركز حقوقي •

  ١٥٦  .ار في القدس المحتلة مهددة باإلنهيةعشرات المنشآت الفلسطيني •

  ١٥٨  .االحتالل يقتحم العيسوية ويزيل شعارات وطنية عن الجدران: القدس •

  ١٥٨  .إصابة طفلين برصاص االحتالل شرق القدس •
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  ١٥٨  . ماليين شيكل١٠ بإخالء فندق بالقدس لصالح المستوطنين ودفع ًاالحتالل يسلم إخطارا •

  ١٥٩  ."األقصى"وزير إسرائيلي يقتحم  •

  ١٥٩  .يقتحمون األقصى" غليك"ً مستوطنا بينهم ٧٤ •

  ١٦٠  .مقدسي يروي تفاصيل اعتداء جنود االحتالل عليه •

  ١٦٠  .ٕواخراج القدس من المفاوضات" صفقة القرن"افتتاح نفق سلوان هو تطبيق عملي لـ : التفكجي •

  ١٦١  .االحتالل يعتقل سيدة مقدية حتى يسلم طفلها نفسه •

  ١٦١  . على مقدسية ونجلهااالحتالل اإلسرائيلي يفرض الحبس المنزلي •

  ١٦٢  .توتر واعتقاالت بمصلى باب الرحمة.. المسجد األقصى •

ً اعتـداء إسرائيليا٩٠أكثــر مــن : األوقــاف الفلسطينيــة •   ١٦٢  . على المقدسات الشهر الماضيً

  ١٦٣  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في الضفة والعيسوية بالقدس •

ُ شبان واخالء مصلى باب الرحمة من المصلين٣ اعتقال توتر في األقصى عقب • ٕ.  ١٦٣  

  ١٦٤  .مخطط إقامة مدينة يهودية جديدة على أراض لكفر قاسم •

  ١٦٤  .مستوطنون يستولون على مبنى في القدس ومحالت بالخليل •

  ١٦٦  .لهدم منازلهم" وادي الحمص"االحتالل يواصل الضغط على سكان : القدس •

  ١٦٦  .من بلدة سلوان) ً عاما١١ و٦(ل طفلين االحتالل يعتق: القدس •

  ١٦٧  .لألسبوع الرابع" العيسوية"االحتالل يواصل حملته في : القدس •

  ١٦٧  .ً دونما في الخليل٢٤مستوطنون متطرفون يقتحمون األقصى وآخرون يجرفون  •

لصالح  شقة استيطانية في القدس ويخلي عائلة من منزلها ٢١٦االحتالل اإلسرائيلي يقرر بناء  •
  ١٦٨  .مستوطن

  ١٦٩  .االحتالل يقتحم نادي الثوري الرياضي جنوبي القدس المحتلة •

  ١٦٩  .استيطان القدس يتصاعد •

  ١٧١  .شرطة االحتالل تقتحم نادي الثوري بالقدس •

  ١٧١  .مستوطنا يقتحمون المسجد األقصى وينفذون جوالت استفزازية ١٣٨ •

  ١٧٢  .ويةاالحتالل يواصل تنكيله بسكان العيس: القدس •

  ١٧٢  .على الفلسطينيين) تدفيع الثمن(تصاعد اعتداءات إرهابيي  •

  ١٧٤  .االحتالل يقتحم مصلى الرحمة في األقصى ويفرغه من القواطع الخشبية •

  ١٧٤  .يعتقلون شابا في محيط باب العامود" مستعربون" •

  ١٧٤  .مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة شرطة االحتالل •

  ١٧٥  .قتحم مخيم قلنديا ويغلق الحاجز العسكري ويعتقل شابيناالحتالل ي: القدس •

  ١٧٥  . أسرى محررين من القدس٧االحتالل يعتقل  •

  ١٧٥نستنكر اعتداء المستوطنين المتطرفينعلى الحفل الختامي للمخيم الصيفي : "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
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  ."والذي اقيم في مركز تراسنطا في بيت حنينا

  ١٧٦  .ل يقتحم مخيم قلنديا ويغلق الحاجز العسكري ويعتقل شابيناالحتال: القدس •

  ١٧٦  .بحماية شرطة االحتالل) األقصى(عشرات المستوطنين يقتحمون  •

  ١٧٧  .االحتالل يقتحم العيسوية وسط القدس المحتلة •

  ١٧٨  .إصابة طفل إثر اعتداء مستوطن عليه في القدس •

  ١٧٨  .عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى •

  ١٧٨  .االحتالل يعتقل فتى من مخيم شعفاط: القدس •

  ١٧٨  .مقدسيون يفرغون منشآت هدد االحتالل بهدمها:  ألف شيقل٦٠ رغم دفع ضريبة بـ •

  ١٧٩  .مصرع طفل دهسه مستوطن وهدم منشآت سكنية وزراعية بالخليل •

  ١٨٠  .الهدم يتصاعد.. القدس •

  ١٨١  .ًسطينيا فل٢١ويعتقل " حارس الجبل"االحتالل يدمر  •

  ١٨٢  . شقة بصور باهر١٠٠حتالل يقرر هدم اال •

  ١٨٣  . مع مناسبات تلموديةً تزامناًغدا" األقصى"جماعات الهيكل تدعو الستباحة  •

  ١٨٣  .اليوم.. دعوات القتحامات واسعة للمسجد األقصى •

  ١٨٥  .ومستوطنون برفقة حاخامات يستبيحون األقصى.. اقتحام مصلى باب الرحمة •

  ١٨٦  .تالل يتنكر لالتفاقيات ويهدم منازل الفلسطينييناالح •

  ١٨٨  .االحتالل يباشر عملية تطهير عرقي ضد الفلسطينيين في القدس الشرقية •

  ١٩١  .إلغالق باب الرحمة بالقدس واألردن ينفي موافقته" إسرائيلية"الكشف عن تفاصيل خطة  •

  ١٩٢  ".سلوان"مستوطنون يعتدون على شاب في بلدة : القدس •

  ١٩٢  ً. يوما١٥مقدسية عن المسجد األقصى " مرابطة"االحتالل اإلسرائيلي يبعد  •

ً مستوطنا وطالبا تلموديا يقتحمون المسجد األقصى٨٠ • ً ً.  ١٩٣  

  ١٩٣  .ً مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسات مشددة٥١ •

  ١٩٣  .صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة وباب الرحمة •

  ١٩٤  .حتالل يواصل التنكيل بأهالي العيسويةمستوطنون يقتحمون األقصى واال •

ًقوات االحتالل تعتقل فتى مقدسيا من حي آل عبيد • ً.  ١٩٦  

  ١٩٦  .طريق التهويد.. القدس •

  ١٩٨  .االحتالل يصعد من سياسة الترانسفير ضد الفلسطينيين •

  ١٩٩  .خبير يحذر من مخطط لتهويد وادي الحمص واألحياء المجاورة في القدس •

  ٢٠٠  . آالف منزل مهددين بالهدم١٠ قرية و٤٦ وتجمعا ١٥٥ •

  ٢٠٠  . مليون دوالر لتشجيع دول لنقل سفاراتها للقدس المحتلة٥٠االحتالل يخصص  •

  ٢٠٢  . سنوات١٠ ساعة يعادل ١٣الهدم اإلسرائيلي في ".. صور باهر" •
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  ٢٠٤  .مشاريع استيطانية لتهويد القدس وعزلها ٥ •

  ٢٠٤  .متطرفون يقتحمون األقصى •

  ٢٠٥  .سنوات بزعم إلقاء حجارة باتجاه مركبة عسكرية) ٤(حتالل يحقق مع طفل اال •
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  ٢٠٦  .مدينة استيطانية قرب قلقيلية •

  ٢٠٧  .٢٠١٧ بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية منذ ١٦ •
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  ٢٠٨  .حملة تبرعات عالمية لبناء الهيكل اليهودي في باحة األقصى •

  ٢٠٩  .باألقصى" الهيكل"ية لبناء حملة تبرعات يهود •
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  ٢١٠  . شقة منزلية في القدس١٠٠محكمة االحتالل ترفض الطعن بقرارات هدم  •
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  ٢١١  .لجرائم التدمير في الضفة" إسرائيل"ذريعة .. البناء دون ترخيص •

  ٢١٣  .تحذيرات من هدم منازل في القدس المحتلة •

  ٢١٤  .سرائيل منازل مقدسيينتنديد دولي وعربي بهدم إ •

  ٢١٥  .هدم المنازل في القدس الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية: الخارجية التركية •

  ٢١٦  .موسكو تدين هدم دولة االحتالل منازل الفلسطينيين بالقدس •

  ٢١٦  .مطالبات بمحاسبة إسرائيل ومحاولة إدانة مجلس األمن.. هدم منازل الفلسطينيين •

  ٢١٨  .االحتالل في صور باهر" جرائم"لجنة فلسطين في األعيان تدين  •

  ٢١٨  .هدم منازل الفلسطينيين بالقدس اغتصاب لألرض: األزهر •
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  ٢١٩  .٢٠١٩فلسطيني في النصف األول من ) ٢٨٠٠(االحتالل اعتقل حوالي  •
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  ٢٢٠  .ين قضية عقارات باب الخليل في القدس مسؤولين يونانيعطوباسي يبحث م •

المطران عطا اهللا حنا نناشد القيادتين السياسيتين في األردن وفي فلسطين باتخاذ القرارات إلبطال صفقة  •
  ٢٢١  .باب الخليل

  ٢٢٢  .كنائس القدس تتوحد للحفاظ على العقارات والهوية األصيلة لحي النصارى بالبلدة القديمة •
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  ٢٢٣  . بشروط االحتاللهعائلة شهيد مقدسي ترفض تسلم جثمان •

  ٢٢٤  .شخصيات مقدسية اعتبارية تتضامن مع عائلة الشهيد عبيد ومع سكان العيسوية •

  ٢٢٤  .ترفع كنيسة المهد من قائمة الخطر) اليونسكو( •

  ٢٢٥  .مقدسية نذرت حياتها للتعليم ومحاربة التهويد.. عليا نسيبة •

  ٢٢٦  .لمقدسيين األسبوع المقبلتجديد جوازات ا •

  ٢٢٧  .العناية بالريف المقدسي تشكل أولوية استراتيجية: الهدمي •

  ٢٢٧  . جدية وفاعلية في المدينة المحتلةأكثرٕمحافظ القدس يدعو إلى حضور عربي واسالمي  •

  ٢٢٨  .وفد دبلوماسي أجنبي في جولة بحي وادي الحمص المهدد بالهدم جنوب القدس •

  ٢٢٨  .اهر يؤدون صالة الجمعة بحي وادي الحمص المهدد بالهدمب أهالي صور •

  ٢٢٩  .اشتية يطلع على احتياجات قرى شمال غرب القدس •

  ٢٢٩  .مبادرات على أبواب األقصى.. ابتغاء األجر والبركة •

  ٢٣١  .تحويل جزء من مقام النبي موسى لفندق ومطاعم: القدس •

  ٢٣٢  .ب القذرة من أجل محاربة اقتصاد المقدسييناالحتالل يتفنن في اختالق األسالي: الحموري •

  ٢٣٣  .قرية أثرية غرب القدس تبطل المزاعم الصهيونية •

  ٢٣٤  .نصب خيام قرب ركام المنازل المدمرة بواد الحمص في القدس •

  ٢٣٤  .وفاة معتقلة مقدسية محررة قبل معانقة ابنها األسير في سجون االحتالل •

  ٢٣٥  .دعم السياحةتسهيل سفر المقدسيين لألردن ي •



  
  ١٢ 

3,�$�4�5-� �

  ٢٣٦  .الطراونة يؤكد حق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم •

  ٢٣٨  .رؤساء البلديات الفلسطينية؟" التنظيم اليهودي السري"كيف استهدف  •
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  ٢٣٩  .فيلم يصور في عمان يدعي أن جنوب األردن لليهود •
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  ٢٤٠  .يدين حفر نفق في القدس بمشاركة مسؤولين أمريكيين" العمل اإلسالمي" •

  ٢٤٠  .ّمشاركة واشنطن في التهويد يقوض الوصاية الهاشمية: النقابات األردنية •

  ٢٤١  . الجاري بالزرقاء٨مؤتمر القدس الشبابي األردني الفلسطيني الثاني في  •

ًرفضا واحتجاجا على قرارات الهدم • مئات المواطنين يؤدون صالة الجمع في حي ... عة الثالثةللجم.. ً
  ٢٤٢  .وادي الحمص

  ٢٤٢  .متضامنون مع فلسطين يقاومون االحتالل بطريقة فريدة •

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

  ٢٤٤  .مؤتمرون يثمنون تصدي الملك لمحاوالت الصهاينة المتواصلة لتهويد القدس. .الزرقاء •

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

  ٢٤٦  .ينتدي للحفاظ على هوية المدينة المقدسة) ٣٤جرش ( •

  ٢٤٧  ."صفقة القرن"مؤتمر يدعو لوحدة الصف العربي لمواجهة : بيروت •

  ٢٤٩  ". BDS "والسبب.. ية أوروبية تلغي مؤتمرها في إسرائيلرابطة أكاديم •

  ٢٥٠  .اتحاد الكتاب تحيي حفل استذكار وتأبين للحاج زكي الغول في الثقافي الملكي •

  ٢٥٠  .حملة القدس خط أحمر •

ًتضامنا مع القدس ورفضا للتوطين" القدس خط أحمر"انطالق حملة  • ً.  ٢٥١  

  ٢٥٢  .ها االحتالل في القدسصالة الجمعة قرب أنقاض متاجر هدم •

  ٢٥٢  .ّشمس غسان كنفاني تدخل القدس": الفوانيس" •

  ٢٥٥  . يدين هدم االحتالل الصهيوني منازل المقدسيين األردنيالنقباء •

• "BDS " ٢٥٥  ".كاتربلر"و" هونداي"تدعو لمقاطعة شركتي  
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األردن يدين سلطات االحتالل الفتتاحها لما 
 يسمى نفق الحجاج

دانت  – عمان – ادية سعد الدين وزايد الدخيلن
زارة الخارجية وشؤون المغتربين أمس إقدام سلطات و

طريق " االحتالل اإلسرائيلي على افتتاح نفق ما يسمى بـ
/ أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد األقصى المبارك" الحجاج

الحرم القدسي الشريف، محذرة من أن مثل هذه اإلجراءات 
  .الالشرعية وغير المسؤولة تزيد من التوتر واالحتقان

د الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشد
وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة على 
رفض المملكة المطلق لجميع المحاوالت اإلسرائيلية الرامية 
لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، 

  .وخصوصا الحرم القدسي الشريف والمواقع المالصقة له

ت اإلسرائيلية تمثل انتهاكا وأكد أن هذه الممارسا
صارخا للقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي، كما تمثل 
إمعانا في انتهاك قرارات منظمة األمم المتحدة للتربية 

الداعية لوقف جميع الحفريات ) اليونسكو(والثقافة والعلوم 
اإلسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس، والتي 

  .كل صارخ مع المعايير الدولية المعتمدةتتعارض بش

وشدد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي 
بمسؤولياته القانونية والسياسية واألخالقية في الوقف 
الفوري لمثل هذه الممارسات المدانة والمرفوضة، والتأكيد 
على ضرورة احترام وضع القدس الشرقية جزأ من األراضي 

 تخضع ألحكام ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة منذ العام
القانون الدولي وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية 

  .الدولية

  ٢٤ص ١/٧/٢٠١٩الغد 
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* * * * *  

تناقش مخاطر الحفريات " فلسطين النيابية"
  اإلسرائيلية في القدس

  

لجنة فلسطين النيابية مخاطر  ناقشت – عمان
فق وتداعيات قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي بافتتاح ن

جديد أسفل حي سلوان الذي يمتد باتجاه المسجد االقصى 
 .المبارك

جاء ذلك خالل اجتماع عقدته اللجنة أمس األحد 
برئاسة النائب المحامي يحيى السعود، الذي أكد ان تلك 
الممارسات واالنتهاكات لن تغير من الحقيقة التاريخية 

 .والدينية للقدس

 دولة وأضاف السعود ان القدس ستبقى عاصمة
فلسطين، محذرا بالوقت نفسه من تداعيات فتح النفق 

 .الذي يثير غضب الشارع العربي واإلسالمي

ولفت السعود الى ان افتتاح النفق يعد اختراقا 
صارخا لألعراف والمعاهدات الدولية ويخالف قرارات 

) اليونسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
المسجد األقصى المبارك والحرم والتي نصت على ان 

القدسي، انما هو حق خالص للمسلمين من أسفل ارضه 
وحتى اعلى سماءه، وانه غير قابل للمشاركة وللتقسيم 

 .الزماني والمكاني

ودعا السعود باسم اللجنة الى أهمية دعم دائرة 
االوقاف االسالمية في القدس التابعة لوزارة االوقاف 

سالمية األردنية ليتسنى لها والشؤون والمقدسات اال
االستمرار بالوقوف ضد كل ممارسات العدو المغتصب 

 .لألرض والمقدسات

  ٤ ص٢/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

اليونسكو تبقي القدس القديمة .. بجهود أردنية
  على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

  

 قال الناطق الرسمي باسم وزارة - عمان
غتربين سفيان القضاة إن لجنة الخارجية وشؤون الم

التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
ّوالعلم والثقافة اليونسكو، تبنت اليوم الثالثاء، خالل 
ًدورتها المنعقدة حاليا في مدينة باكو باكو، وباإلجماع، 

  .مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها

قرار جاء نتيجة جهود وأضاف القضاة بأن هذا ال
دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق بين المملكة ودولة 

  .فلسطين والمجموعتين العربية واإلسالمية في المنظمة

وأشار كذلك الى أن القرار يؤكد على جميع 
المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، 
ويؤكد على القرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة 

ديمة للقدس وأسوارها، ويؤكد إبقاء وضع البلدة الق
  .القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

وأوضح القضاة أن القرار وملحقه يؤكد على 
جميع عناصر الموقف األردني إزاء البلدة القديمة للقدس 
وأسوارها، بما فيها األماكن المقدسة اإلسالمية 

د الرفض لالنتهاكات والمسيحية، واعاد القرار تاكي
واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه االماكن 

  . التاريخية

كما يطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها 
ٕواجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد 

الحرم القدسي الشريف، وفي البلدة / األقصى المبارك
  . القديمة للقدس واسوارها

القرار وملحقه على بطالن جميع كما يؤكد 
االجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة 
المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات اليونسكو 
الستة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن 
األسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل، في 

فاق وكل األعمال غير وقف أعمال الحفر واقامة األن
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القانونية والمدانة األخرى في القدس الشرقية وفق قواعد 
  . القانون الدولي

كما طالب القرار بضرورة اإلسراع في تعيين 
ممثل دائم لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد كل 
ًما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو أيضا 

ن اليونسكو إلى القدس إلرسال بعثة الرصد التفاعلي م
لرصد جميع اإلنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل 

 .اإلسرائيلي

  ٢٤ ص٣/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األردن يؤكد الءاته الثالث بوجه طروحات 
 كوشنير

 

 جدد األردن أمس رفضه - عمان - زايد الدخيل
ألي حلول للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه 

كذلك أي حلول ال تؤدي إلى إنهاء الوطنية، رافضا 
االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧) يونيو(الرابع من حزيران 
  .الشرقية

وفي الرد على تصريحات جاريد كوشنير، كبير 
مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب، التي ألمح فيها 

قد تدعو إلى توطين دائم "ة إلى أن خطة السالم األميركي
، قال "لالجئين الفلسطينيين في األماكن التي يقيمون فيها

المواقف األردنية ثابتة، "، إن "الغد" مصدر مسؤول لـ
  ."وتستند إلى مواقف راسخة وواضحة

ولفت المصدر إلى أن الثوابت األردنية معلنة، 
أي وقد أكدها جاللة الملك عبد اهللا الثاني بشكل ال يقبل 

  .تفسير

ال حل للقضية : هي ثوابت واضحة "وأضاف
الفلسطينية اال عبر انتهاء االحتالل وقيام الدولة 

 ١٩٦٧ حزيران ٤الفسطينية المستقلة على خطوط 
  ."وعاصمتها القدس الشرقية

وجدد المصدر التذكير بالالءات الثالث التي 
ال للتوطين، ال : أطلقها جاللة الملك واضحة ال لبس فيها"

 والوصاية هاشمية، الفتا "لقدسعلى اللوطن البديل، كال 
هذا هو الموقف األردني، وهذا هو الموقف "إلى أن 

  ."العربي، وهذا هو الموقف اإلسالمي

وكان كوشنير قال، خالل مؤتمر صحفي عقده 
، قد ألمح إلى "الغد"أمس عبر الهاتف وشاركت به 

ي األماكن توطين دائم لالجئين الفلسطينيين ف"إمكانية 
التي يقيمون فيها بدال من عودتهم إلى أراض أصبحت 

  ."اآلن في دولة إسرائيل

وأضاف إن الرئيس األميركي معجب جدا 
يريد إشراكه في "بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، و

، مضيفا "خطة السالم األميركية في الوقت الصحيح
  ."أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية"

طرق كوشنير، إلى نتائج مؤتمر البحرين، وت
الذي عرضت فيه اإلدارة األميركية إلى البعد االقتصادي 

، "خطة جدية"، مؤكدا أنها "صفقة القرن" ّلما يسمى بـ
، لكنه أردف أن "الفلسطينيين بحاجة إلى التقدم"وأن 

ال تستطيع إطالق العمل بها حتى يتم "الواليات المتحدة 
  ."ات بخصوص السالمالتوصل إلى تفاهم

سيعلن "وكشف المسؤول األميركي عن أنه 
األسبوع القادم عن الخطوة التالية لما بعد ورشة البحرين 

لن نسمح ألشخاص فشلوا في "، مضيفا "االقتصادية
  ."الماضي أن يعرقلوا عملية السالم اآلن

نحن بحاجة إلى دعم الدول األخرى، "وأضاف، 
ا إلى أنه خالل السنتين ، الفت"التي تريد تنفيذ ذلك

بدأ الشعب الفلسطيني يكتشف أن المشكلة "الماضيتين 
ٕليست في إسرائيل وانما في الوضع االقتصادي المتدهور 
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الذي يعاني منه السكان في ظل عدم وجود الشفافية 
  ."والمحاسبة

ارتكبت خطأ "واعتبر أن القيادة الفلسطينية 
االقتصادية في إستراتيجيا بعدم انضمامها إلى الورشة 

، مشيرا إلى أن الواليات المتحدة قدمت رؤية "البحرين
وليس من الواضح "لالزدهار واألمل للشعب الفلسطيني 

لي ما تبيعه القيادة الفلسطينية لشعبها، وكان ردهم 
  ."هستيريا وغير ناجح

بدأ "وأوضح أنه خالل السنتين الماضيتين 
 أمر سيجعل الشرق األوسط يعترف بوجود إسرائيل، وهو

، "المنطقة أكثر استقرارا وسيؤدي إلى استقرار اقتصادي
التفاوض بالطرق القديمة لم يفلح ولن "الفتا إلى أن 

يفلح، ولذلك عملنا على إنشاء آلية جديدة، ولمنتقدي 
  ."ما هي البدائل؟: الخطة أقول

  ١ص ٤/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

دس ّاألردن ينجح باستصدار قرار أممي يضم الق 

 ّالقديمة لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر
  

 نجحت الجهود -  عمان - نادية سعد الدين
الدبلوماسية األردنية المكثفة، بالتنسيق مع القيادة 
الفلسطينية، في استصدار قرار من منظمة األمم المتحدة 

بضم البلدة القديمة في ” اليونسكو“للتربية والعلم والثقافة 
ّة، وأسوارها، إلى قائمة التراث العالمي المهدد القدس المحتل

بالخطر، فيما استبعدت المنظمة كنيسة المهد في بيت لحم، 
  .من القائمة

باإلسراع في تعيين “ّوطالب قرار المنظمة األممية 
ممثل دائم لها بالبلدة القديمة للقدس لرصد ما يجري فيها 

ًضمن اختصاصات المنظمة، داعيا أيضا، إلى إرسا ل بعثة ً
الرصد التفاعلي لرصد جميع االنتهاكات التي ترتكبها 

  .سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المدينة

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أهمية القرار، 
الجهود “مشيرة في بيان لها أن هذا القرار جاء نتيجة 

الفلسطينية واألردنية الكثيفة، والتنسيق المشترك مع 
  .”ّية واإلسالمية في المنظمة األمميةالمجموعتين العرب

كما رحبت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
جميع المكتسبات “الفلسطينية بالقرار الدولي، كونه يرسخ 

السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، والقرارات السابقة 
ٕللجنة بخصوص البلدة القديمة للقدس وأسوارها، وابقاء 

 قائمة التراث العالمي المهدد وضع البلدة القديمة على
  .”بالخطر

رفض االنتهاكات واإلجراءات "ونوهت إلى أن القرار 
اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه األماكن التاريخية، 
ٕوطالب سلطات االحتالل بوقف انتهاكاتها واجراءاتها غير 

الحرم القدسي (القانونية ضد المسجد األقصى المبارك 
  ."ة القديمة للقدس وأسوارها، وفي البلد)الشريف

مكان "ورحبت الوزارة بسحب موقع التراث العالمي 
مولد السيد المسيح وطريق الحجاج المسيحيين في بيت 

 من قائمة التراث العالمي تحت الخطر، وتثبيتها في "لحم
  .القائمة العادية، بناء على طلب دولة فلسطين

خليل، ّفيما تم إبقاء البلدة القديمة من مدينة ال
والحرم اإلبراهيمي الشريف، على الئحة التراث العالمي 

  .المهدد بالخطر

ّوفي السياق ذاته، قررت لجنة التراث العالمي، 
ًالمجتمعة حاليا في باكو عاصمة أذربيجان، سحب موقع 
مهد والدة السيد المسيح عيسى عليه السالم، في كنيسة 

ُ، والذي يضم أيضا ما يعرف ”المهد“ في ” الحجبطريق “ً
  .بيت لحم، من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر

، في بيان نشرته على "اليونسكو"وأوضحت 
جودة األعمال التي “موقعها الرسمي، بأن القرار يعود إلى 

أنجزت في كنيسة المهد، وال سيما أعمال ترميم السقف 
وأبواب وواجهات الكنيسة الخارجية ولوحات الفسيفساء 

  ."هاالجدارية في
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ّكما رحبت اللجنة الدولية بالتراجع عن مشروع 
إقامة نفق تحت ساحة المهد، وكذلك اعتماد خطة إدارة 

قائمة التراث العالمي "لصون الموقع، مشيرة إلى أن 
ّالمعرض للخطر تهدف إلى اطالع المجتمع الدولي على 
ّالتهديدات المحدقة بالصفات التي أدت إلى إدراج موقع ما 

ًالتراث العالمي، ومنها مثال النزاعات المسلحة في قائمة 
والكوارث الطبيعية واالنتشار العشوائي للمراكز الحضرية 
والسلب والنهب، وكذلك تشجيع اتخاذ اإلجراءات 

  ."التصحيحية

وكان الموقع قد أُدرج في قائمة التراث العالمي، 
وكذلك في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، في عام 

  .ًنظرا لتدهور حالة الكنيسة، ٢٠١٢

ولكنيسة المهد، التي انتهى اإلمبراطور البيزنطي 
 ميالدية، مكانة تاريخية ٣٣٩قسطنطين من بنائها عام 

ُودينية خاصة، حيث شيدت في نفس المكان الذي ولد فيه  ُ
المسيح، فيما يشمل الموقع كنائس وأديرة يونانية والتينية 

نية، عدا عدد من األجراس وأرثوذكسية وفرنسيسكانية وأرم
طريق "والحدائق المتنوعة الممتدة على طول 

  .>>"...الحجاج

  ٣ص ٤/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

رئيس الوزراء ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز 
  العالقة األردنية الفلسطينية

 

بحث رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  –عمان 
الذي يزور ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد اشتية 

المملكة على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، العالقات 
  .الثنائية وسبل تعزيزها في المجاالت كافة

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

هتمام والرعاية المباشرة من الفلسطينية التي تحظى باال

قبل جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخيه فخامة الرئيس 
  .الفلسطيني محمود عباس

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

ًالفتا إلى أن هذه االجراءات االحادية تخالف كل االحتالل، 
  .>>...القوانين الدولية وجميع االتفاقات السابقة

وشدد الرزاز على موقف االردن الثابت ... <<
والتزامه بعدم قبول أي مساومة أو مشروع أو صفقات أو 
حل يلغي حق األشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء 

ستقلة على حدود الرابع من ٕاالحتالل واقامة دولتهم الم
ال " وعاصمتها القدس الشرقية، وقال ٦٧حزيران لعام 

يمكن ان نفكر او نقبل بحل اقتصادي ال كبديل او بمعزل 
  .>>..."عن الحل السياسي

واكد رئيس الوزراء أن األردن يعتبر ... <<
القضية الفلسطينية مصلحة وطنية أردنية عليا ونحن في 

لف في جميع المحافل الدولية، االردن نحمل هذا الم
ًمشددا على أن جاللة الملك عبداهللا الثاني يطرح هذا 
الموقف دوما وبنفس القوة والعبارات ليسمعها 

  .>>...الجميع

كما شدد الرزاز على أن ال تنازل عن ... <<
القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 

لف، معربا عن والمسيحية وال مساومة اطالقا بهذا الم
تقدير االردن لألشقاء الفلسطينيين والعديد من دول العالم 
على وقوفها الى جانب االردن للقيام بهذا الدور التاريخي 

  .>>...لألردن وللهاشميين

نحن دائما نسعى "وقال رئيس الوزراء، ... <<
للسالم ولكن طريق السالم واضحة وتكون من خالل 

لمستقلة على خطوط الرابع من اقامة الدولة الفلسطينية ا
 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة ١٩٦٧حزيران لعام 

  .الالجئين وتعويضهم



  
  ١٨ 

واعرب عن ثقته بأن هذه االجتماعات ستفضي 
الى خطوات عملية في كافة القضايا التي بحثتها اللجان 
الفنية في مجاالت الطاقة والنقل والجسور والتبادل 

  .صحةالتجاري والخدمات وبخاصة ال

واكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد 
اشتية عمق العالقات األردنية الفلسطينية، مشددا على 
ٕأن األردن بالنسبة لفلسطين ليس بوابة فحسب وانما 

  .>>...عمق وجسر فلسطيني للعرب والعالم

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني الى ... <<
التي تميز العالقة عوامل التاريخ والجغرافيا والديمغرافيا 

  .االردنية الفلسطينية

واكد الدكتور اشتية ان هذه الزيارة التي يقوم بها 
في استراتيجيتنا "على رأس وفد وزاري، تشكل حلقة 

لالنفكاك التدريجي من العالقة مع االحتالل ما يعني 
  .>>..."تعزيز عمقنا العربي من جهة اخرى

ة الملك واشاد بموقف االردن بقيادة جالل... <<
عبداهللا الثاني لدعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة 
وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المشتركة باعتبارها 
مصلحة فلسطينية ومصلحة اردنية وان منظمة التحرير 
الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب 

  .الفلسطيني

ي كما ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الدور الذ
لما تمثله من ذكرى " االونروا"يقوم به االردن لحماية 

  .تراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة كحق مقدس

واعرب عن الشكر لالردن ولالجهزة االمنية على 
 مليون رحلة عبر ٢ر٦التسهيالت التي تقدمها لحوالي 

 مليون رحلة لفلسطينيين ١ر٢جسر الملك حسين ولـ 
الدولي فضال عن التسهيالت عبر مطار الملكة علياء 
  .>>...المقدمة للحجاج والمعتمرين

ووقع الجانبان االردني والفلسطيني، .. .<<
وبحضور رئيسي الوزراء، مذكرة تفاهم لالعتراف المتبادل 

بشهادات المطابقة وعالمات الجودة ومذكرة تفاهم في 
مجال الملكية الصناعية ومذكرة تفاهم بين مؤسسة 

 االردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الغذاء والدواء
الفلسطينية ومحضر االجتماع الوزاري االردني 

  .>>...الفلسطيني

واكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .. .<<
في تصريحات صحفية عقب المباحثات، أننا في االردن 
في حالة تالحم كامل، ونؤيد على المستوى السياسي 

م به فلسطين لبسط سيطرتها واالقتصادي والوطني ما تقو
   على ارضها

واكد ان قضايانا السياسية واحدة ومواقفنا واحدة 
فيما يتعلق بطريق السالم الذي يتحقق فقط من خالل 
اعطاء الشعب الفلسطيني حقه بدولة فلسطينية عاصمتها 

وهذه مسلمات ليست "القدس وحق الالجئين في العودة 
  .>>..."خاضعة للبحث

الرزاز التأكيد على انه ليس هناك واعاد ... <<
صفقة او مشروع او مساومة اقتصادية تحيدنا عن هذه 

  .المواقف الثابتة للتفاوض مع اي جهة

واشار الى انه تم وضع خطة تنفيذية لتنفيذ 
مذكرات التفاهم التي وقعها الجانبان عبر اسابيع واشهر 

  .>>...وليس سنوات

لسطين وشدد على ان االردن هي عمق ف... <<
وسنقف دوما مع اخواننا الفلسطينيين في مقاومتهم 

  .>>...لالحتالل وفرض الحلول احادية الجانب

وزاد رئيس الوزراء الفلسطيني نحن ... <<
نواجه عدوا يريد ان يطمس تاريخنا في القدس ويمس 

هذه الرعاية الهاشمية للمقدسات في "بمقدساتنا، مضيفا 
الذي تبذله المملكة القدس نثني عليها وعلى الحهد 

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



  
  ١٩ 

واكد اشتية ان الدولة الفلسطينية في ... <<
صلب مصلحة الدولة العليا االردنية كما ان االمن االردني 

  .في صلب المصلحة الوطنية الفلسطينية البحتة

  ٣ص ٨/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ّموقف األردن من القضية الفلسطينية : غنيمات ّ
  غير قابل للتشكيك

 

مشاركة األردن بمؤتمر : غنيمات –عمان  
المنامة رسالة واضحة للتأكيد على ثوابت الدولة األردنية 

  .تجاه القضية الفلسطينية

ًالحكومة ستطلق حوارا وطنيا مع : غنيمات ً
دني حول قانون مختلف األطياف ومؤسسات المجتمع الم

  .االنتخاب

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

البرنامج الجديد مع صندوق النقد : غنيمات
  .الدولي هدفه تحقيق النمو ال زيادة الضرائب

قالت وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق 
ف األردن الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن موق

ّتجاه القضية الفلسطينية واضح ومعلن وغير قابل  ّ
الثالثة ) الالءات(للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من 

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

وأشارت غنيمات خالل لقائها مؤسسات اإلعالم 
زراء اليوم األحد، إلى أن الرسمي في دار رئاسة الو

مشاركة األردن في مؤتمر المنامة كانت رسالة واضحة 
للتأكيد على ثوابت الدولة األردنية تجاه القضية 
ّالفلسطينية، مشددة على أن األردن لن يقبل أي  ّ
ّمساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حل يلغي حق  ّ

سحاب ّاألشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء االحتالل، وان
  .١٩٦٧ّإسرائيل من جميع األراضي التي احتلتها عام 

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

  .يعبد اهللا الثان

وأوضحت أن الزيارة تتخللها عقد اجتماعات 
 الفلسطينية المشتركة، وبحث –للجنة العليا األردنية 

أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز العالقات 
  .ّالثنائية في مختلف المجاالت

  ٤ص ٨/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األردن لن يتوانى عن دعم : الخصاونة
 الفلسطينيين

  

د وزير النقل المهندس انمار  اك-عمان 
الخصاونة ان االردن لم يتوان او يتوقف عن دعم 
االشقاء الفلسطينيين في القضايا السياسية والفنية 

  .والخدماتية كافة

وقال خالل لقائه امس األحد نظيره الفلسطيني 
 بحثنا العديد من القضايا المشتركة وتسهيل: عاصم سالم

وتبسيط االجراءات المتعلقة  بجميع انماطه، النقل عمليات
بالنقل بين البلدين على صعيد الركاب والبضائع، بهدف 
تطوير العالقات االقتصادية وتبسيط االجراءات الستخدام 

  .ميناء العقبة عبر جسر الملك حسين

واوضح انه جرى مناقشة بعض التعديالت في 
بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للبضائع 

عمول به حاليا بين البلدين الشقيقين، من واالشخاص الم
حيث السماح بدخول سيارات االسعاف لنقل الموتى 
والمرضى ودخول الدراجات الهوائية، مشيرا الى االتفاق 



  
  ٢٠ 

على عدد من االمور والتسهيالت فيما يتعلق بالركاب 
  .>>...والحجاج الفلسطينيين

  ٣ص ٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

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

  

 قال وزير األوقاف والشؤون – بترا – عمان
والمقدسات اإلسالمية عبد الناصر أبو البصل إن 

الوصاية الهاشمية ثابتة ونابعة من شرعية دينية "
وتاريخية وقانونية، وهذا أمر ال خالف عليه، ويجب علينا 

 دورها تجاه المقدسات اإلسالمية اليوم التأكيد على
جاء ذلك خالل استقباله أمس محافظ ".والمسيحية

طوباس الفلسطينية اللواء الركن يونس العاصي، يرافقه 
أعضاء لجنة مسجد شهداء الجيش العربي في مدينة 

  .طوباس

وقدم عاصي الشكر للوزارة دعمها الستكمال بناء 
رواحهم في مسجد شهداء الجيش العربي الذين قدموا أ

سبيل حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية واألراضي 
الفلسطينية، مقدرا الموقف األردني الصامد بقيادة جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، 
والرعاية الهاشمية الدائمة للمقدسات من خالل الوصاية 

  و.الهاشمية

الشعب اضاف ان القيادة الفلسطينية و
الفلسطيني يثمنون ما يقوم به االردن قيادة وحكومة 
وشعبا، في الوقوف بوجه االحتالل ومحاولة تهويد 
المقدسات االسالمية، اضافة لجهود جاللة الملك في 
المحافل الدولية للدفاع عن المسجد األقصى والمقدسات 
اإلسالمية، والسعي لكسب التأييد الدولي تجاه القضية 

  .هي القضية الفلسطينيةالمركزية و

من جهته؛ أشار أبو البصل إلى خطط وبرامج 
الوزارة المستقبلية في الوعظ واإلرشاد والدفاع عن 
ًالمقدسات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون والتشارك مع 
لجنة فلسطين في جميع النشاطات التي تقوم بها لنصرة 

 .القدس

  ٤ ص٩/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الدور األردني الكبير الداعم اشتية يثمن 
  للقضية الفلسطينية

  

 قال رئيس الوزراء الفلسطيني -  بترا- رام اهللا
إن اجتماعات الوفد الوزاري الفلسطيني في : محمد اشتية

األردن الشقيق كانت ناجحة وفاعلة وعملية وتؤسس 
  .لمرحلة جديدة من التعاون

وثمن اشتية الدور االردني الكبير في دعم 
ب والقضية الفلسطينية على الصعد كافة وفي الشع

وبين خالل جلسة الحكومة األسبوعية، . مختلف المجاالت
ًامس بمدينة رام اهللا أن وفدا وزاريا مماثال سيتوجه إلى  ً ً

  . العراق االثنين المقبل

وأوضح أن هذه الزيارات هدفها فتح آفاق 
التعاون وتعزيز العمق العربي في االستراتيجية 

تبعية التي يفرضها طينية الرامية لالنفكاك من الالفلس
  .االحتالل

  ١ ص٩/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  ال مساومة على القدس: الطراونة
  

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

تنا الحكيمة وجيشنا ومختلف أجهزتنا وشعبنا قدمته قياد
ًالعظيم، من منجز متراكم، على الصعد كافة، يشكل إرثا 



  
  ٢١ 

راسخا نستند إليه كلما اعترتنا خطوب أو ألمت بنا 
  .كروب

وأضاف، خالل محاضرة أمس بكلية األمير 
الحسين بن عبد اهللا الثاني للدراسات الدولية في الجامعة 

، أن المملكة "تطلعات وألردن واقعا"األردنية تحت عنوان 
ًوفي موقف متناغم رسميا وشعبيا كان صوتها يصدح في  ً
ًاألرجاء واحدا موحدا، بأن فلسطين ستبقى قضيتنا األولى  ً
ال تنازل عنها وال مساومة عليها، وستبقى القدس ما 
بقي النبض فينا تحت وصاية آل هاشم األطهار، يحمل 

 الثاني ومن خلفه األردنيون أمانتها جاللة الملك عبد اهللا
  .كافة

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

  .ي يمثله جاللة الملكباستثناء موقف األردن الذ

واعتبر أن تحييد الواليات المتحدة األميركية 
لنفسها كوسيط نزيه في أي تسوية قادمة للقضية 
ٕالفلسطينية، حفز قوى دولية لملء الفراغ، واذا كان من 
المبكر التنبؤ بذلك، فال بد من مواجهة أي مخططات 
بحشد صفوفنا وتوحيد المواقف، وعلى جبهة فلسطين 

ولوية إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد جبهة تبرز أ
األحزاب والفصائل من أجل مواجهة أي استحقاقات خطيرة 

  .مقبلة

وردا على تساؤالت طلبة الكلية التي تمحورت 
حول النهوض بواقع الشباب ورؤية المجلس النيابي 
للحياة السياسية والحزبية في المملكة، قال الطراونة إنه 

باب للمشاركة السياسية بتهيئة من المهم دفع الش
الظروف المناسبة لهم، وأهمية الخروج بقانون انتخاب 

  .عصري يلبي طموحاتهم

وأوضح أنه من الضرورة وجود تيارات شبابية 
متقاربة فكريا حيال العديد من الموضوعات سيما 
المشاركة السياسية عبر األحزاب السياسية ما يعود 

 المشهد السياسي برمته بالنفع على تلك األحزاب وعلى
ًفي المملكة، مشيرا إلى أن األحزاب السياسية أخذت 
بالتراجع ما يتطلب رؤية واضحة وحقيقية تجاه دعمها 

 .ورفدها بما يلزم للنهوض بواقعها

  ٨ ص٩/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

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

 

 حذر المدير -   قدس برس- القدس المحتلة 
وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات  في ألوقاف القدس  العام

، الشيخ عزام الخطيب، من محاوالت اإلسالمية األردنية
 .المسجد األقصىاالحتالل اإلسرائيلي سحب صالحياتها عن 

العربي " مقابلة خاصة مع وأوضح الخطيب في
يحاول أن يحرج دائرة األوقاف "، أن االحتالل "الجديد

وسحب صالحياتها، من خالل تطبيق قانون اآلثار 
اإلسرائيلي على المسجد األقصى، ومنع أعمال دائرة 

  ".األوقاف واألعمال العمرانية في المسجد

حتى في ما يتعلق "وقال الشيخ الخطيب إنه 
هم يمنعون الدائرة ويعتقلون الموظفين بتغيير بالطة، 

ً، الفتا خصوصا إلى "والمسؤولين لمنعهم من هذا اإلعمار ً
ما حصل في الفترة األخيرة مع مدير مشروعات اإلعمار، 

الذي كان يحاول أن يمنع الشرطة اإلسرائيلية من التدخل "
ٕفي شؤون عمل األوقاف واعمار المسجد األقصى، لكنه 

ًؤوال كبيرا في دائرة األوقاف اإلسالميةاعتقل رغم كونه مس ً."  

وأكد مدير دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، أن 
وجود خطة "ّما جرى مع هذا المسؤول، يدل بوضوح على 

مبرمجة ضد المسجد األقصى ودائرة األوقاف، فهم يعتبرون 
  ".أن المسجد هو الهيكل
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تعمل "وشدد الخطيب على أن حكومة إسرائيل 
بصراحة على تغيير الواقع الديني والتاريخي جاهدة 

والقانوني في المسجد األقصى، والسيطرة الكاملة على كل 
مرافق المسجد، ومنع العمل فيه إال بموافقتها وبمشاركتها 

  ".ومشاورتها، وهذا لن يحصل

وأكد الخطيب موقف دائرة األوقاف الواضح بعدم 
ناك أي حق الشراكة والتقسيم، وعدم سماحها بأن يكون ه

  ". ألقصى"لغير المسلمين في 

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

نها تتنصل من هذه االتفاقيات، مع حكومة إسرائيل، لك
  ".وتعمل جاهدة على تغيير هذا الواقع

ستبقى "وأكد الشيخ الخطيب أن دائرة األوقاف 
أمينة على حمل المسؤولية في حماية األقصى والدفاع 

ً، داعيا شعوب األمتين العربية واإلسالمية وقادتهما "عنه
يواجه تحمل مسؤولياتهم تجاه األقصى الذي بات اليوم "إلى 

  ".أشد األخطار

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

كانوا يحاولون  شبان فلسطينيين جنود االحتالل بحق أربعة
منع شرطة االحتالل من اقتحام مصلى الرحمة وتدنيسه 

  .بنعالها، وهي اعتداءات باتت مكررة

  ٦ص ٩/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

  

  

  

في لندن " الجالية العربية"وفد نيابي يعرض لـ 
  جهود الملك الداعمة للقضية الفلسطينية

  

د البرلماني استعرض رئيس الوف – بترا –عمان 
ًالذي يزور العاصمة البريطانية لندن حاليا، النائب 
المحامي يحيى السعود جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  . في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأشار خالل لقاء الوفد مجموعة من قيادات 
الجالية الفلسطينية والجاليات العربية وممثلي مؤسسات 

ور نائب السفير األردني لدى ٕتضامنية واعالمية بحض
لندن ضيف اهللا الفايز اليوم الثالثاء إلى التفاف األردنيين 
 خلف القيادة الهاشمية ورفضهم المطلق لما يسمى بـ

  ". صفقة القرن"

ًوأكد أن األردنيين يقفون صفا واحدا خلف جاللة  ً
ال للتوطين وال للوطن البديل : الالءات الثالث"الملك ومع 
  ".  القرنوال لصفقة

إن األردن يدفع ثمن مواقفه تجاه : وقال السعود
الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات اإلسالمية 

  . والمسيحية في القدس الشريف

وجرى خالل اللقاء، الذي نظمه منتدى التواصل 
بالتعاون مع المنتدى الفلسطيني ) يوروبال(األوروبي 

ِالمواضيع، وفي البريطاني، استعراض عدد من القضايا و
مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وكذلك الموقف 

ومن " صفقة القرن"االردني الشعبي والرسمي من 
مخططات تصفية القضية على حساب الحقوق 

  . الفلسطينية وعلى حساب الدولة األردنية

و محفوظ تناغم بدوره، أكد النائب سعود اب
الطيف السياسي األردني وتطابق مواقف كل شرائح 
المجتمع عندما يتعلق األمر بالقضية والحقوق 
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الفلسطينية، مضيفا أن قضية فلسطين هي قضية كل 
  . بيت وكل فرد أردني

، قال ابو "صفقة القرن" وفيما يتعلق بما يعرف بـ
إن الشعب األردني لن يخضع للضغوط : محفوظ
  . ة، ولن يفرط بالقدس مقابل كل أموال الدنياالخارجي

بدوره، اكد النائب الدكتور احمد الرقب أن قضية 
فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص هي قضية 
االمة العربية واإلسالمية وواجب الدفاع عنها مسؤولية 
ًالجميع سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي، مشددا 

ني يحتاج إلى مشروع على أن مواجهة المشروع الصهيو
  . تحرري تتبناه االمة بكل قواها ومعها كل احرار العالم

إن مثل هذه : وقال رئيس المنتدى زاهر البيراوي
اللقاءات يعكس حرص البرلمانيين وممثلي الشعب 
األردني على التواصل والتعاون مع القوى الشعبية وأبناء 

 إلى التكامل ًالجاليات العربية واإلسالمية في الغرب، داعيا
بين القوى المعنية بتعزيز الرواية الفلسطينية والعربية 
ٕللصراع مع المحتل اإلسرائيلي، والى التعاون والتنسيق 

  . بين الجهود الشعبية والرسمية في عالمنا العربي

  ٧ ص١٠/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

السفير التركي يؤكد دعم بالده للوصاية 
  الهاشمية على القدس

 

ّأكد السفير التركي لدى عمان مراد  –عمان    ّ
ية الملك عبداهللا الثاني على كاراغوز، دعم بالده لوصا

المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، واصفا 
التاريخية والمتجذرة "ّالعالقات بين أنقرة وعمان بـ 

، جاء ذلك خالل لقاء لجنة األخوة األردنية "والعميقة
التركية برئاسة العين المهندس منير صوبر السفير 

اء بحضور رئيس التركي بدار مجلس األعيان اليوم الثالث
لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين العين ناصر 

اللوزي، وأعضاء من اللجنتين، أشار خالله إلى وجود 
  .عشرات اتفاقيات تعاون ثنائي بين البلدين الصديقين

وأكد السفير التركي أن جاللة الملك عبداهللا 
الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تربطهما 

ًأخوية وعميقة، مشيرا الى أن هناك تطابقا في عالقة 
وجهات النظر بين األردن وتركيا حيال مختلف القضايا 
وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، مبينا أن تركيا 
تدعم الجهود األردنية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وتدعم الوصاية 

مية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الهاش
  .القدس

وثمن العين صوبر المواقف التركية الداعمة 
للمملكة حيال مختلف القضايا اإلقليمية الهادفة إلحالل 
ًالسالم واالستقرار في المنطقة، مشيدا بالدعم التركي 

 ألف ٣٠٠للمملكة التي تستضيف أكثر من مليون و
  .لمحدودةالجئ سوري رغم مواردها ا

من جانبهم أشاد أعضاء اللجنتين بمستوى 
العالقات الدبلوماسية األردنية التركية المستمرة منذ أكثر 

ً عاما، والقائمة على التنسيق المشترك على ٧٠من 
مختلف المستويات القيادية والحكومية والشعبية، داعين 
إلى تعزيز التعاون المشترك، ال سيما في مجال االستثمار 

ياحة لتوفر مختلف المقومات المحفزة لالستثمار والس
  .والسياحة في كال البلدين

وأشاروا الى أهمية وصاية جاللة الملك عبداهللا 
الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 

  .حفاظا على عروبة المدينة القديمة وقدسية أماكنها

 ٨ص ١٠/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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ليست للمساومة وال للمشاركة القدس : الطراونة

  وحق للمسلمين والمسيحيين فيها أبدي
  

 أكد رئيس مجلس النواب المهندس -  بترا -  عمان
القدس ليست للمساومة وال للمشاركة، “عاطف الطراونة أن 

وحق المسلمين والمسيحيين فيها ثابت وخالد وأبدي، وأن 
  .”كل محاوالت تهويد القدس لن تزيدنا إال صالبة

 ذلك خالل لقاء الطراونة بدار المجلس أمس؛ جاء
توجيهات “أعضاء المؤتمر الوطني األول للشباب، أن 

جاللة الملك ومبادرات سمو ولي العهد األمير الحسين بن 
ٕعبد اهللا تدفعنا دوما إلى تبني أفكار الشباب، واشراكهم 

  .”الفاعل في العملية السياسية وتمكينهم ودعمهم

ًمسؤولية ملقاة أيضا باألساس ولفت إلى أن تلك ال
على الحكومة، كي تنهض بواقع الشباب، مبينا أن 

المجلس منفتح أمام المبادرات والملتقيات والمؤتمرات “
ًالشبابية كافة، امتثاال للرؤية الملكية؛ الداعية دوما 

  .”للنهوض بواقعهم وتلبية تطلعاتهم

وبارك الطراونة خطوة الحكومة بإطالق 
آمل أن تحقق “ً الوطنية للشباب، قائال االستراتيجية

االستراتيجية غاياتها في نهضة حقيقية وفاعلة، تلبي 
ٕطموحات وواقع الشباب الذي ال يحتاج سوى لثقة وارادة، 
ليبرهن أنه على مستوى التحديات، وأنه قادر على إحداث 
ُفارق في المشهد برمته، وأن له من األثر ما يمكنه من 

  .”مية الشاملةالنهوض بمسار التن

ولفت إلى أن المؤتمر اليوم وسعيه للقاء 
البرلمانيين والمعنيين للوقوف على ما يحيط بالمملكة من 

يدل على الحرص والوعي حيال ما يحيط بمستقبل “تحديات 
األردن من تحديات وضغوطات، جراء مواقفه الصلبة 
والثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ويبرهن أن شبابنا على 

  .”جة عالية من اإلدراك، فاألوطان تنتصر حقا بشبابهادر

لدى الحديث عن أي صفقة مزعومة، أو “وتابع، 
مخطط يستهدف قضيتنا المركزية، فأنتم تدركون بأننا بقيادة 

جاللة الملك عبد اهللا الثاني، كنا وسنبقى على جبهة الحق 
ثابتين، ال نحيد عن ثوابتنا بدعم األشقاء الفلسطينيين، 

  .” ينالوا حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطنيحتى

قالها األردن بصوت واضح وقد “ومضى بالقول 
مأل األرجاء والدنيا بأكملها، بأننا لن نرضخ للضغوطات، 
مهما تعالت ومهما اشتدت، فالقدس عقيدة ونبض ووجدان، 
وسنبقى ما بقي النبض فينا، األوفياء لترابها الطهور 

ألمانة الوصاية الهاشمية على فخورين بحمل مليكنا 
  .”مقدساتها نيابة عن األمتين العربية واإلسالمية

وجدد الطراونة التأكيد بأن مجابهة التحديات، 
عنوانه طريق واحد، طريق االلتفاف حول القيادة الهاشمية، 
وتمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم 

قوف خلف جيشنا وأجهزتنا االرتهان ألصوات التشكيك، والو
األمنية التي كان لها في سجالت الشرف والبطولة على 

  .أسوار القدس، ما يبعث على االعتزاز والفخر

وأكد أن األردن بهمة وسواعد ووعي أبنائه، قادر 
على تجاوز التحديات، مثلما تجاوز األصعب منها، وطالما 

  .أن شبابه على درجة عالية من الوعي

لمؤتمر الدكتور محمد البدور انفتاح وثمن رئيس ا
المجلس على المبادرات والمؤتمرات والملتقيات الشبابية 
كافة، الفتا إلى أن خطوة مجلس النواب تنسجم مع الرؤية 
الملكية، الداعية دوما إلى أهمية تهيئة كافة السبل الناجعة 

وعرض .التي من شأنها إبراز دور الشباب والنهوض بهم
وعقبات تقف أمام واقع الشباب، مبينا أن لجملة تحديات 

مواصلة اللقاء بالبرلمانيين يسهم بإثراء منظومة التشريعات 
  .ذات العالقة

وبين مقرر المؤتمر النائب السابق أحمد 
الجالودي؛ أن زيارة المؤتمر للمجلس، ولقاء رئيسه، تأتي 
ضمن سلسلة حوارات يعقدها المؤتمر، الفتا إلى أن اللقاء 

لى درجة عالية من األهمية، لتأكيد الثوابت الوطنية يأتي ع
ٕوايضاح الرؤية لدى الشباب تجاه قضايا مهمة، على رأسها 

  .القضية الفلسطينية
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وأكد رئيس الهيئة االستشارية العليا للمؤتمر 
الدكتور خلف الزيود، أهمية رفد ودعم الشباب، باعتبارهم 

لدعمهم في جيل المستقبل الواعد، داعيا لتهيئة السبل 
الشباب الحضور؛ أكدوا اعتزازهم .المشاركة السياسية

بالموقف الملكي تجاه القضية الفلسطينية والقدس، معربين 
عن رفض أي محاولة للمساس بالوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

وناشدوا الشباب العربي لتشكيل منصة إعالمية، 
وحيد الجهود الداعمة للقضايا العربية والحق تهدف إلى ت

الفلسطيني، وعرضوا لسلسلة تحديات تواجه القطاع 
الشبابي، بخاصة ظاهرتي الفقر والبطالة، مؤكدين أهمية 
إيجاد شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص للحد من 

  .البطالة

  ٢ ص١١/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

سوار القدس تضحيات جيشنا على أ: الطراونة
  وسام فخر على صدورنا

 

ى رئيس مجلس النواب المهندس  رع–عمان  
لكي : عاطف الطراونة حفل جمعية اللد الخيرية تحت عنوان

ًال ننسى؛ تقديرا لجهود ومواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني 
في الدفاع عن القضية الفلسطينية ورعاية المقدسات 

ًوتأكيدا لحق العودة اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
والتعويض ورفض أي تسويات مزعومة تهضم حق الشعب 

  .الفلسطيني

وفي الحفل الذي حضره خطيب المسجد األقصى 
ورئيس الهيئة اإلسالمية العليا في القدس الشيخ عكرمة 
صبري، ومطران الروم األرثوذكس في األردن 
خريستوفوروس عطااهللا، أكد الطراونة أن مواقف األردن 

قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني دعما لألشقاء ب
الفلسطينيين ودفاعا عن القدس، تشكل وسام فخر على 

ًصدور األردنيين، وتدفع دوما إلى مواصلة الصمود والثبات 
  .على جبهة الحق

وتابع الطراونة، نقول لكل العالم ولمن اختار 
ًإن القصف والغطرسة ال تصنع تاريخا "التحيز للمحتل، 

للعابرين، ونحن باقون على عهدنا مع أرض األنبياء 
ومهبط الرساالت السماوية، باقون على عهدنا مع دماء 
جيشنا الزكية على تراب القدس، في اللد وباب الواد 
والسموع وتل الذخيرة وغيرها من معارك الشرف والبطولة 

  ."واإلباء

كيف ينسى المرء تاريخ وطن بأكمله، "وأضاف، 
 بأسره، وهل ينسى صوت المآذن تصدح في ومأساة شعب

القدس، وتعتلي قبابها عاليات السحب لتعانق أجراس 
ُالمهد، وهل تنسى جراح األطفال وتجريف األرض وتدنيس 

  ."المقدس، وقتل أحالم األجيال

ًإن رسالتنا للداخل الفلسطيني وفاء : وقال
لفلسطين تكون بالثبات والصمود، وتجاوز الخالفات، 

الصفوف وتجاوز االنقسام، وفي األردن كي نقضي وتوحيد 
على كل أحالم الواهمين بالصفقات المزعومة، فإن وقوفنا 
خلف قيادتنا وجيشنا وأجهزتنا األمنية وتمسكنا بوحدتنا 

  .الوطنية هي سبيلنا لتجاوز التحديات والضغوطات

من جهته، أكد الشيخ عكرمة صبري تقدير 
لملك في حماية المقدسات، المقدسيين لجهود ودور جاللة ا

ًمستذكرا الدور الهاشمي في إعمار األقصى، والدور األردني 
في إزالة البوابات اإللكترونية التي وضعتها سلطات االحتالل 

  .على أبواب األقصى

وبين أن المقدسيين لن يفرطوا بذرة تراب واحدة 
من األقصى، مؤكدا ان األقصى ليس للمساومة وال 

لمشاركة، وسيبقى للمسلمين وحدهم مهما للمقايضة وال ل
  .مارست سلطات االحتالل من بطش وتنكيل ومضايقات

إن : بدوره، قال المطران خريستوفوروس عطااهللا
مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني في حماية المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية، تمثل وصاية شرعية يلتف حولها 
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ًمؤكدا أهمية التمسك مسيحيو البالد المقدسة والمشرق، 
بوحدتنا الوطنية التي كانت وستبقى سبيلنا لتجاوز 

  .التحديات والضغوطات

إننا نرفض أي مزاعم وتأويالت من أي : وقال
جهات مسيحية تحاول تشويه تعاليمنا، وتبرز أصواتها بين 
الحين واآلخر في الواليات المتحدة األميركية وتحاول شرعنة 

ً، مؤكدا أنها تأويالت "كية وتوجهاتهاقرارات اإلدارة األمير
  .مشوهة وال تعبر عن المسيحية

وكان رئيس جمعية اللد الخيرية محمود الترتير، 
أكد في مستهل الحفل الوقوف خلف قيادة جاللة الملك 
ًعبداهللا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، مشددا 
على أن حق العودة ال يسقط بالتقادم، وأن الشعب 

لفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة في العودة ا
  .والتعويض

ًوفي ختام الحفل كرم الطراونة عددا من ممثلي 
الجمعيات والهيئات الخيرية والناشطين لدورهم في إحياء 
ٕالقضية الفلسطينية في نفوس األجيال، وادامتها حاضرة في 
كل وقت حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة 

  .اريخيةوالت

  ٢ص ١٥/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 الوصاية الهاشمية واجب ومسؤولية تاريخية
  يعتز ويتشرف االردن بحملها

  

 قال مدير عام دائرة الشؤون – عمان
الفلسطينية رفيق خرفان إن ما ينفقه األردن على 
الالجئين الفلسطينيين في األردن، أضعاف ما تنفقه وكالة 

تشغيل الالجئين الفلسطينيين األمم المتحدة إلغاثة و
 .في مناطق عملياتها الخمسة) األونروا(

وجدد خرفان في افتتاح أعمال مؤتمر المشرفين 
على شؤون الالجئين الفلسطينيين بالقاهرة امس؛ دعم 

ومطالبة الدول المانحة ) األونروا(األردن الستمرار عمل 

ًدا لقرار بتأمين المتطلبات المالية لها للقيام بواجبها استنا
 .١٩٤٩ العام ٣٠٢انشائها رقم 

األردن سيواصل تصديه للمخططات “وقال إن 
واالعتداءات االسرائيلية تجاه القدس ومقدساتها 

، مؤكدا أن الوصاية الهاشمية ”اإلسالمية والمسيحية
واجب ومسؤولية تاريخية، يعتز ويتشرف األردن بحملها، 

ين القيام وسيواصل بالتنسيق مع األشقاء الفلسطيني
ٕبواجباته الدينية والتاريخية في حماية ورعاية واعمار 
المقدسات، والتصدي ألي محاولة تمس بهوية المدينة 

 .المقدسة

وأشار إلى أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، سيبقى داعما لألشقاء الفلسطينيين حتى نيل 

قامة حقوقهم الوطنية المشروعة كاملة غير منقوصة، بإ
 ١٩٦٧) يونيو( حزيران ٤دولتهم المستقلة على حدود 

 .وعاصمتها القدس الشرقية

وبين أن الحكومة تقدم الخدمات لالجئين 
في ) األونروا(ًالفلسطينيين جنبا الى جنب، بالشراكة مع 

 .المخيمات وخارجها

ويشارك في المؤتمر على مدى أسبوع، مصر 
ظمة العربية ولبنان وسورية واألردن وفلسطين والمن

ومنظمة ) االيسيكو(والمنظمة اإلسالمية ) االلسكو(
 .المؤتمر اإلسالمي

ويقدم األردن في هذا المؤتمر، أوراق عمل حول 
االنتهاكات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة، 

واصلة على القدس واالعتداءات اإلسرائيلية المت
  .ومقدساتها

  ١٥/٧/٢٠١٩بترا 

* * * * *  
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ردن يرفض اي مساومة او مشروع او اال
صفقة او حل يلغي حقوق االشقاء 

  الفلسطينيين المشروعة
  

أكدت وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق 
الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، منعة األردن 
وصموده أمام العديد من األزمات والتحديات التي 

ه واجهها، وخرج منها بشكل أقوى، بفضل حكمة قيادت
  .>>...ووعي شعبه

وأشارت غنيمات، خالل حوار مع طلبة ... <<
وقيادات شبابية في جامعة البلقاء التطبيقية، أن الدولة 
األردنية، وعلى رأسها جاللة الملك وسمو ولي العهد 
والحكومة، تضع تمكين الشباب في مقدمة أولوياتها، فهم 

 .>>...جيل المستقبل وحملة الرسالة

علق بالقضية الفلسطينية، أعادت وفيما يت... <<
غنيمات التأكيد على أن موقف األردن واضح ومعلن 
وغير قابل للتشكيك أو التأويل، وننطلق فيه من 

ّكال على (الثالثة التي أطلقها جاللة الملك ) الالءات(
ًكال على الوطن البديل.. القدس  .)ّكال على التوطين.. ّ

خلية وشددت على ضرورة تماسك الجبهة الدا
وتمتينها ضد األصوات المشككة بموقف األردن الرافض 
ّألي مساومة، أو مشروع، أو صفقة، أو حل يلغي حق  ّ
ّاألشقاء الفلسطينيين المشروع بإنهاء االحتالل، وانسحاب 

 .م١٩٦٧ّإسرائيل من جميع األراضي التي احتلتها عام 

 ٩ ص١٧/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

لمستجدات بالمنطقة نتعامل مع ا: الصفدي
ًانطالقا من ثوابتنا الوطنية ومواقفنا الثابتة إزاء 

  القضية الفلسطينية
  

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية  - عمان
النيابية، الدكتور نضال الطعاني، أن األردن على امتداد 
ًتاريخه بقي فعاال ومؤثرا في مجمل القضايا العربية  ً

ها القضية الفلسطينية، وأن واإلقليمية والدولية، وعلى رأس
جميع المعطيات تشير إلى الدور الفاعل للدبلوماسية 
األردنية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني في القضايا 

  .اإلقليمية وبما ينسجم مع المصالح الوطنية

جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة أمس، بحضور 
  .وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

لطعاني بقرار عودة السفراء بين االردن ورحب ا
وقطر، وحرص المملكة على تعزيز عالقاتها مع أشقائها 
ًالعرب كافة، مؤكدا وقوف مجلس النواب صفا واحدا خلف  ً
جاللة الملك في مواقفه السياسية الداعمة للقضايا 
العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحماية 

  .ية في القدسالمقدسات اإلسالمية والمسيح

من جهته، اطلع الصفدي اللجنة على آخر 
التطورات والمستجدات في اإلقليم، مؤكدا ان الحكومة 
ومجلس النواب يقفان في خندق واحد لمواجهة التحديات 

وقال اننا في االردن نحظى . وخدمة مصالحنا الوطنية
ًبقيادة هاشمية حكيمة ووازنة، جعلت للمملكة وزنا 

مرموقة على الصعيد الدولي ما يحفزنا ومكانة عالية و
على االستفادة من هذا األمر لخدمة مصالحنا والقضايا 

  .العربية

نمر بظروف صعبة في : وأضاف الصفدي
ًالمنطقة، ونتعامل مع المستجدات واالوضاع انطالقا من 
ثوابتنا الوطنية ومواقفنا الثابتة إزاء قضيتنا األولى 

ن ينال الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية، وضرورة ا
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الشقيق حقوقه، وعلى رأسها حقه في الحرية والدولة 
المستقلة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل ١٩٦٧حزيران العام 
  .الدولتين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية

بدورهم، ثمن النواب نواف النعيمات وقيس 
راهيم بني هاني، السياسة الخارجية التي ٕزيادين واب

يقودها جاللة الملك على مختلف الصعد، مؤكدين دعمهم 
  .المطلق لمواقف جاللته الثابتة حيال القضايا العربية

وأكدوا ضرورة توحيد الجهود النيابية والحكومية، 
واهمية التنسيق والتعاون لخدمة القضايا الوطنية 

اركية بين السلطتين والعربية، وترسيخ مبدأ التش
 .التشريعية والتنفيذية

  ٩ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األردن سيبقى المدافع وبشراسة عن : غنيمات
ًمدينة القدس المحتلة انطالقا من الوصاية 

  الهاشمية على المقدسات
  

قالت وزير الدولة لشؤون  – بترا –القاهرة 
غنيمات أن االعالم الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة 

االردن سيبقى المدافع وبشراسة عن مدينة القدس 
المحتلة وسيقف بكل عزيمة في وجه ما تتعرض له من 
ًأخطار انطالقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على 

  .المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها

واعتبرت غنيمات في مداخلة لها خالل اجتماع 
 الخمسين الذي عقد مجلس وزراء اإلعالم العرب بدورته

وحضور وزراء ، في القاهرة أمس برئاسة السعودية
اإلعالم العرب أو من يمثلهم، واألمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبو الغيط، ومسؤولي االتحادات والمنظمات 

  .ُالعربية الممارسة لمهام إعالمية

ًوناقش وزراء اإلعالم العرب ثمانية عشر بندا 
 أعمال اجتماعهم، جاء في مقدمتها بند تضمنها جدول

القضية الفلسطينية، والخطة اإلعالمية الخاصة بالتصدي 
للقرار األميركي األحادي الذي يعترف بالقدس عاصمة 

  .إلسرائيل

وأكد الوزراء أهمية العمل على إبقاء قضية 
القدس والمسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية 

عرب والمسلمين من والمسيحية حية في عقول وقلوب ال
خالل برامج التوعية اإلعالمية وفق سياسة إعالمية 

  .عربية متواصلة

واعتبرت الوزيرة غنيمات، في مداخلة لها خالل 
االجتماع، ان قرارات مجلس وزراء اإلعالم العرب في هذا 
الخصوص، تنسجم تماما مع الموقف االردني الداعم في 

طيني في إقامة كل الظروف واالحوال لحق الشعب الفلس
دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 

 وفق حل الدولتين وقرارات ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
  .الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

وشددت على ان االردن سيبقى المدافع وبشراسة 
عن مدينة القدس المحتلة، وسيقف بكل عزيمة في وجه 

 اخطار، انطالقا من الوصاية الهاشمية ما تتعرض له من
التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

  .>>...فيها

ولفتت إلى ان المجلس ناقش خطة ... <<
التحرك اإلعالمي العربي في الخارج، واالفكار الجديدة 
للخطة التي تمكنها من تنفيذ اهدافها، وبما يخدم 

ى تدعيمها، وهي المحاور الثالثة التي تعمل الخطة عل
القضية الفلسطينية، ومكافحة اإلرهاب، وتصحيح صورة 

  .العرب والمسلمين

ًونوهت إلى ان المجلس بحث عددا من البنود 
المهمة األخرى كاالستراتيجية اإلعالمية العربية، 
والخريطة اإلعالمية العربية للتنمية المستدامة، ودور 
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ب، وتقارير اإلعالم العربي في التصدي لظاهرة اإلرها
اللجنة العربية لإلعالم اإللكتروني، واختار دبي عاصمة 

  .لإلعالم العربي للعام المقبل

وجرى على هامش أعمال اجتماع وزراء اإلعالم 
العرب، االحتفاء بالفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز 

، "القدس في عيون اإلعالم"اإلعالمي العربي تحت شعار 
د من الشخصيات واألعمال والمؤسسات حيث تم تكريم عد

اإلعالمية العربية المتميزة التي دعمت قضية القدس 
  .ًإعالميا

  ٣ ص١٨/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األردن يدين هدم السلطات اإلسرائيلية وحدات 
 سكنية في القدس

  

دانت وزارة  - نيفين عبدالهادي -عمان 
سرائيلية الخارجية وشؤون المغتربين إقدام السلطات اإل

امس على هدم عشرات الوحدات السكنية العائدة 
لمواطنين فلسطينيين في منطقة صور باهر بالقدس 

  .الشرقية

وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، على رفض 
المملكة للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي 

لة بما فيها القدس الشرقية والتي تشمل الفلسطينية المحت
بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وسياسات مصادرة 
ٕاالراضي والهدم وطرد السكان، وانشاء الطرق االلتفافية 
لخدمة المستوطنات، وغيرها من السياسات واالجراءات 

  .الهادفة للتهجير القسري للسكان

 وأوضح أن كل هذه اإلجراءات تتعارض بشكل
صارخ مع االتفاقات الموقعة بين إسرائيل والفلسطينيين، 

  . والقوانين الدولية

وطالب القضاة السلطات اإلسرائيلية بالوقف 
الفوري لهذه الممارسات التي تعمل على تعميق اليأس 

 .وزيادة التوتر، وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين

 ٤ ص٢٣/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 بناية ١٦ تدين هدم االحتالل فلسطين النيابية
 شرق القدس

دان رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى 
السعود، الجريمة التي ارتكبتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

 بناية في حي وادي الحمص ١٦فجر اليوم االثنين، بهدمها 
 .شرق مدينة القدس المحتلة، تضم نحو مئة شقة سكنية

ان صحفي اليوم االثنين، وطالب السعود، في بي
المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية واإلنسانية بتحمل 
مسؤولياتها إزاء ما يجري، وتوفير الحماية الدولية للشعب 

 .الفلسطيني ومحاسبة قادة االحتالل على جرائمهم

وحمل حكومة االحتالل المسؤولية كاملة عن هذا 
، معتبرا ذلك التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني األعزل

الهادفة إلى " صفقة القرن"ـ جزءا من مخطط ما يسمى بــ
 .تصفية القضية الفلسطينية

وأعرب السعود عن تقديره لصمود الشعب 
  .الفلسطيني المتمسك بأرضه ضد مخططات االحتالل

  ٢٣/٧/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

األردن يرفض الممارسات اإلسرائيلية 
 االستيطانية وهدم المنازل

 

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، خالل  -ن عما
مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، األربعاء، 
ٕوقوف األردن بكل طاقاته وامكاناته إلى جانب األشقاء 
ٕالفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة والعادلة واقامة 
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دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 .قدس الشرقية، وعاصمتها ال١٩٦٧

وشدد جاللته، خالل المباحثات التي جرت في 
قصر الحسينية والتي تأتي في إطار التنسيق والتشاور 
المستمرين بين الجانبين، على ضرورة تكثيف الجهود 
الدولية لتحقيق السالم العادل والدائم، استنادا إلى حل 
الدولتين باعتباره الحل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني 

 .اإلسرائيلي

وأكد جاللة الملك ضرورة الحفاظ على الوضع 
القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس، مشيرا 
جاللته إلى أن األردن مستمر بتأدية دوره التاريخي 
والديني في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه 

 .المقدسات

خالل المباحثات، التأكيد على رفض كما تم، 
األردن للممارسات اإلسرائيلية االستيطانية في األراضي 
الفلسطينية، وهدم عشرات المنازل للفلسطينيين، وعلى 
ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف هذه اإلجراءات التي 

 .تستهدف الهوية العربية للمدينة المقدسة

مواقف وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره ل
األردن الثابتة بقيادة جاللة الملك في دعم القضية 
الفلسطينية والقدس والدفاع عن حقوق الشعب 

 .الفلسطيني في جميع المحافل الدولية

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، وعن الجانب 

لمنظمة التحرير الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية 
الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس 
الهيئة العامة للشؤون المدنية، ومستشار الرئيس 

 .للشؤون الدبلوماسية، والسفير الفلسطيني في عمان

وفي تصريحات صحفية، أكد الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أهمية اللقاء مع جاللة الملك، والذي يأتي 

تنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين حول في إطار ال
القضية الفلسطينية والقدس، خصوصا في ظل ما تشهده 
مدينة القدس وما حولها من اعتداءات إسرائيلية تتعلق 
بهدم بيوت الفلسطينيين وغيرها من الممارسات التي 

 .تطال األمالك اإلسالمية والمسيحية في القدس

لجانبين األردني كما أكد الرئيس الفلسطيني أن ا
والفلسطيني يعمالن بشكل متواصل من أجل القضية 
الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 .في القدس

  ٣ ص٢٥/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 يبرز موقف "الشؤون الفلسطينية"تقرير 
  للقضية الفلسطينيةاألردن الثابت والداعم

 

 أبرز التقرير الشهري الصادر -  بترا - عمان
عن دائرة الشؤون الفلسطينية لشهر حزيران، تأكيد جاللة 
الملك عبداهللا الثاني على مركزية وجوهرية القضية 
الفلسطينية وموقف األردن الثابت ودعمه للقضية، أرضا 

 .وشعبا ومقدسات

ّعلى أن أي طرح واشار التقرير الى تأكيد االردن 
ًاقتصادي ال يمكن أن يكون بديال لحل سياسي ينهي 
االحتالل ويحقق السالم العادل والشامل على أساس حل 
ًالدولتين، الذي أعلنته الدول العربية هدفا استراتيجيا وفق  ً

  .قوانين الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسالم

يلي واستعرض التقرير مواصلة االحتالل اإلسرائ
خالل شهر حزيران انتهاكاته المعهودة في األراضي 
الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في 

لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية،  تحد
واستمرار ممارسة سياساته االستيطانية والتهويدية 
والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل 
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 واستيطان وتهويد دون االكتراث بالقرارات واعتقال وهدم
  .واالتفاقيات الدولية

مدينة القدس  واشار الى ارتقاء ثالثة شهداء في
وقطاع غزة ومواصلة سلطات االحتالل احتجاز جثامين 

 شهيدا في ثالجاتها منذ بدء هبة تشرين األول ٤٣
 فلسطينيا، ٤٢٣ وتنفيذها عملية اعتقال طالت ٢٠١٥
 . في غزة١٠الضفة الغربية و في ٤١٣بينهم 

كما هدم االحتالل في الضفة الغربية والقدس 
 منشأة، من بينها خمس عمليات قام ٥٩ بيتا، و٣١

أصحابها بهدمها ذاتيا تجنبا لدفع غرامات مالية باهظه 
  .في بلدتي سلوان وصور باهر ومخيم شعفاط

وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس 
خليل ونابلس واالغوار الشمالية وبيت لحم واريحا وال

   .وجنين وطولكرم وسلفيت

  ٢ ص٢٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

عباس يشيد بالدعم األردني للشعب والقضية 
 الفلسطينية

 

 استقبل الرئيس الفلسطيني –  بترا–رام اهللا 
محمود عباس، اليوم الثالثاء، بمقر الرئاسة في مدينة 

رة والتموين األردني طارق رام اهللا، وزير الصناعة والتجا
الحموري والوفد المرافق له، بحضور وزير االقتصاد 

  . الوطني الفلسطيني خالد العسيلي

واكد الرئيس عباس خالل اللقاء عمق العالقات 
االخوية التي تربط الشعبين والبلدين الشقيقين االردني 
والفلسطيني في المجاالت كافة، مشيدا بالدعم االخوي 

ذي يقدمه االردن ملكا وحكومة وشعبا لنصرة الكبير ال
  . القضية الفلسطينية

وشدد على ضرورة العمل وبشكل مكثف على 
تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتطويره لما في 

  . مصلحة الشعبين

واطلع الوزير الحموري، على العمل المشترك 
 بين الجانبين االردني والفلسطيني لتوسيع التبادل التجاري
والصناعي وتبادل الخبرات والكفاءات، مؤكدا أهمية 
افتتاح معرض الصناعات االردنية في فلسطين وكذلك 
افتتاح معارض للصناعات الفلسطينية في االردن، الطالع 
المواطن االردني والفلسطيني على التطور الكبير الذي 

  .تشهده الصناعة سواء في االردن او فلسطين

  ٥ ص٣١/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *
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 يمثل الحجاج المزعوم في القدس طريق 
  اإلسرائيلي التزوير أيدلوجية

  

  *عبد اهللا كنعان

 في مشروعه اإلسرائيلي  االحتالليستمر
 في القدس، هذا المشروع الذي يطال الممنهجالتهويدي 

 من خالل وتحتها، األرض والشجر والحجر فوق اإلنسان

 والتي كان آخرها افتتاح نفق أسفل تداءات اليومية،االع
 "طريق الحجاج"ًالمسجد األقصى المبارك أسموه زورا 

ومن المؤسف أن يلقى هذا التهويد المدعوم بالتزييف 
 من دعاة ورعاة الحرية نرفضهوالخداع التأييد الذي 

  .العالم والمنطقة والسالم في والديمقراطية
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ة أسفل المسجد ونتيجة الحفريات المستمر
األقصى تحت ذريعة البحث عن آثار وهو في الحقيقة 
ٕتقويض ألساسات المسجد األقصى بهدف هدمه واقامة 

فقد عثرت إسرائيل على نفق  الهيكل المزعوم على أنقاضه
 بطول يمتد، والذي )طريق الحجاج (ًقديم أسمته زورا

متر من بلدة سلوان التي تعتبر الخاصرة ) ٧٠٠(
 حدائق لى حولت إوالتي لمنطقة القصور األمويةالجنوبية 

 حائط البراق في محيط إلى يصل النفق حتى ،توراتية
) لعادإ (بهذا المشروع جمعية قامت وقدالحرم القدسي، 

االستيطانية، التي لم تقتصر عملها على بناء 
المستعمرات فقط بل عمدت لمشاريع التزوير األثرية 

 االستعمارية التهويدية ًأيضا، مما يدلل على سياستها
  .الشاملةالتزويرية 

ًيأتي مخالفا للحقائق هذا ان مشروع التزوير  
ى  النفق ليس سوى مجرإن إلىالتاريخية التي تشير 

 علماء إن إلى إضافة في السابق، ًا موجودكان للمياه
أنفسهم أن ما يجري وعبر عقود أكدوا ب والتاريخ اآلثار

فقد كاذبة وغير علمية، من التزوير ليس سوى عملية 
والذي )  فلنكشتاينإسرائيل(  اليهودياآلثار عالم أكد

لم يعثروا " اليهود اآلثار، بان علماء "اآلثار أبي"يعرف بـ 
 تدعم القصص الواردة في أثرية أوعلى شواهد تاريخية 

التوراة المزيفة وال صلة لليهود بمدينة القدس، وأيده في 
 بيين والتاريخ الغراآلثار ذلك العديد من أشهر علماء

  .وغيرهم

 اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تؤكد أن ان
 التاريخ واآلثار في فلسطين والقدس على يد تزوير

 سببها استغالل حاجة أيدلوجية هي اإلسرائيليين
 تؤكد - ولو زائفة –  ماديةألدلة إسرائيلن في يالمتدين

 تضليل  إلىامعتقداتهم الزائفة والتي يسعون من خالله
 ال صلة لها التي العام وخداع العالم بأكاذيبهم، الرأي

، كما أنها األثريةبالحقائق التاريخية والدالئل والنقوش 

 التي تؤكد بأن المسجد سكومخالفة صريحة لقرارات اليون
 ال إسالمية عربية البراق وحائطالحرم الشريف / األقصى

 األمر دهم، وهو خاص بالمسلمين وحصلة لليهود بها،
الذي يتطلب من المنظمات الشرعية الدولية وفي مقدمتها 

 ات لوقف االنتهاكًورا التحرك فاليونسكو منظمة
، وعلى اإلنسانيةهدد الثقافة والحضارة تي ت الاإلسرائيلية

الديمقراطية والحرص على السالم العالم الذي يدعي 
شرعية تطبيق قرارات الب إسرائيل يلزم إن واألمن الدوليين

 الدولة الفلسطينية إقامةالدولية القائمة على حق 
  .م١٩٦٧ على حدود عام  الشرقيةوعاصمتها القدس

 اللجنة الملكية لشؤون القدس وقوفها وتؤكد
 ودول العالم واإلسالمية واألمة العربية األردنيوالشعب 

المناصرة للحق خلف الوصاية الهاشمية على المقدسات 
 في القدس المعترف بها عربيا  والمسيحيةاإلسالمية
ًواسالميا  التي ال اإلسرائيلية لإلجراءاتً ودوليا، الرافضة ٕ

تخدم السالم واألمن المنشود الذي تطالب به منظمات 
  .السالم وأصوات الحق والحرية في العالم كله

   عام اللجنة الملكية لشؤون القدسأمين* 

  ٤/٧/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

* * * * *  

  أخبار اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

ضمن جهود اللجنة الملكية لشؤون القدس في 
التواصل مع المؤسسات والجهات العاملة من أجل القدس 
عقد لقاء في مقر اللجنة الخميس الموافق 

معالي المهندس حاتم :  حضره كل من١١/٧/٢٠١٩
الحلواني بصفته رئيس لجنة زكاة المناصرة األردنية 

المية للشعب الفلسطيني والسيد محمد أبو صوفة اإلس
عضو لجنة الزكاة وعطوفة األستاذ عبد اهللا كنعان بصفته 
أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس وعضو لجنة 
الزكاة، وحضر اللقاء وفد من جامعة القدس برئاسة 
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الدكتور حسين محمد جدوع نائب رئيس جامعة القدس 
 يرافقه األستاذين بسام بنات للشؤون اإلدارية والمالية

والسيد محمد أبو جاموس من الجامعة، كما حضر اللقاء 
السيد عبد المنعم زاهدة رئيس مجلس إدارة ملتقى 

  العالقات العامة الفلسطيني، 

واستعرض الحضور عدداً من الجوانب الخاصة 
بأحوال القدس وخاصة ما يتعلق بالتعليم والوضع 

 مساهمة جامعة القدس التي االجتماعي في القدس ومدى
كلية بمختلف التخصصات في ) ١٦(ًتضم حاليا نحو 

خدمة أبناء القدس ودعم صمودهم بتقديم المساعدات 
الممكنة للطلبة لتمكينهم من إتمام دراستهم الجامعية، 
ًمما حمل الجامعة أعباء مالية كبيرة ورتب عليها مبلغا  ّ

  .الماليمن الديون جعلها بحاجة ماسة إلى الدعم 

وبعد ان استعرض أمين عام اللجنة الملكية 
لشؤون القدس ما تقوم به اللجنة من نشاطات مختلفة 
لخدمة القدس من حيث اإلعالم والتثقيف واصدار الكتب 
والتقارير اإلخبارية وحث الجامعات والمدارس على 
تدريس مادة عن القدس، وما تقوم به من تسهيل 

على مساعدات، قدم حصول بعض الجهات المقدسية 
ًمعالي رئيس لجنة زكاة المناصرة شرحا موجزا عن  ً
نشاطات لجنة المناصرة وما تقدمه من مساعدات مختلفة 
للقدس خاصة وللمدن الفلسطينية المحتلة بشكل عام، 
وأبدى معاليه استعداد لجنة زكاة المناصرة التي تعمل 

مية تحت مظلة وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسال
لمساعدة جامعة القدس وفق اإلمكانيات المتاحة من 

  .خالل القنوات والمخاطبات الرسمية الالزمة لذلك

وفي نهاية اللقاء سلم رئيس وفد جامعة القدس 
لألمين العام للجنة الملكية لشؤون القدس درع جامعة 
ًالقدس تقديرا لجهود اللجنة الملكية لشؤون القدس في 

  .خدمة القدس

  ١٤/٧/٢٠١٩الملكية لشؤون القدس اللجنة 

* * * * *  

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
  الحاج زكي الغول يشارك في حفل تأبين

 

 الملكية اللجنة عام أمين كنعان اهللا عبد شارك

 زكي الفقيد الحاج وتأبين استذكار حفل في القدس لشؤون

 المركز في ًمؤخرا أقيم الذي التأبين هذا اهللا، رحمه الغول

 ّالكتاب واتحاد قبل من ورعاية بتنظيم الملكي الثقافي

 الثقافي المركز ووالشباب الثقافة األردنيين، ووزارة واألدباء

 .الملكي

 القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين وجه وقد

 اتحاد إلى الشكر التأبين حفل في ألقاها التي كلمته في

 على والشباب ثقافةال ووزارة األردنيين واألدباء الكتاب

 مفهوم تجسد والتي الفعاليات، لهذه ورعايتهم تنظيمهم

 دور لها كان وقومية وطنية وقامات ورجاالت برموز العناية

 مقدمتها وفي والقومية الوطنية القضايا عن الدفاع في بارز

 بحجم رفيعة قامة سيما ال والقدس، فلسطين قضية

الشريف،  لقدسا أمين الغول زكي الحاج الفقيد شخصية
 حمل بوصفه ،)وقضية مدينة رجل( كنعان أسماه والذي

 آالف لخمسة يعود الذي تاريخها وعن عنها الدفاع أمانة

 واللقاءات المؤتمرات كافة في قضيتها الفقيد شرح كما عام،

 جعل حضرها، مما التي والدولية اإلقليمية والمحافل

  شخصيةةنشأتها ومسيرتها القومي في اهللا رحمه شخصيته
رمزية وذات بعد قومي يمكن ادراجها ضمن ركائز الدفاع 
عن قضية فلسطين وجوهرها القدس درة المدائن وقبلة 

  .االحرار في كل العالم

  عنكشفالواستفاض كنعان في كلمته في 
لجوانب الفكرية الشمولية للفقيد الغول في مجال االقتصاد ا

تماعية، مما جعله والسياسة والثقافة والتأليف والحياة االج
شخصية تتلقى االحترام والتقدير من القيادة واألسرة 

وقد حرص سمو االمير الحسن بن طالل حفظه  الهاشمية،
على تقديم واجب العزاء آلل الفقيد الغول في منزلهم  اهللا
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ًتقديرا له وتعزية ومواساة لهم، وأكد كنعان أن الفقيد الغول 
اية الهاشمية للمقدسات ًكان دائما يشيد بالوصاية والرع

االسالمية والمسيحية في القدس، باعتبارها الدرع الواقي 
وصمام األمان للمدينة المقدسة في مواجهة حمالت التهويد 
ًاالسرائيلية اليومية، لذلك كان الفقيد رحمه اهللا حريصا على 
الوقوف على اخبار ووقائع القدس بما فيها المواقف الثابتة 

د اهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا، من لجاللة الملك عب
 باستمرار من اللجنة الملكية لشؤون القدس هخالل طلب

  . ومنشوراتهاالحصول على اصدارات اللجنة

وختم كنعان كلمته بالدعاء والترحم على الحاج 
ًوالمواساة السرته وآل الفقيد، مشيرا  زكي الغول أمين القدس

رث الفكري والمناقب والسيرة أن العزاء في فقدانه كان في اال
لالجيال، وقد أشار الى مناقبه وسيرته  التي تركها العطرة

عدد من المتحدثين في الحفل منهم الدكتور أحمد راشد 
ًمساعد امين عام وزارة الثقافة مندوبا عن وزير الثقافة، 
واالستاذ عليان العدوان رئيس اتحاد الكتاب واالدباء 

األب  (الخيمة  المجتمعي المسكونياالردنيين ورئيس المركز
، ورئيس جمعية سلوان الخيرية محمد )سامر عازر

  .)المتميز عريف الحفل(العباسي، والدكتور مهدي العلمي 
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 يشارك القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين

 األردني الشبابي القدس( مؤتمر في

 )يالفلسطين
  

 اللجنة عام أمين كنعان اهللا عبد عطوفة شارك

 األردني الشبابي القدس مؤتمر في القدس لشؤون الملكية

 والوصاية الهاشمي الفكر (عنوان تحت الفلسطيني

 في والمسيحية االسالمية المقدسات على الهاشمية

 بتنظيم الزرقاء تجارة غرفة في ًمؤخرا أقيم الذي ،)القدس

 في القدس أصدقاء ومبادرة الشبابية هضةالن جمعية ورعاية

 .فلسطين

 القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين وجه وقد

 المنظمين، الى الشكر المؤتمر في القاها التي كلمته في

 فلسطين من والضيوف بالحضور كنعان رحب كما

 مواجهة في وفلسطين القدس أهل بصمود والقدس،وأشاد

 هذه أهمية على ًشدداالغاشم، م االسرائيلي العدوان

 والمباركة والمؤيدة الداعمة المواقف تأكيد في المؤتمرات

 االسالمية المقدسات على ووصايتهم الهاشميين لمواقف

 عن األول الدفاع خط شكلت والتي القدس، في والمسيحية

 يحمي ًمنيعا ًسدا تمثل كونها جانب الى ومقدساتها القدس

 قبل من الستهدافها ًنظرا تها،وثروا واالسالمية العربية األمة

 عند اهدافهما تقف ال الذي االسرائيلي واالحتالل الصهيونية

 تهدد عنصرية أهداف حقيقتها في هي بل معينة، حدود

  .والعالم المنطقة في والسالم االمة

 في مهمة رمزية لها الزرقاء مدينة أن كنعان وأكد

 نفلسطي قضية مقدمتها وفي األمة قضايا عن الدفاع

 بن الثاني اهللا عبد الملك جاللة اطلق فمنها والقدس

 للوطن ال للتوطين، ال( الثالث الالءات اهللا، حفظه الحسين

 أحمر خط القدس أن ًمعتبرا ،)القدس عن للتنازل ال البديل،

 االردن مدن كافة ومن المدينة هذه ومن تجاوزه، يمكن ال

 قيادته لفخ ًواحدا ًصفا وقوفه ًمعلنا االردني الشعب هب

 المقدسات على الهاشمية الوصاية صاحبة الهاشمية

 اال المؤتمر هذا وما القدس، في والمسيحية االسالمية

 ذلك في بما والقيادة، الشعب بين التالحم صور من صورة

 بالوصاية، المتمسك الفلسطيني والشباب الشعب موقف

 دفاعه في الصريح والدبلوماسي والسياسي التاريخي ودورها

 التي اليومية والتهويد االحتالل سياسة ظل في األشقاء عن

 العربية االراضي وكافة ومقدساتها القدس لها تتعرض

 .المحتلة

 يعني القوي االردن أن الى كنعان أشار وقد

 االرادة من االردن يمتلكه بما خاصة قوية، والقدس فلسطين

 وحق والقدس، الفلسطينية القضية على الحفاظ في الثابتة

 ترابه على المستقلة دولته واقامة مصيره تقرير في شعبها
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 عام حدود على الشرقية القدس وعاصمتها الوطني

 قرارات تؤيدها التي السياسية االرادة وهذه م،١٩٦٧

 قرار )٨٠٠( من اكثر عنها صدر التي الدولية الشرعية

 كما الحائط، عرض اسرائيل بها ضربتها بالقدس، خاص

 سنة ٣٥ - ٢٠ عمر مابين يشكلون لذينا الشباب يؤيدها

 نسبته ما م، ٢٠١٨ عام احصائيات وحسب االردن في

 واجب عليهم يقع والذي األردن، سكان عدد من%) ٤٦(

 وتكنولوجيا المعرفي التطور مستغلين القدس عن الدفاع

  . أهدافهم تحقيق في للحدود، العابرة االجتماعي التواصل

 القدس لشؤون الملكية اللجنة أن الى كنعانً مشيرا

 )١٢٠( حوالي عنه يصدر الذي اليومي تقريرها خالل ومن
 تضم ومكتبة شهري وتقرير والكترونية، ورقية نسخة الف

 الفلسطبنية القضية عن ومؤلف كتاب االف) ٥( حوالي

 منها االستفادة والدارسين والمهتمين للشباب يمكن والقدس

 .قدسوال فلسطين قضية جوانب على التعرف في

 بتاييد تتعلق مهمة بتوصيات كلمته كنعان وختم 

 والمسيحية االسالمية المقدسات على الهاشمية الوصاية

 والقدس فلسطين بقضية التوعية وضرورة القدس، في

 االعالمي الخطاب وتوحيد والجامعات بالمدارس بتدريسها

 للفئات والتوجه بها، المتصل واالسالمي العربي والثقافي

  .القدس تجاه طاقاتهم توجيه اجل من بهم والعناية الشبابية

 في المقدسات على الهاشمية بالوصاية اشاد كما

 المسجد مدير  منهمالحفل في المتحدثين من عدد القدس

 سبسطية اساقفة ورئيس الكسواني، عمر الشيخ االقصى

 اهللا، عطا حنا المطران القدس في االرثوذكس الروم

 جمعية رئيس المؤتمر سقمن العاصي حسين والدكتور

 .الشبابية النهضة
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صدور كتاب المستعمرات اليهودية : إصدارات
  ّوالبؤر االستيطانية في القدس المحتلة

 

عن  صدر – كتب أحمد إبراهيم الشريف
كتاب " منشورات اللجنة الملكية لشئون القدس"
اليهودية والبؤر االستيطانية ) توطناتالمس (المستعمرات"

، للباحث والكاتب على نجم الدين، "ّفي القدس المحتلة
  . نصر الشقيراتاألكاديميوقد راجعه 

يحتوى الكتاب أربعة فصول تشمل التاريخ 
 لمدينة القدس عبر المراحل التاريخية المختلفة، اإلداري

وني، والقرارات الدولية الصادرة بشأن االستيطان الصهي
ٕإضافة إلى رصد للمستوطنات الصهيونية وابراز لخطورتها  ٍ

 العربيودورها في خنق وعزل القدس عن محيطها 
، وهو رصد مدعوم والفلسطيني)  والمسيحياإلسالمي(

  .بالخرائط التوضيحية

 وضعه للكتاب يقول الباحث الذيوفى التمهيد 
 بحت، ماديإن هدف االستيطان وحقيقته : "نجم الدين

ًعاء اليهود بأن لهم تاريخا قديما في فلسطين والقدس واد ً
  .هو مزيف وادعاء كاذب

وتضمن الكتاب مقدمة ألمين عام اللجنة الملكية 
لخطورة : لشؤون القدس عبد اهللا كنعان، قال فيها

االستيطان في القدس رأت اللجنة الملكية لشؤون القدس 
ر أن تضع المهتم والباحث والدارس في صورة االنتشا

 للمستعمرات في القدس الشرقية، بإصدارها هذا السرطاني
  . تعاونت في إعداده اللجنة مع الباحثوالذيالكتاب، 
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وفد من جامعة اسطنبول التركية يزور : زيارات
  .مقر اللجنة الملكية لشؤون القدس

زار وفد من عدد من األساتذة وطلبة وطالبات من 
 مقر ٢٣/٧/٢٠١٩معة اسطنبول التركية يوم الثالثاء جا

األمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس في إطار زيارة 
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الوفد لألردن لإلطالع على تجربة العمل التطوعي واإلنساني 
  .وبعض المعالم السياحية في األردن

ورافق الوفد المستشار محمد الفارس من جمعية 
دنية والسيد حسين العاص رئيس جنة األرزاق الخيرية األر

  .جمعية النهضة الشبابية في األردن

وتم الترحيب بالوفد الضيف من قبل أمين عام 
اللجنة الملكية لشؤون القدس الذي عرف باللجنة الملكية 
لشؤون القدس، كما أشاد في كلمته أمام الوفد بالعالقة 

حو المميزة بين البلدين األردن وتركيا، وتطابق الرؤى ن
قضية فلسطين والقدس، كما أوضح الدور الذي يمكن أن 
يقوم به الشباب لخدمة قضية القدس وخاصة توظيف 

  .وسائل التواصل االجتماعي لهذه الغاية

ثم تحدث عدد من موظفي اللجنة الملكية لشؤون 
القدس عن بعض الجوانب التي تتعلق بالقدس من حيث 

 له من احتالل مكانتها الدينية والتاريخية وما تعرضت
بغيض وما تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي من أشكال 
االعتداءات في المناطق المحتلة من فلسطين مع التركيز 
عما يجري في القدس، وتم عرض تعريف للمسجد األقصى 

  ).Data Show(وألشكال االعتداءات بشكل 

كما اطلع الوفد الضيف على مركز المعلومات في 
ويه من كتب خاصة بالقدس، وتم توزيع اللجنة وما يح

مجموعة من اصدارات اللجنة على المشاركين من الوفد 
  .الضيف
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شبكة األنفاق أسفل سلوان بالقدس : التفكجي
 تهدف لربط المستوطنات ببعضها

معية مدير دائرة الخرائط في ج قال –رام اهللا 
وخبير االستيطان، خليل التفكجي، إن ) بيت الشرق(

 أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى األنفاقشبكة 
 لربط تحتيةالمبارك، تأتي في سياق تشكيل بنية 

المستوطنات ببعضها البعض، في محاولة لتجسيد الرواية 
ًاإلسرائيلية، بأنها جزء من دولة االحتالل، مشيرا إلى أن 

ً كانت تستخدم قديما للصرف الصحي، فاقاألنهذه 
  .ًويدعي االحتالل بأنها كانت طريقا للحجاج

) صوت فلسطين(وأشار التفكجي إلذاعة 
الرسمية، صباح اليوم األحد، إلى وجود مخطط للقدس 

ٕ حول عملية التهويد وطرد المواطنين، واقامة ٢٠٥٠لعام 

 إلى أن ً، الفتااألنفاقٕالمطارات والسكك الحديدية واقامة 
 .كل ذلك يجري بضوء أخضر أمريكي

وأكد التفكجي، أن االحتالل يمعن في التوسيع 
االستيطاني في القدس والضفة، والتي أعلن عن ضمها، 

م، ١٩٧٩ ًتنفيذا للبرنامج اإلسرائيلي الذي وضع بعد عام
وهذا يندرج في إطار االستيطان والسيطرة على المياه 

  .والمصادر الطبيعية

نة مصادرة األراضي، كشف التفكجي وحول شرع
عن قانون أصدره االحتالل للتحقق من الكواشين 
ًالعثمانية، والتي كانت تستخدم قديما السترجاع األراضي 
للمواطنين، بهدف إلغائها والسيطرة على األراضي 
والمعروفة بأنها ملكية خاصة؛ لتبقى تحت سيطرة 

رض االحتالل، في محاولة لفرض السيادة على األ
 .الفلسطينية

 ٣٠/٦/٢٠١٩ دنيا الوطن
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تدين افتتاح االحتالل " العليا لشؤون الكنائس"
   بالقدسً استيطانياًنفقا

مدير عام الصندوق القومي   أدان–  معا– القدس
الفلسطيني، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس 
 في دولة فلسطين رمزي خوري، إقدام سلطات االحتالل
اإلسرائيلي، بمشاركة فريدمان وغرنبيالت، ووزراء 
إسرائيليون، ومنظمات دينية يهودية متطرفة، على فتح نفق 
تهويدي جديد أسفل حي سلوان جنوب المسجد األقصى 

  .والممتد إلى حائط البراق

وقال خوري في تصريح صحفي، اليوم االثنين، ان 
سلسلة افتتاح نفق سلوان االستيطاني الجديد امتداد ل

الجرائم اإلسرائيلية وعمليات التهويد بحق مدينة القدس 
هدم : ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، التي تصاعدت من

المنازل في صور باهر، إلى سرقة األمالك المسيحية في 
باب الخليل المدخل لحارة النصارى، وساحة عمر بن 

ت الخطاب وكنيسة القيامة، وغيرها من السياسات واإلجراءا
المخالفة للقانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة التي أكدت 

  .جمعيها فلسطينية مدينة القدس باعتبارها أراضي محتلة

وأكد خوري ضرورة التصدي للهجمة االستيطانية 
اإلسرائيلية األميركية في مدينة القدس عاصمة الدولة 
الفلسطينية، داعيا إلى تكاتف جهود المؤسسات الفلسطينية 

العربية واإلسالمية كافة، إلفشال مخططات االحتالل بتغيير و
المعالم التاريخية والدينية في المدينة المقدسة، التي 
اعتبرتها قرارات منظمة اليونسكو جزءا من األرض 
الفلسطينية المحتلة، وجزءا من التراث الحضاري واإلنساني 

  .العالمي الذي ال يجوز الحتالل اإلسرائيلي المس به
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تثير حفيظة " مطرقة فريدمان القذرة"
وتحذيرات من تزايد التوتر  الفلسطينيين والعرب

 في القدس واألقصى
  

ديفيد " إسرائيل"أثار افتتاح السفير األميركي لدى 
فريدمان لنفق أسفل بلدة سلوان باتجاه المسجد األقصى 

غضب واالحتجاجات على في القدس المحتلة، حالة من ال
  .والدولي المستوى المحلي، العربي

وظهر فريدمان في فيديو نشره الصحفي 
، مساء األحد، "تويتر "باراك رافيد عبر حسابه" اإلسرائيلي"

وهو يهدم بمعول الجزء األخير من نفق ما يسمى بـ 
، بمشاركة مبعوث البيت األبيض للشرق "طريق الحجاج"

  .ت ووزراء من حكومة االحتاللاألوسط جيسون غرينبال

بدورها، حذرت األردن، من إجراءات إسرائيلية ال 
شرعية وغير مسؤولة، تزيد من التوتر واالحتقان في 

جاء ذلك في بيان للخارجية األردنية . المسجد األقصى
بافتتاح نفق " اإلسرائيلية"ندد خاللها بقيام السلطات 

  .طريق الحجاج، باتجاه المسجد األقصى

قال المتحدث باسم الخارجية سفيان القضاة، و
أن بالده ترفض بشكل مطلق جميع المحاوالت اإلسرائيلية 
الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة 
ًوطابعها، وخصوصا الحرم القدسي الشريف والمواقع 

  .المالصقة له

ًتمثل انتهاكا "وشدد على أن تلك الممارسات 
لدولي والقانون اإلنساني الدولي، كما ًصارخا للقانون ا

ًتمثل إمعانا في انتهاك قرارات منظمة األمم المتحدة 
الداعية لوقف جميع ) اليونسكو(للتربية والثقافة والعلوم 

الحفريات اإلسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة 
  ".للقدس

ّفي السياق، شددت حركة حماس على أن 
ي لدى االحتالل ديفيد فريدمان، مشاركة السفير األمريك
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والمبعوث األمريكي جيسون غرينبالت، في افتتاح نفق 
تحت القدس المحتلة، استمرار للسياسة العدوانية لإلدارة 

  .>>...األمريكية ضد شعبنا وحقوقه ومقدساته

على الصعيد ذاته، قالت سفيرة الواليات ... <<
سابها ِالمتحدة لدى دولة قطر، دانا شل سميث عبر ح

ال يمثلنا وال يمثل : "ًتعقيبا على مقطع الفيديو" تويتر"
 حفر تحت قرية فلسطينية أوسياسة بلدنا وهذا تنقيب 

  ". موجودة شرق القدس

هذا : "ووصفت سميث ما قام به فريدمان بقولها
  ".جنون

سلوان أن / وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
فق أسفل جمعية العاد االستيطانية عملت على حفر الن

منازل وشوارع ومنشآت الحي على مدار السنوات 
الماضية، وأضاف أن افتتاح النفق ومواصلة العمل 
باألنفاق أسفل حي وادي حلوة يأتي في الوقت الذي 
تهمل فيه سلطات االحتالل سالمة السكان، حيث تزداد 
رقعة التصدعات والتشققات واالنهيارات األرضية في 

  .وادي حلوةمنازل وشوارع وساحات 

وضجت مواقع التواصل االجتماعي بالتعليقات 
" إسرائيل" ما قام به السفير األميركي لدى إزاءالغاضبة 

ديفيد فريدمان، معتبرين ذلك إهانة جديدة للمقدسات 
  .والعربية اإلسالمية

يشار إلى أن هذا النفق يعتبر جزءا من خطة 
، بهدف التي أقرتها حكومة االحتالل اإلسرائيلية" شلم"

تعزيز وجودها في منطقة الحوض المقدس بالبلدة 
القديمة بالقدس، عبر تنفيذ عشرات المشاريع السياحية 

  .والحفريات األثرية في سلوان والبلدة القديمة

   ١/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

األزهر يدين المحاوالت الصهيونية لتغيير هوية 
 القدس والحرم القدسي الشريف

  

ن األزهر الشريف في بيان له اليوم االثنين دا
المحاوالت الصهيونية الرامية لتغيير هوية القدس والحرم "

القدسي الشريف والمواقع المالصقة له، والتي كان آخرها 
طريق "افتتاح الكيان الصهيوني لما أسماه بنفق 

 ".الحجاج

وأعلن األزهر رفضه هذه االنتهاكات الصارخة 
ومبادئ األديان، وما توافقت عليه األمم للقانون الدولي 

بجميع الدول أن تتحمل "ًوالمواثيق الدولية، مهيبا 
مسؤولياتها تجاه حقوق مسلمي ومسيحيي العالم وتجاه 
القضية الفلسطينية، وأن تتصدى بقرارات حاسمة توقف 
عبث الكيان الصهيوني واستخفافه المتكرر بحقوق 

   ".الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته

وجدد األزهر الشريف تأكيده على موقفه الثابت 
تجاه القضية الفلسطينية، ورفضه القاطع ألي إجراءات 
من شأنها التعدي بأي شكل من األشكال على حقوق هذا 
ٕالشعب المظلوم في استعادة أرضه، واقامة دولته 

  .المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

لعالم كما دعا المسلمين والمسيحيين وعقالء ا
التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها مفتاح "إلى 

ً، معتبرا أن استمرار انتهاكات "السالم في الشرق األوسط
لن تزيد الموقف في المنطقة والعالم "الكيان الصهيوني 

  ".ًإال اشتعاال

  ١/٧/٢٠١٩الميادين 

* * * * *  

  

  

  



  
  ٣٩ 

تدين افتتاح نفق إسرائيلي " التعاون اإلسالمي"
  ألقصىجنوب ا

 

 أدانت منظمة – األناضول –) السعودية(جدة 
التعاون اإلسالمي بشدة، الثالثاء، إقدام سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي على فتح نفق جنوب المسجد األقصى بالقدس 

  .المحتلة

 دولة، ٥٧تضم (جاء ذلك وفق بيان للمنظمة 
تعقيبا على افتتاح نفق جنوب المسجد ) مقرها جدة

نة القدس المحتلة، ليمر النفق ببلدة األقصى في مدي
  .سلوان، األحد الماضي

أدانت منظمة التعاون اإلسالمي : "وقال البيان
بشدة إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على فتح نفق ما 

أسفل بلدة سلوان جنوب " طريق الحجاج"ُيسمى بـ 
  ".المسجد األقصى المبارك

ي ترمي هذه اإلجراءات الت"واعتبرت المنظمة أن 
إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، 
ًتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات 

  ".الصلة

كما أكدت على ضرورة الحفاظ على هوية مدينة 
القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، كجزء 

، وصون ١٩٦٧من األرض الفلسطينية المحتلة عام 
  . األماكن المقدسة فيها، حسب البيان ذاتهحرمة

واألحد، شارك كل من السفير األمريكي لدى 
إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث األمريكي الخاص إلى 
الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، في مراسم افتتاح 

  .النفق المذكور

ويمر النفق ببلدة سلوان وتم افتتاحه في ظل 
ويمتد الطريق .الق كامل للبلدةٕإجراءات أمنية مشددة واغ

بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد األقصى وباحة 
  ).الحائط الغربي للمسجد(حائط البراق 

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها 
لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسكون بها 

ية ًعاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرع
  .الدولية، التي ال تعترف باحتالل إسرائيل للقدس

  ٢/٧/٢٠١٩ األناضول

* * * * *  

وزير الداخلية البريطاني يثمن دور الملك في 
  حماية القدس

  

وضع مدير  - كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
عام دائرة األوقاف اإلسالمية وشؤون المسجد األقصى 

لية البريطاني المبارك الشيخ عزام الخطيب وزير الداخ
ساجد جاويد في صورة االنتهاكات واالقتحامات 
اإلسرائيلية والمحاوالت المحمومة لتغيير الوضع الراهن 
في المسجد األقصى المبارك منذ احتالل القدس عام 

١٩٦٧.  

بدوره أكد جاويد أكد اهمية الوصاية الهاشمية 
على المسجد مثمنا دور الملك عبد اهللا الثاني في الحفاظ 

  .على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس

ونظمت األوقاف اإلسالمية لوزير الداخلية ساجد 
جاويد الذي جاء في زيارة للمسجد األقصى المبارك 
بصحبة القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول 
وعدد من المرافقين وموظفي القنصلية البريطانية في 

سام الحالق مدير القدس، جولة بحضور المهندس ب
مشروعات إعمار المسجد األقصى المبارك، وعصام 
الزاغه مسؤول ومفتش الحراس، وعبد اهللا أبو طالب 

  .رئيس قسم الحراسة في المسجد األقصى المبارك

كما وضع الشيخ عزام الخطيب الوفد بصورة 
التغييرات التي فرضتها حكومة إسرائيل بالقوة على 

ي والديني للمسجد األقصى الوضع التاريخي والقانون
  . المتصاعدة بحق المسجدٕواجراءاتهاالمبارك 



  
  ٤٠ 

ورافق الشيخ الخطيب جاويد والوفد المرافق في 
جولة جابت معالم المسجد األقصى المبارك أطلعهم 

 ١٤٤خاللها على جميع معالم المسجد بمساحته البالغة 
دونم كمسجد إسالمي للمسلمين وحدهم، واطلعه على 

زار المسجد القبلي وقبة الصخرة المشرفة وكذلك المرافق و
  .المساطب واالروقة

كما أطلعهم على جميع مشاريع االعمار 
الهاشمية داخل المسجد ومشاريع الملك عبد اهللا الثاني 
ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على المسجد 
األقصى المبارك وجميع المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

، ولفت إلى مشروعات الترميم في قبة في مدينة القدس
الصخرة كالتذهيب والترميم البالط والسقوف والزخارف 

  .>>...والفسيفساء

 ١٢ ص٢/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مشروع "خطة السالم األميركية تمثل : عريقات
  "مجلس المستوطنات اإلسرائيلي

 وصف أمين سر اللجنة – )ب.ف.أ (– رام اهللا
لتحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين التنفيذية لمنظمة ا

، الموقع األثري المرتبط أمسصائب عريقات 
بالمستوطنات الذي افتتح األحد في القدس الشرقية بأنه 

، معتبرا الخطة األميركية المرتقبة انما هي "كذبة كبيرة"
  ".مشروع مجلس المستوطنات اإلسرائيلي"

وقال عريقات خالل لقائه الصحفيين في مكتبه 
ما حدث في "مدينة رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة ب

النفق كذبة كبيرة بدأت بها حركة العاد اليمينية المتطرفة 
  ".قبل عشرين عاما

هذه الكذبة بنيت على أكاذيب ال عالقة "وأضاف 
  ."لها باليهودية وال باإلسالم وال بالمسيحية

وافتتحت منظمة إسرائيلية مرتبطة بالمستوطنين 
د موقعا أثريا في القدس الشرقية المحتلة بحضور األح

مسؤولين أميركيين كبار، في خطوة جديدة تثير غضب 
  .الفلسطينيين

وحضر حفل افتتاح الموقع مبعوث الرئيس 
دونالد ترامب إلى الشرق األوسط جيسون غرينبالت 
وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، باإلضافة 

  .خرينإلى مسؤولين أميركيين آ

وكشف النقاب عن جزء من طريق قديمة تحت 
 إنها كانت طريقا "مدينة داوود"األرض، تقول مؤسسة 

للحج إلى المعبد اليهودي الثاني في القدس قبل نحو 
  . عام٢٠٠٠

وجرت أعمال المشروع األثري في قرية سلوان 
الفلسطينية في الشطر الشرقي من المدينة المتنازع 

ع البلدة القديمة في القدس عليها، ويالصق المشرو
  .الشرقية ذات األغلبية الفلسطينية

من جهة ثانية، شن عريقات هجوما شديدا على 
  .غرينبالت وكوشنر وفريدمان

واعتبر عريقات خطة السالم األميركية المرتقبة 
  .بأنها تمثل أحد مشاريع االستيطان

أصبح واضحا أن المشروع الذي يطبق "وقال 
ر وغرينبالت هو مشروع مجلس اآلن من قبل كوشن

  ."المستوطنات اإلسرائيلي وليست االتفاقيات التي أبرمت

سيأتي اليوم الذي تقول فيه "وقال عريقات 
الواليات المتحدة األميركية إن كوشنر وغرينبالت 
وفريدمان لم يكونوا دبلوماسيين أميركيين بل كانوا من 

  ."عتاة المتطرفين المستوطنين

األمس لم "اوضين الفلسطينيين وقال كبير المف
يكن يوما تاريخيا كما قال غرينبالت، في الحقيقة كان 

  ."يوم خزي وعار لكل الدبلوماسية األميركية

ويقود مستشار الرئيس األميركي جاريد كوشنر 
خطة سالم لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، وتستند 
الخطة إلى مفاهيم اقتصادية عرضها كوشنر على عدة 



  
  ٤١ 

عماء عرب في ورشة عمل عقدت األسبوع الماضي في ز
  . المنامة وقاطعتها السلطة الفلسطينيةةالبحرينيالعاصمة 

ويتوقع أن يتم الكشف عن الخطة بعد 
 / أيلول١٧االنتخابات اإلسرائيلية العامة المقررة في 

  .سبتمبر المقبل

كما طالب عريقات الزعماء العرب بوقف 
  .التلقاءاتهم مع كوشنر وغرينب

ورفض غرينبالت وفريدمان االتهامات بأن 
مشاركتهما تمثل اعترافا آخر بالسيادة اإلسرائيلية على 
. القدس الشرقية، معتبرين المناسبة بمثابة لحظة تاريخية

ويؤيد ديفيد فريدمان المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية المحتلة، فيما قال جيسون غرينبالت األسبوع 

 بدال من ً"أحياء ومدنا"انه يفضل أن تسمى المنصرم 
  .مستوطنات

وتعتبر المستوطنات اإلسرائيلية في القدس 
الشرقية والضفة الغربية المحتلتين بموجب القانون 
الدولي غير قانونية وعقبة رئيسية أمام السالم ألنها 
مقامة على أراض يرى الفلسطينيون أنها جزء من دولتهم 

  ....المستقبلية

ته، أكد الرئيس التركي رجب طيب من جه
إردوغان أن موقف تركيا الرافض للخطة االقتصادية التي 
اقترحتها واشنطن للفلسطينيين هو أمر ال جدال فيه، في 

  .أمستصريحات نشرت 

 المؤيدة للحكومة عن "يني شفق"ونقلت صحيفة 
طائرته "إردوغان قوله للصحفيين الذين كانوا على متن 

يابان حيث شارك في قمة مجموعة لدى عودته من ال
ليس مطروحا بالنسبة لنا أن نتعاطى مع هذه “العشرين 

  .>>..."المسألة بإيجابية

  ٣٠ص ٢/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

حق الفلسطينيين في العودة ال : السعودية
  يسقط بالتقادم

 

 جدد مجلس الوزراء السعودي، – وفا –جدة 
ي دعمها لالجئين التأكيد على أن المملكة ستظل رائدة ف

 .الفلسطينيين

مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثالثاء،  وشدد
الملك سلمان بن عبد  برئاسة خادم الحرمين الشريفين

العزيز آل سعود، في قصر السالم بجدة، على مضامين 
في " األونروا"المملكة أمام مؤتمر دعم وكالة  كلمة

ق تأكيد على أن ح نيويورك وما اشتملت عليه من
الفلسطينيين وذرياتهم في العودة إلى وطنهم غير قابل 

وهو من الحقوق الثابتة والراسخة وال ينقضي  للتصرف
بالتقادم، ألنه حق إنساني  بمرور الزمان وال يسقط

  .الدولية وأخالقي، وحق قانوني وسياسي كفلته القرارات

 ٣/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  ًائيل نفقا في القدسالطراونة يدين افتتاح اسر
  

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي  - عمان
المهندس عاطف الطراونة باسم االتحاد افتتاح نفق 
استيطاني أسفل حي سلوان في القدس مؤكدا انه يعد 
انتهاكا صارخا لجميع قرارات الشرعية الدولية واحكام 

 .القانون الدولي

اني االتحاد البرلم جاء ذلك في بيان أصدره
العربي اليوم الثالثاء حيث لفت االتحاد الى ان 
الممارسات اإلسرائيلية تهدف الى تغيير البلدة القديمة 
للقدس وطمس معالمها التاريخية، ال سيما الحرم القدسي 
الشريف، والمقدسات اإلسالمية والمسيحية المجاورة لها، 
مؤكدا ان ما تحت األرض وما فوقها في القدس الشريف، 

 .مي مسيحي فلسطينيإسال



  
  ٤٢ 

وزاد الطراونة باسم االتحاد ان قرارات مجلس 
 يقضي بعدم شرعية ٢٠١٦ لعام ٢٣٣٤االمن الدولي 

االستيطان اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
ولزوم اإليقاف الفوري والتام لكل األنشطة االستيطانية 
التي يقوم بها الكيان الصهيوني بما فيها القدس 

 .شرقيةال

" العاد"وحذر الطراونة من أنشطة منظمة 
االستيطانية غير الشرعية، التي أطلقت العنان لنفسها 
لقضم األراضي الفلسطينية، والسيطرة على األماكن العامة 
وشرعنة البؤر االستيطانية على امتداد األراضي 

 .الفلسطينية بغير وجه حق

وطالب باسم االتحاد البرلماني العربي مجلس 
االمن الدولي بتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية 
وقرارات ملزمة لكبح جماح التعنت اإلسرائيلي، ووقف 
الحفريات أسفل المسجد األقصى المبارك والمنطقة 
المحيطة به، ووضع نهاية النتهاكه الصارخ للقانون 

 .الدولي والقانون الدولي اإلنساني

العام لألمم كما طالب منظمة اليونسكو واألمين 
المتحدة لتحمل مسؤولياتهم عن توفير الحماية الالزمة 
لمباني المسجد األقصى عبر المؤسسات الفلسطينية 

 .وانقاذها من هجمات المستوطنين اإلسرائيليين

وناشد الطراونة الحكومات العربية واإلسالمية 
ومنظمة التعاون اإلسالمي والبرلمانات الوطنية لتحمل 

  .نسانية والقومية تجاه تلك الممارساتمسؤولياتها اإل

  ٤ص ٣/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

  

 يعرض االنتهاكات  اردنيوفد نيابي
  في فلسطين اإلسرائيلية

 

دعا النائب المحامي عبد الكريم  –عمان 
الدغمي االتحاد العالمي للبرلمان الدولي، والبرلمان 

رم تجاه األوروبي والبرلمانات اإلقليمية التخاذ موقف صا
الدول التي ال يوجد فيها برلمانات منتخبة حتى يتم 
الضغط على حكوماتها للقيام بإجراء انتخابات حرة تمثل 

  .ضمير ورؤى شعوبها

وقال الدغمي الذي يرأس الوفد البرلماني 
المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني الذي يعقد في 

لسة خالل ج" تطوير البرلمانية"موسكو تحت عنوان 
أن إرهاب الدولة الذي تمارسه دولة " األمن العالمي"

الكيان العنصري الصهيوني بحق فلسطين المحتلة 
وشعبها األبي ورفضها االعتراف بحقهم الشرعي في بناء 
دولتهم المستقلة يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق 

  .واألعراف الدولية واتفاقيات حقوق االنسان

اءات والفعاليات واضاف أن من شأن اللق
البرلمانية الدولية تقريب المواقف ووجهات النظر حيال 
العديد من القضايا ذات االهتمام المشترك سيما القضية 
الفلسطينية، مبينا انها تتربع على أعلى سلم أولويات 
ًاألردن، داعيا روسيا باعتبارها فاعال مؤثرا على الساحة  ً

ول الناجعة لتلك الدولية الى الضغط تجاه إيجاد الحل
القضايا وخصوصا القدس ودعم المواقف والجهود 

  .األردنية حيالها

من جهته قال عضو الوفد النائب نبيل غيشان 
حروب "خالل جلسة المنتدى التي جاءت تحت عنوان 

" كيف نواجه وندحض األخبار المفبركة والمضللة: االعالم
م إنه على الرغم من اإليجابيات التي وفرها اإلعال

االلكتروني لإلنسان في بث وتلقي المعلومات والتعبير 
عن آرائهم والمشاركة في القضايا العامة وبسبب سهولة 
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دخول سوق المعلومة واإلغراق اإلعالمي، إال أنه يمكن 
إساءة استغالل هذه التكنولوجيا في بث اإلشاعات أو 

خصوصا في أوقات األزمات " الكاذبة"االخبار المفبركة 
خابات من أجل التأثير على المتلقي وهنا تبرز واالنت

مسؤولية المتلقي بضرورة فرز المعلومات والتأكد منها 
  .ووقف اإلشاعات واألخبار الكاذبة

ودعا غيشان الى إطالق الحريات العامة وعدم 
التضييق على حرية الصحافة وااللتزام بالمهنية 

ية واخالقيات المهنة، ووضع معايير دولية جديدة برعا
اليونسكو لمعالجة االخبار الكاذبة ووضع نظام عالجي 
جديد قائم على حرية تدفق المعلومات ويجرم التالعب 

  .بها او بث االخبار الكاذبة وهنا يأتي دور البرلمانات

بدوره قال عضو الوفد النائب الدكتور نضال 
التعاون البرلماني "الطعاني لدى مشاركته في جلسة 

ًنا تشكل مركزا للصراع العالمي االمر منطقت"إن " الدولي
الذي يتطلب تكثيف الجهود الدولية إليجاد منصات 
مشتركة لمعالجة كافة البؤر الساخنة في مختلف أرجاء 
الكرة األرضية وخصوصا منطقة الشرق االوسط التي ما 
زالت مناطق تحت االحتالل والظلم والكراهية والحرب 

  ."بالوكالة

المشارك باإلضافة الى ويضم الوفد النيابي 
احمد الصفدي : ًالدغمي وغيشان والطعاني كال من النواب

  .واندريه حواري وشعيب شديفات

  ٤ص ٣/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

  

جنوب " إسرائيلي"ماليزيا تدين افتتاح نفق 
  المسجد األقصى

 أدانت ماليزيا إقدام سلطات –القدس المحتلة 
نفق جنوب المسجد االحتالل اإلسرائيلي على فتح 

األقصى بالقدس المحتلة، واصفة هذا اإلجراء بغير 
 .المقبول

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد 
" إسرائيل"األربعاء، إن قرار  اهللا، في تصريح صحفي،

 األحادي حول افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان جنوب

 .المسجد األقصى غير مقبول

 حكومة بالده تدين وأضاف الوزير عبد اهللا، أن
األحادي وأن هذا اإلجراء يجب أن يتم " إسرائيل"قرار 

 .بالتشاور مع الفلسطينيين

وأشار إلى أن بالده ال تتغاضى عن ما تفعله 
، وأنها تقف إلى جانب الفلسطينيين، وأن "إسرائيل"

 .هذه تضر بعملية السالم" إسرائيل"إجراءات 

 يذكر، أن كل من السفير األمريكي لدى
األمريكي الخاص  ، ديفيد فريدمان، والمبعوث"إسرائيل"

إلى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، شاركا في مراسم 
 .النفق المذكور افتتاح

ويمر النفق ببلدة سلوان وتم افتتاحه في ظل 
 .ٕإجراءات أمنية مشددة واغالق كامل للبلدة

ويمتد الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل 
الحائط الغربي (قصى وباحة حائط البراق المسجد األ

 ).للمسجد

تكثف أنشطتها " إسرائيل"ويقول الفلسطينيون إن 
المدينة، التي يتمسكون بها  لمحو هوية القدس وتهويد

الشرعية  ًعاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات
  .للقدس" إسرائيل"الدولية، التي ال تعترف باحتالل 

  ٣/٧/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  
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 لحل "خريطة طريق"العثيمين يدعو لتشكيل 
  القضية الفلسطينية

 

األمين العام لمنظمة   دعا– وكاالت – عواصم
التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين امس إلى تشكيل خريطة 
ًطريق لحل القضية الفلسطينية، مجددا تمسك المنظمة 
بمبدأ حل الدولتين وأن تكون شرقي القدس عاصمة 

  .لفلسطين

جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير 
الخارجية الروسي سيرغي الفرورف في موسكو نقلته قناة 

  .روسيا اليوم

: وقال العثيمين عن تطورات القضية الفلسطينية
موقفنا لم يتغير، ومن الضروري تشكيل دولتين، وشرقي "

  ."القدس عاصمة لفلسطين

األماكن المقدسة وأكد أن المسجد األقصى يعد أحد 
ًلمسلمي العالم، فضال على أنه يجب الحفاظ على القرارات 

  .الدولية

نرحب بالحلول، ولكن بالنظر لها بشكل "وأضاف 
كامل، ويمكن التحدث مع أي جهة، ولكن من الضروري 

  .، دون تفاصيل"تشكيل خريطة طريق

واالثنين قالت منظمة التعاون اإلسالمي إن 
ثاء زيارة إلى روسيا، يلتقي خاللها كبار العثيمين يبدأ الثال

المسؤولين الروس بهدف تعزيز العالقات، وبحث القضايا 
ًالمختلفة التي تهم العالم اإلسالمي خصوصا القضية 

  .الفلسطينية

وروسيا لديها صفة دولة مراقب في منظمة 
 دولة، وتعتبر ثاني أكبر ٥٧التعاون اإلسالمي التي تضم 

  .٢٠٠٨مم المتحدة منذ منظمة دولية بعد األ

وتأتي زيارة العثيمين عقب أيام من إقامة ورشة 
في البحرين التي ” صفقة القرن”الشق االقتصادي لـ

  .قاطعتها فلسطين

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي 
الفروف في ختام مباحثاته، مع أمين عام منظمة التعاون 

ئيلي هو أولوية اإلسالمي، أن الصراع الفلسطيني االسرا
للعالم االسالمي ودول أخرى كثيرة، وعبر بوضوح عن 
التمسك وااللتزام بتسوية هذا الصراع على أساس القرارات 

  .الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد ومبادرة السالم العربية

وأضاف ان أي محاوالت إليجاد بدائل لتسوية هذا 
مة الصراع من شأنها أن تقوض عملية السالم ومبدأ إقا

الدولتين، ويدمر آفاق تسوية عادلة لهذه القضية العادلة 
  .والتاريخية

وفي معرض تطرقه لورشة المنامة شدد الفروف 
على أن الخطة االقتصادية األميركية، خاصة ما تعلق منها 
بتوطين الالجئين في مناطق تواجدهم، يشكل تناقضا وخرقا 

الفروف إنه وقال .لقرارات األمم المتحدة والقانون الدولي
يوجد في هذه الخطة التمهيدية جزء اقتصادي يتعلق "

 مليار دوالر، حيث يخطط أن يخصص ٥٠بتخصيص 
نصف هذا المبلغ الستثمارات في فلسطين، فيما يخطط 
الستثمار النصف اآلخر في البنى التحتية لدول يعيش 

إذا كان الهدف من "، مشيرا إلى أنه "الالجئون على أراضيها
بقاء الالجئين في دول اللجوء إلى األبد مقابل أن ذلك هو إ

تنال هذه الدول على استثمارات ملموسة، فإن هذا األمر 
يتناقض مع قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية التي 
تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة قادرة على 
استقبال واستيعاب الالجئين الفلسطينيين من الدول التي 

  ."يها خاصة من لبنان ومصر وغيرها من الدوليلجأون ف

ًولم يجد الوزير الفروف بدا من التأكيد على أنه 
من الصعب بناء تصورات واستخالصات نهائية بخصوص 
الخطة األميركية بشأن القضية الفلسطينية ما لم يتم قراءة 

  .نصها بالكامل

نريد من الشركاء األميركان أن يوضحوا "وأضاف 
ًكامال ال أن يحاولوا بشكل مجزأ أن يقدموا لنا مقترحهم 

من جانبه، عبر أمين عام منظمة التعاون ."أفكارهم
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اإلسالمي، يوسف العثيمين عن شكره للدور الذي تلعبه 
روسيا في ضمان األمن واالستقرار العالمي، مشيرا إلى 
الجهود التي يبذلها الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 

  .لتحقيق هذا الهدف

لسياق، طالب البرلمان العربي في بيان امس با
فرنسا بالضغط على اسرائيل لالفراج عن أموال الضرائب 

  .التي تجنيها لصالح الفلسطينيين كاملة

وقال البيان إن رئيس البرلمان العربي مشعل بن 
رسائل مكتوبة لرئيس جمهورية فرنسا “ّفهم السلمي وجه 

، وطالبهم "شيوخورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس ال
لإلفراج ) إسرائيل(الضغط على القوة القائمة باالحتالل ”ب

ًعن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملة 
وعزا السلمي اختيار فرنسا الى كونها .”دون أي اقتطاع

، وهو ١٩٩٤الدولة الراعية لبروتوكول باريس الموقع عام 
ين الجانبين الفلسطيني اتفاقية تحكم العالقات االقتصادية ب

  .واإلسرائيلي

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 
 مليون دوالر شهريا من عائدات الضرائب على ١٩٠

  .اإلسرائيلية التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر

  ١٨ص ٤/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

محافظ القدس يستقبل بعثة وزارة التربية 
   في المسجد األقصى المباركالكويتية

 

 استقبل محافظا القدس عدنان – وفا –القدس 
غيث، ورام اهللا والبيرة ليلى غنام، ومدير المسجد األقصى 
المبارك الشيخ عمر الكسواني، أمس األربعاء، في المسجد 
األقصى المبارك، بعثة وزارة التربية والتعليم الكويتية، 

اإلدارية والتطوير اإلداري برئاسة الوكيل المساعد للشؤون 
السيد فهد عبد الرحمن الغيص، وبحضور سفير دولة 

 .فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب

وثمن غيث الدور الطليعي الذي لعبته دولة 
الكويت الشقيقة في دعم الثورة الفلسطينية منذ انطالقتها، 
والذود عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، 

وقف األخير الذي عبرت عنه مختلف القيادات مشيدا بالم
الكويتية من رفض كافة المؤامرات الهادفة إلى تصفية 
القضية الفلسطينية، داعيا إلى مضاعفة الجهود من اجل 
إنقاذ مدينة القدس ودرتها المسجد األقصى المبارك 
والمقدسات والتراث العربي اإلسالمي والمسيحي من اإلخطار 

اصة المسجد األقصى الذي بات يشكل التي تتهددها، وخ
أولوية لدي اليمينين في إسرائيل والذين يحظون بدعم من 
حكومة االحتالل، وحشد الطاقات العربية واإلسالمية 
والتحرك العاجل على المستوى الدولي إلنهاء االحتالل 

 اإلسرائيلي

وشدد غيث على عمق العالقات األخوية التي تربط 
فلسطيني والكويتي، مشيدا بالمواقف الشعبين الشقيقين ال

ًالتاريخية لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا في دعم  ً
الفتا إلى ضرورة وجود . الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

رؤية عربية اشمل وأعمق وأكثر شفافية للمشهد العربي 
الحالي واالنتباه إلى ما يحاك لألمة العربية من مؤامرات 

 تأتي في أولوياتها استهداف المسجد استعمارية جديدة،
األقصى المبارك ومدينة القدس على وجه الخصوص 
والقضية الفلسطينية على وجه العموم، وسلب مقدرات األمة 
إلفراغها من مضمونها الحضاري والثقافي واقتحامها من 

 .أوسع أبوابها االستعمارية الحديثة

ووضع غيث الوفد الضيف بصورة األوضاع في 
ة القدس، وما يكابده أهلها من معاناة جراء الممارسات مدين

اإلسرائيلية الالنسانية، واالنتهاكات المتكررة لحرمات 
األماكن المقدسة واقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد 
األقصى المبارك والمدعومين من الحكومة اإلسرائيلية، 

ينة وتوسيع رقعة االستيطان والعمل على تغيير معالم المد
المقدسة في محاولة مكشوفة لتزوير التاريخ وقلب الحقائق 
وخلق وقائع جديدة تهدف إلى قطع الطريق على إقامة دولة 
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فلسطينية مستقلة ومترابطة وسلخ مدينة القدس عن 
 .محيطها الفلسطيني والعربي واإلسالمي والدولي

بدوره قدم المفتي شرحا وافيا لكافة مرافق الحرم 
ف مفندا االدعاءات اإلسرائيلية الزائفة، القدسي الشري

ومؤكدا على أحقية المسلمين وحدهم في هذا المكان 
المقدس، الفتا إلى المخاطر التي يتعرض لها، وداعيا إلى 
استلهام بطوالت وأمجاد العرب والمسلمين واالهتمام الذي 
كان يحظى به اولى القبلتين باعتباره جزء ال يتجزأ من 

 .ميةالعقيدة اإلسال

بدوره استعرض الشيخ عمر الكسواني الدور الذي 
تقوم به دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس في الحفاظ على 
قدسية المسجد األقصى المبارك والرعاية الهاشمية، واهتمام 
العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني بالقبلة األولى 
للمسلمين، والمحاوالت الحثيثة التي يقوم بها لمنع 
اقتحامات المستوطنين إلى باحاته ورفض كافة الممارسات 

  .التي يقومون بها وتقديم ما يلزم ألعمال الصيانة

من جانبه، أشاد رئيس الوفد الكويتي بالحفاوة 
التي حظي بها الوفد في فلسطين، والتي تدل على محبة 
الشعب الفلسطيني وتقديره للكويت ومواقفها تجاه الشعب 

  .الفلسطيني

  ٤/٧/٢٠١٩اة الجديدة الحي

* * * * *  

وفد أردني ينسحب من مؤتمر : لوكسمبورغ
  دولي لوجوده بجانب وفد إسرائيلي

 

 غادر وفد برلماني أردني – وفا –لوكسمبورغ 
المنعقد  أعمال مؤتمر منظمة األمن والتعاون في أوروبا

في لوكسمبورغ، احتجاجا على تخصيص المنظمين مكانا 
  .ا للوفد اإلسرائيليمجاور للوفد األردني

النائب خالد أبو حسان نقال عن رئيس  وقال
إبراهيم القرعان، إن الوفد  الوفد البرلماني األردني النائب

األردني  انسحب بعدما رفضت اللجنة المنظمة إبعاد الوفد
  .عن الوفد اإلسرائيلي

تفاجأ بأن "أبو حسان أن الوفد األردني  وأكد
الطاولة   وعلى نفسالمقعد المخصص للوفد مالصق

، مضيفا أن محاوالت إقناع "المعدة للوفد اإلسرائيلي
بتغيير المكان فشلت بحجة أن هذه  منظمي المؤتمر

  .إجراءات وقواعد ال يمكن تغييرها

لمبادئنا "وشدد على أن قرار المغادرة راجع 
وأخالقنا وديننا الحنيف الذي ال يسمح لنا بالجلوس مع 

  ".من يغتصب مقدساتنا

وتضم منظمة األمن والتعاون في أوروبا في 
ٕ دولة، وتهتم بمنع نشوب الصراعات وادارة ٥٦عضويتها 

  .األزمات

  ٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

األردن وقبرص يمضيان بتعزيز التعاون 
  االقتصادي واالستثماري والسياحي

 

أكد وزير الخارجية  – عمان - زايد الدخيل
ن الصفدي ونظيره القبرصي وشؤون المغتربين أيم

نيكوس خريستودوليديس، مضي البلدين في تطوير 
شراكتهما وتعزيز تعاونهما في شتى المجاالت االقتصادية 
واالستثمارية والسياحية، وزيادة التنسيق إزاء جهود حل 

  .التحديات اإلقليمية

واستعرضا، خالل لقائهما في عمان أمس، 
نية القبرصية والقمم خطوات ترجمة مخرجات القمم األرد

الثالثية مع اليونان منجزات عملية تسهم في االرتقاء 
  .بالعالقات إلى مستويات متقدمة

وبحث الصفدي وخريستودوليديس تعزيز التعاون 
والتنسيق بين البلدين والمستجدات االقليمية وسبل حل 

   .ِأزمات المنطقة، وفي مقدمها القضية الفلسطينية



  
  ٤٧ 

على اتخاذ خطوات عملية هنالك تصميم "وأكد 
في ما يتعلق بالتجارة واالستثمار والتعاون السياحي، 
وثمة خطوات لتعزيز التعاون ما بين القطاع الخاص في 

  ".البلدين

وقال الصفدي إن المحادثات تناولت أيضا 
نحن متفقون على ان ال حل “القضايا االقليمية، مضيفا 

ات المعتمدة للصراع اال عبر حل الدولتين وفق المرجعي
  ."وبما يضمن تحقيق السالم الشامل والدائم

وأكد أن المملكة تعمل من أجل تحقيق السالم 
وثوابته واضحة ومعلنة ومعروفة، ال سالم "الشامل والدائم 

من دون انتهاء االحتالل، ال سالم من دون التعامل مع 
جميع قضايا الوضع النهائي، ال سالم من دون قيام 

ينية المستقلة على خطوط الرابع من الدولة الفلسط
 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧) يونيو(حزيران 

لتعيش بأمن وسالم الى جانب اسرائيل وفق قرارات 
  ".الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

السالم ليس طريقه تعزيز "وقال الصفدي 
االستيطان الالشرعي، السالم ليس طريقه تكريس 

م طريقه هو إنهاء االحتالل وااللتزام السال. االحتالل
بقوانين الشرعية الدولية واتخاذ الخطوات التي تقودنا فعال 
باتجاه السالم الشامل الذي يشكل مطلبا اقليميا ومطلبا 

  ."دوليا أيضا

وفيما يتعلق بقضية الالجئين تحديدا، أوضح 
أوكد مرة اخرى على ان موقف المملكة واضح "الصفدي 

قضية الالجئين قضية من قضايا الوضع ": ثابت راسخ
النهائي تحل وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها 

 وبما يضمن حق العودة والتعويض وبما ١٩٤القرار 
ينسجم مع مبادرة السالم العربية التي تدعو إلى حل 

  ".متفق عليه بين األطراف

وبشان ما تم تداوله حول قرارات محتملة لضم 
 ضم أراض من األراضي الفلسطينية المستوطنات او

. هذا بالنسبة لنا مرفوض بالمطلق"المحتلة، أكد الصفدي 
ال يمكن ان نقبل أي قرار او أي خطوة تتعارض مع 
موقفنا الثابت الذي يقول بشكل واضح إن حل الدولتين 
وفق المرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق 

  ."السالم

. قف واضحة وراسخةهذه الموا"وأضاف الصفدي 
المملكة تريد سالما شامال، وكما قلنا سابقا السالم لن 
يكون شامال ولن يكون دائما اال اذا قبلته الشعوب، 
والشعوب لن تقبل أي حل ال يضمن حق الفلسطينيين في 
الحرية والدولة، ونحن لن نقبل أي حل ال يضمن حق 

ني وفق الفلسطينيين في الحرية والدولة على ترابهم الوط
  ".قرارات الشرعية الدولية

وتابع أنه بحث كل التطورات المرتبطة بالقضية 
ونحن متفقون على "الفلسطينية مع نظيره القبرصي 

ضرورة تكثيف الجهود من أجل التقدم نحو هذا الحل، 
المتطرفون لفرض  والحؤول دون فراغ يستفيد منه

  ".ٕاجندتهم واضعاف الطرح المعتدل

أود أن "ير الخارحية القبرصي من جهته، قال وز
، "اؤكد أن دور األردن ال غنى عنه الستقرار المنطقة

تبادلت والصفدي وجهات النظر حول عالقاتنا "مضيفا 
نحن نتطلع الى . الثالثية بين اليونان وقبرص واألردن

االجتماع القادم على مستوى قادة الدول الذي سيعقد في 
  ."اليونان

أن وزارة الخارجية يسعدني أن أعلن "وقال 
القبرصية قررت عقد أول اجتماع إقليمي لدبلوماسيينا في 
األردن، وهذا مؤشر واضح على أهمية األردن ودوره 

، الفتا إلى أن الرئيس الجديد لبعثة االتحاد "بالنسبة لنا
األوروبي في األردن سيكون من قبرص، ما يعطي مؤشرا 

ما على العمل آخر على قوة الشراكة بين البلدين وحرصه
  .معا



  
  ٤٨ 

وشدد على أن بالده تشترك مع األردن في 
تعزيز السالم واألمن في "الهدف المشترك المتمثل في 

أن "، مضيفا "منطقتنا، وسنعمل معا من أجل تحقيق ذلك
المحادثات تناولت مجمل القضايا اإلقليمية وبما فيها 

  ."الصراع الفلسطيني االسرائيلي، واألزمة السورية

  ٥/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

أميركا تحتفل ألول مرة باستقاللها في القدس 
 المحتلة

  

 للمرة – القدس المحتلة –محمد محسن وتد 
 اختارت ١٩٦٧األولى منذ احتالل القدس في العام 

السفارة األميركية االحتفال بذكرى استقالل الواليات 
 في مقرها الجديد بمدينة القدس، وسط ٢٤٣المتحدة الـ

بالغة من االبتهاج بين مسؤولي السفارة وأعضاء حالة 
 .الحكومة اإلسرائيلية

وحظيت المراسم االحتفالية للسفارة األميركية 
بالقدس الغربية، بمشاركة " مباني األمة"التي أقيمت بـ

واسعة للحكومة اإلسرائيلية، وهي األولى منذ إعالن 
 ٢٠١٧كانون األول  /ترامب في السادس من ديسمبر

 . عاصمة إلسرائيلالقدس

ويتوج الحفل الذي أقيم مساء الخميس مرحلة 
وفقا  –جديدة من العالقات بين تل أبيب وواشنطن، تتسم 

 بالهيمنة والسيطرة على الشرق األوسط - لمراقبين
المشروع الصهيوني بفلسطين "والمضي قدما بما يعرف بـ

، عبر إقرار السفير األميركي، دافيد فريدمان "التاريخية
بحق تل أبيب بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية 

 .للسيادة اإلسرائيلية

ولطالما اعتاد سفير واشنطن بالسابق على 
االحتفال باستقالل بالده في منزله، أو في مبنى السفارة 

 اختار – وهو يهودي أميركي –بتل أبيب، ولكن فريدمان 

 القدس هذه لتكون مركز االحتفال والحدث، إذ دشن هذا
األسبوع مع المبعوث األميركي للشرق األوسط جيسون 

االستيطاني المؤدي من " درب الحجاج"غرينبالت، نفق 
  .سلوان للمسجد األقصى

  تحول مدهش

واستذكر نتنياهو بالمراسيم االحتفالية الدور 
قبل عدة : "، قائال"درب الحجاج"األميركي في تدشين نفق 

ألسس األهم الذي أيام توجهنا للمكان الذي يشكل أحد ا
يستند إليه وجودنا، بمعنى المكان الذي يؤدي من نفق 
حزقيا إلى جبل الهيكل، حيث كان آباؤنا يحتفلون بأعياد 
أورشليم، وحيث عاش آخر اليهود الذين حاربوا الرومان 

 ".وتصدوا ألعظم دولة في العالم

لقد عدنا مناصرة . لقد عدنا: "وأضاف نتنياهو
إنه ألمر رائع أن أعظم دولة . ا ولحقوقنالحقيقتنا ولتاريخن

لم تعد تعارض الدولة اليهودية بل ) أميركا(في العالم 
 ".إنه عبارة عن تحول مدهش. تساند الدولة اليهودية

واستغل نتنياهو الحفل ليتباهى بما وصفه 
بعالقات إسرائيل مع العديد من الدول العربية بالشرق 

ن ويواصل تحريضه األوسط، وليثني على ورشة البحري
لقد صرح رئيس : "على السلطة الفلسطينية، قائال

الخارجية البحريني بأن إسرائيل تشكل جزءا من الشرق 
أريد أن يعلم الشعب اليهودي ومواطنو : األوسط وقال

  ".إسرائيل أننا نرحب بهم، إنه تغير يجب الترحيب به

  الصندوق المغلق

لكة وفي توجه يتناغم مع نتنياهو، وصفت ما
مريم أدلسون، المرحلة التي تمر " يسرائيل هيوم"صحيفة 

وقت المعجزات "بها العالقة بين القدس وواشنطن بـ
كما هو الحال في أفضل زواج، عرفت : "، قائلة"والعجائب

العالقات اإلسرائيلية األميركية أوقاتا عصيبة، وتمزقت 
الشقوق أحيانا، ولكن في النهاية، تعمقت هذه العالقات 

 ".لخاصة وازدهرت بفضل القيم والمصير المشتركا



  
  ٤٩ 

وأوضحت في مقالة نشرتها في الصحيفة 
الداعمة لنتنياهو، أنه من حيث الزواج، فقد احتفلت 
إسرائيل والواليات المتحدة بالزفاف الذهبي قبل أكثر من 

 . عاما٢٠

لقد وصلنا اآلن إلى البالتين، وهو "وأضافت 
 يعود أوال وقبل كل شيء والفضل بذلك. معدن ثمين ونادر

 ".للرئيس دونالد ترامب

لقد قام الرئيس : "عالوة على ذلك، تقول الكاتبة
ترامب وكبار المسؤولين في اإلدارة األميركية باختراق 
الصندوق المغلق المسمى عملية السالم، والتي ال تعدو 

 ".كونها إطارا فارغا، ممزوجا بخيانة األمانة والنفاق

  غضب فلسطيني

ثير التحركات والقرارات األميركية المتعلقة وت
ٕبالقدس غضبا فلسطينيا واسالميا عارما، تمثل في 
المظاهرات والتصريحات الرسمية والشعبية المنددة بنقل 

 .السفارة إلى القدس واالعتراف بها عاصمة إلسرائيل

ويرفض الفلسطينيون ما يعرف بالخطة األميركية 
د الرئيس الفلسطيني وأك. للسالم في الشرق األوسط

صفقة "محمود عباس أن الخطة المعروفة إعالميا باسم 
 .ستفشل كما فشل مؤتمر البحرين" القرن

  ٥/٧/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ال يمكن ألفكار اقتصادية : الصفدي وعريقات
  أن تكون بديال عن حل الدولتين

 

 التقى وزير الخارجية وشؤون -  ابتر - عمان 
 الصفدي، أمين سر اللجنة التنفيذية في المغتربين، أيمن

منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في إطار 
عملية التنسيق والتشاور المستمرة التي مأسسها جاللة 

  .الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس

واستعرض الصفدي وعريقات التطورات المرتبطة 
ل معها بما يضمن الحق بالقضية الفلسطينية وسبل التعام

الفلسطيني وعلى أساس الموقف المشترك أن ال بديل عن 
حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية 

 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 
وعاصمتها القدس الشرقية، ويعالج جميع قضايا الوضع 
النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية سبيال لتحقيق 

  .م الشاملالسال

وأكد الصفدي وعريقات إدانة استمرار إسرائيل 
المستوطنات الالشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة 
ورفضهما المطلق ألي ضم ألي جزء من األراضي 
الفلسطينية خرقا لكل قوانين الشرعية الدولية وتقويضا 

  .لجهود تحقيق السالم

 وأكدا كذلك أن قضية الالجئين قضية من قضايا
الوضع النهائي تعالج في إطار الحل الشامل وفق مبادرة 
السالم العربية التي تدعو لحل يتفق عليه وقرارات 

 وبما يضمن ١٩٤ِالشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 
  .حق الالجئين في العودة والتعويض

وشدد الصفدي وعريقات على أن موقف البلدين 
لشامل الذي يلبي واحد وهدفهما واحد وهو تحقيق السالم ا

جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس 
حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية واإلجماع 
العربي، وأنه ال يمكن ألي أفكار اقتصادية أن تكون بديال 

  .عن حل الدولتين

وأكد الصفدي مواقف المملكة الثابتة الراسخة في 
الالجئين وشروط ٕدعم األشقاء وازاء قضية القدس و

الثاني السالم الشامل والتي أعلنها جاللة الملك عبداهللا 
  .رثابتا أردنيا ال ولن يتغي

كما أكد أن ال سالم من دون تلبية حق 
الفلسطينيين في الحرية وتحرر القدس المحتلة عاصمة 
للدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم مستقلة على التراب 



  
  ٥٠ 

ل الصراع وتحقيق السالم في الوطني الفلسطيني شرطا لح
  .المنطقة

وثمن عريقات مواقف المملكة التاريخية وجهود 
جاللة الملك الدؤوبة والمستمرة لدعم الحق الفلسطيني، 
مؤكدا أهمية الوصايا الهاشمية في حماية المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة والحفاظ على 

  . القائمضع التاريخي والقانونيهويتها والو

  ٨ص ٧/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

سياسيون يطالبون بموقف عربي ثابت من 
  "التوطين"تصريحات كوشنير بشأن 

 

أكد سياسيون على   فيما– عمان – زايد الدخيل 
صفقة "ضرورة ثبات الموقف األردني تجاه ما يعرف بـ

، خصوصا بعد تصريحات صهر الرئيس األميركي "القرن
األبيض جاريد  ر مستشاري البيضدونالد ترامب، وكبي

توطين الالجئين الفلسطينيين في أماكن "كوشنير حول 
، شددوا على أهمية أن يكون هناك موقف "تواجدهم

  .رافض من الدول المضيفة لهم

وأوضحوا أن تصريحات كوشنير تعكس حالة 
ًتخبط سياسي تعيشه اإلدارة األميركية، فضال عن أنها 

دولي وقراراته التي تؤكد على تعتبر تحديا للمجتمع ال
  .عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم

وفيما رفضوا تلك التصريحات، واصفين إياها 
، أشاروا إلى ثبات ووضوح الموقف ”عديمة الجدوى”بـ

  .األردني والعربي

، أنه ال "الغد" وأكد هؤالء، في أحاديث منفصلة لـ
ين وتنفيذ يمكن القبول بأي حلول ال تتضمن حل الدولت

قرارات الشرعية الدولية، بشأن القضية الفلسطينية، وحفظ 
حق الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس ورفض التوطين، موضحين أن 

الحل العادل لقضية الالجئين الفلسطينيين يكمن من خالل 
، القاضي بعودتهم ١٩٤تطبيق قرار مجلس األمن الدولي 

  .١٩٤٨ارهم التي هجروا منها العام الى دي

وكان كوشنير، قال في تصريحات صحفية يوم 
إن خطة السالم األميركية، قد تدعو "األربعاء الماضي، 

إلى توطين دائم لالجئين الفلسطينيين في األماكن التي 
ًيقيمون فيها، بدال من عودتهم إلى أراض أصبحت اآلن 

  ."في دولة إسرائيل

ر الخارجية األسبق كامل أبو إلى ذلك، جدد وزي
جابر رفضه لكل المشاريع والحلول التي تخرج عما أقرتها 
قرارات األمم المتحدة أو تتجاوز حق العودة لالجئين 
الفلسطينيين، قائال إن السلطة الوطنية الفلسطينية 
والدول العربية المضيفة لالجئين ترفض بشكل قاطع ما 

و الحديث عن الوطن يطرح من مشاريع توطين الالجئين أ
  .البديل للفلسطينيين

وأضاف أن تصريحات كوشنير تشير إلى تحدي 
اإلدارة األميركية للمجتمع الدولي وقراراته التي تؤكد على 
عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وتعكس حالة 
ًالتخبط السياسي لمواقف اإلدارة األميركية، واصفا 

  ."ديمة الجدوىع "التصريحات حول التوطين بـ

لن تجد "وأوضح أبو جابر أن تصريحات كوشنير 
لها آذانا صاغية في الدول العربية المضيفة لالجئين، 
والتي سبق وأن أكدت في اجتماعها التنسيقي األخير، 
منتصف الشهر الماضي، على حق عودة الالجئين 
الفلسطينيين الى ديارهم ورفضها لتوطين الالجئين على 

ك رفضها بأن تكون بديال لوكالة غوث ارضيها، وكذل
أو القيام ) األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  ."بمهامها

من جهته، أكد وزير األوقاف والشؤون 
والمقدسات اإلسالمية األسبق هايل داوود ثبات ووضوح 

الءات الملكية " الموقف األردني الذي عبرت عنه الـ
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بأي حلول ال ، والتي تنص على رفض القبول "ثالث
تتضمن حل الدولتين، بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية، وحفظ حق الوصاية الهاشمية 

  ."على القدس، ورفض التوطين

وشدد على أن التعامل مع تصريحات كوشنير 
ًحول توطين الالجئين، يتم استنادا لقرارات األمم المتحدة 

لقضية الالجئين، والذي والتي نصت على الحل العادل 
يكمن من خالل تطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم 

، القاضي بعودتهم الى ديارهم التي هجروا منها ١٩٤
  ."١٩٤٨العام 

وأشار داوود إلى أن خطة السالم األميركية لحل 
 اإلسرائيلي، أصبحت من الماضي –الصراع الفلسطيني 

ارضها مع الكثير ًولن تجد قبوال او غطاء دوليا في ظل تع
من القرارات الدولية، خاصة في ظل وجود موقف دولي 
يدعم حل الدولتين وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى 

  .بالدهم

وبشأن تصريحات كوشنير عن التوطين، قال 
داوود إن جوهر الخطة األميركية هو التوطين الذي 
استهدف، بعد قرار نقل السفارة االميركية الى القدس 

تراف بها عاصمة السرائيل، وكالة غوث وتشغيل واالع
عبر تجفيف مصادر ) األونروا(الالجئين الفلسطينيين 

ًتمويلها، تمهيدا إلنهاء دور الوكالة، إضافة إلى محاولة 
تغيير مفهوم الالجئ وربط تعريفه باألحياء، أي أنه ال 
يورث لألجيال، وهو امر تعارضه جميع الدول 

  .لسطينيينالمستضيفة لالجئين الف

وشدد داوود على ان الرد على تصريحات 
يكمن بالثبات على الموقف الرسمي األردني "كوشنير 

الخاص بقضية الالجئين وضرورة ضمان حق العودة 
  ."والتعويض لهم

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة 
االردنية الدكتور محمد المصالحة ان مشاريع التوطين 

ؤ اي مسؤول دولي باإلدارة األميركية أو قديمة ولم يجر
دول أوروبا، أن يجاهر بها، وهي توطين الالجئين 
ٕالفلسطينيين في الدول المستضيفة لهم، والغاء صفه 

، التي تكفلت بتقديم "االونروا"اللجوء عنهم، وحل وكالة 
الخدمات لهم باالقطار المضيفة لهم كحل مؤقت من 

  .حلهاالمجتمع الدولي لقضيتهم لحين 

كوشنير يفرض على الدول المضيفة "واضاف 
لالجئين الفلسطينيين منح المواطنة والجنسية وكل 
الحقوق التي تنصها المواطنة بما فيها الحقوق 
السياسية، ومثل هذا اإلمالء يولد مشاكل جديدة، منها 
إرغام الالجئين على قبول ما تطرحه اإلدارة االميركية 

يث هم دون استفتائهم فيما الحالية من حيث البقاء ح
يريدون وفقا لقرارات األمم المتحدة، وثانيا إرغام الدول 
المضيفة خاصة لبنان واألردن وسورية والعراق ومصر، 
على تحويل حق اللجوء الى مواطنة، وهو ما يتعارض مع 

  ."حق تقرير المصير وحقهم في العودة

وتابع المصالحة أن خطة كوشنير تتضمت 
 السياسي في القضية الفلسطينية الى تحويل البعد

ٕموضوع اقتصادي وتنمية االراضي المحتلة واشغال 
الفلسطينيين بالبعد االقتصادي عن حقوقهم الوطنية، 
األمر الذي سيؤدي الى خلق أزمات في الدول المضيفة 

  .وعدم في االستقرار بمنطقة الشرق األوسط

أن طروحات كوشنير تعتمد على "وأشار إلى 
ستجابة الشعوب العربية وقدرة أنظمة الحكم على مدى ا

، محذرا "مواجهتها، السيما في الدول المحاذية السرائيل
وفي . قد تفرض تدريجيا على أرض الواقع"من أنها 

  ."النهاية لن تكون تسوية عادلة أو عملية سالم دائمة

  ٨ص ٧/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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اومة الءات الملك أثبتت قوتها في مق: منتدون
  "صفقة القرن"

  

منتدون أن الءات  أكد –  محمد قديسات–اربد 
ًجاللة الملك عبداهللا الثاني المدعومة شعبيا أثبتت قوتها 
وقدرتها على إجهاض المساعي الرامية إلى تنفيذ ما 
يسمى بصفقة القرن والدخول في المراحل العملية 

  .لترجمتها على أرض الواقع

ة في مجلس النواب وقال رئيس اللجنة القانوني
عبدالمنعم العودات في ندوة حوارية نظمها فرع الجزب 

في اربد، اليوم السبت، إن فشل " زمزم"الوطني للبناء 
ورشة المنامة كتوطئة للصفقة بدد االعتقاد السائد لدى 
البعض بإمكانية االردن وقدرته على الصمود والمقاومة 

 من تأثير فاعل والممانعة للصفقة وأثبت ما يمتلكه األردن
على الساحات العربية واإلقليمية والدولية وما أحدثته 
ًالءات جاللة الملك من عمق شعبي أردنيا وفلسطينيا  ً

ًوعربيا واسالميا ًٕ.  

ولفت إلى ان جاللة الملك عبداهللا الثاني أدرك 
منذ البداية أن تفكير االدارة االمريكية الجديدة متجه نحو 

إلى حلول منطقية وعادلة صفقة وليس اتفاقا يفضي 
تأخذ بالحسبان حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته 
المستقلة، وانها تسعى الى تغيير الوضع القائم باعترافها 
بالقدس عاصمة إلسرائيل، ووقف دعمها لوكالة الغوث 
الدولية، واالعتراف بسيادة اسرائيل على المستوطنات 

و الجانب كأدوات ضغط على الطرف األضعف بنظرها وه
  .الفلسطيني للقبول بالصفقة والحلول المتصلة بها

واضاف ان هذا الموقف يعني بوضح ان 
االساس المنطقي والصحيح والعادل يقوم على ايجاد 
حلول تفضي الى اقامة دولة فلسطينية اذا كان الهدف 
احالل السالم بالشرق االوسط وليس تغيير الوضع القائم 

رضوخ إلرادة اسرائيل المدعومة باستخدام قوة النفوذ وال

باإلدارة واالرادة االمريكية في ظل غياب موقف مقابل قادر 
على الرفض وهو ما يستند اليه الرئيس االمريكي دونالد 

  .ترمب وعبر ما أعلنه في اكثر من مناسبة

ولفت الى انه في موازاة في ذلك برز الموقف 
نية االردني المرتكز على الحقوق التاريخية والدي

والقانونية كموقف قوي عززه تضامن الشعب ومساندته 
للموقف الرسمي برفض منطلقات صفقة القرن وهو شكل 

ان القضية الفلسطينية ال تحسمها "حقيقة ورسالة مفادها 
الضغوطات مهما بلغت قوتها وانما يحسمها الحق والعدل 
وارادة السالم وهذه الصفقات من شانها اطالة امد الصراع 

  ."يد مخاطره وتداعياتهوتعق

وقال ان التمسك بالقدس والوصاية الهاشمية 
عليها يعني حكما سقوط خيار التوطين والوطن البديل، 
مؤكدا ان الحقائق على االرض ستضع الصفقة على 
ّالطريق الخاطئ رغم استمرار مستشار الرئيس االميركي، 
جاريد كوشنير، بتسويق فكرته الهشة المرتكزة على 

ثمار مقابل السالم بدل االستقالل مقابل السالم ألن االست
جذور القضية الفلسطينية العربية أعمق بكثير من قطعها 

  .بأدوات واهية

من جهته، قال النائب السابق جميل النمري ان 
نتائج ورشة المنامة شكلت مقدمة فشل لصفقة القرن 
فهي عرضت ألوراق عمل حول افكار ومشاريع تمت على 

عروض التسويقية ولم تتطرق الى اي بعد طريقة ال
  .سياسي مفترض

واضاف ان االرقام التي تحدثت عنها الورشة ال 
تمثل اغراء حتى لدول غير متداخلة مباشرة مع القضية 
الفلسطينية وانها ال تشكل جزءا يسيرا من استحقاقات 
السلطة الفلسطينية من الضرائب على اسرائيل ولم تعط 

اءات لمواقف سياسية فكان الجانب اي مدلوالت او ايح
  .المعلن منها اقتصاديا وغير المعلن سياسي
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ولفت الى ان المصير النهائي للفلسطينيين ما 
ًزال مسكوتا عنه رغم انه هو االهم الذي يتطلب التوافق 
عليه باعتباره اساسا للحل السياسي وهو ما يرفع درجة 

باتجاه اتباع التكهن بنوايا القائمين على الصفقة بالضغط 
الضفة الغربية لألردن وغزة لمصر وهو مرفوض على 
الصعيد االردني والمصري والفلسطيني، مما يعني ان 
مستقبل صفقة القرن في مهب الريح ألن االردن على 
االقل لن يقبل بالذهاب الى حل يتجاوز ارادة 

  .الفلسطينيين

واكد ان اي تشكيك بقبول هذا الحل يظلم 
دني والفلسطيني باعتبارهما موقفان ثابتان الموقفين االر

ّوقاطعان وان الموقف االردني الراسخ عبر عن جاللة 
الملك بالءاته الثالث التي حظيت بإجماع اردني 
وفلسطيني قوي قطعت الطريق على قبول االردن بأي 
حلول تبتعد عن االلتزام بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة 

ن في التعاطي مع بعض معتبرا ان ما يقوم به االرد
األحداث المتصلة بالصفقة ومنها ورشة المنامة يدخل في 
باب المسايرة وعدم اللجوء الى المقاومة قبل اتضاح 
معالم الصفقة وعندها سيستخدم االردن كل ما لدية من 
اوراق إلفشالها مؤكدا ان الصفقة ال يمكن ان تسير الى 

  .االمام بدون الفلسطينيين

المتحدثين في الحوار الذي اعقب وأكد عدد من 
مداخالت المتحدثين الرئيسيين في الندوة، العودات 
والنمري، واداره عضو الهيئة االدارية لفرع الحزب 
المهندس عبدالكريم الزعبي، ان الءات جاللة الملك 
الثالث هي امتداد لالءات سلفه من قادة ال هاشم منذ 

م االمان الذي نشوء الدولة االردنية وما زالت هي صما
 .يحفظ للقضية الفلسطينية اولويتها ومحوريتها

  ١٤ ص٧/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

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

  

المؤتمر العربي " قدم –وكاالت  – بيروت
 ورقة عمل، امس، إلى الهيئات الداعمة للملتقى "القومي

منعقد في بيروت، مشروع ورقة عمل، الشعبي العربي ال
وحدة الموقف الفلسطيني، في مواجهة "أكد خاللها على 

صفقة القرن والتي كانت وستبقى العامل الحاسم في 
ترجمة "إفشال هذه الصفقة وكل مخرجاتها، داعيا إلى 

الموقف الفلسطيني الموحد إلى آليات وصيغ عمل تضمن 
  ".تجاوز حال االنقسام القائم

دان الملتقى ورشة البحرين واعتبارها كما أ
تجنبا “عدوانا جديدا على فلسطين وشعبها، ورأى فيها 

االستفادة “، داعيا إلى ”على الحقوق الفلسطينية كافة
من أجواء التالحم الذي برز بين القوى الشعبية العربية، 
بمختلف الوان الطيف السياسي والعقائدي والحزبي على 

ل قطر، من أجل معالجة حال مستوى األمة، وداخل ك
االنقسام والتفتيت والتشرذم السائدة في عالقات هذه 

  "القوى

السعي بكل الوسائل الديمقراطية "كما طالب 
والسلمية المشروعة إلسقاط كل أشكال التعامل والتنسيق 

عالقات تطبيع مشبوهة "مع العدو الصهيوني سواء كانت 
  ".أو مكاتب اتصال علنية أو سرية"

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

  ".القرارات الرسمية العربية ذات الصلة

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

كل المنابر اإلعالمية والثقافية "كما طالب 
الملتزمة بالحق الفلسطيني والعربي إلى تخصيص برامج 

  ". وأغراضها ومراميها"صفقة القرن"ح خاصة لفض

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

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

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

 الفلسطينية في مناهج التعليم في خاصة بإدراج القضية
 ."مدارسنا جميعا وعلى امتداد الوطن الكبير

  ٢٢ ص٨/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

انتهاكات االحتالل ضد : األورومتوسطي
  المدنيين الفلسطينيين ترقى لجرائم حرب

 

 قال المرصد األورومتوسطي لحقوق –وكاالت 
اإلسرائيلي ّاإلنسان يوم االثنين، إن انتهاكات االحتالل 

ضد المدنيين الفلسطينيين من قتل وتدمير للمنازل 
وتهجير للسكان وحصار وفق سياسة العقاب الجماعي 

  .ترقى لجرائم حرب

وذكر األورومتوسطي في كلمة له أمام مجلس 
حقوق اإلنسان في دروته الواحدة وأربعين بالشراكة مع 

ّ أن الهجوم اإلسرائيلي األخير على GIWEHمنظمة 
ً شخصا ٣١ع غزة في مايو الماضي أدى إلى مقتل قطا

 ١٢١بينهم أربع نساء وثالثة أطفال، إضافة إلى إصابة 
ٍشخصا بجراح متفاوتة، ونحو  ً شخصا آخرين فقدوا ٢٥٠ً

أماكن سكنهم بعد تدميرها بغارات الطيران الحربي 
  .اإلسرائيلي

ّوبينت الباحثة القانونية في المرصد  " نور خرما" ّ
ا أن سكان قطاع غزة يقبعون تحت حصار في كلمته

" إسرائيل"، وتمارس ٢٠٠٧ّإسرائيلي مشدد منذ عام 
عالوة على ذلك انتهاكات غير مسبوقة الضفة الغربية 

  .المحتلة

فشلت في تنفيذ جميع " إسرائيل"وأوضحت أن 
قرارات مجلس األمن التي تحمي الفلسطينيين، بجانب 

  .ارتكابها العديد من الجرائم بحقهم

إنه وفق القانون اإلنساني الدولي " خرما"وقالت 
وقوانين حقوق اإلنسان، فإن األعمال اإلسرائيلية ضد 
الفلسطينيين القابعين تحت االحتالل، بما في ذلك آخر 
الجرائم التي ارتكبت ضدهم، ترقى ألن تكون جرائم حرب 

  .تتطلب عناية خاصة

في " إسرائيل"ّوعبرت عن أسفها الستمرار 
اكات حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية المحتلة انته

وخرقها جميع اللوائح والقوانين اإلنسانية والدولية دون 
أن تحاسب بشكل فعلي على جرائمها، األمر الذي يجعل 

  .الفلسطينيين معرضين النتهاك أدنى حقوقهم اإلنسانية

  ٨/٧/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

  

  

  

  

  

  



  
  ٥٥ 

 يشيد بنتائج زيارة يني الفلسطمجلس الوزراء
  الوفد الوزاري إلى األردن

  

 أشاد رئيس الوزراء محمد اشتيه في - رام اهللا 
مستهل جلسة مجلس الوزراء األسبوعية، اليوم االثنين، 
بنتائج الزيارة الوزارية األولى لحكومته إلى المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة، كمحطة أولى ضمن خطة 

 العرب في إطار استراتيجية الحكومة التواصل مع األشقاء
لالنفكاك التدريجي عن االحتالل، وفق توجيهات الرئيس 

  .محمود عباس

ًوأعرب عن كامل تقديره لألردن ملكا وحكومة 
ًوشعبا على الدعم االستراتيجي السياسي واالقتصادي 
للحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 

  .الفلسطيني

بالشكر والتقدير لرئيس وتوجه رئيس الوزراء 
الوزراء األردني عمر الرزاز، والوزراء في الحكومة 
األردنية، على حفاوة االستقبال والتعاون في جميع 
الملفات التي طرحها أعضاء الوفد الوزاري الفلسطيني، 
والتي شملت قطاعات الصحة واالقتصاد والزراعة والطاقة 

وقيع على عدة والنقل والمواصالت والمالية، حيث تم الت
اتفاقيات ومذكرات تفاهم قابلة للتطبيق ضمن أطر زمنية 
قصيرة ومتوسطة المدى تتم متابعتها من خالل لجان 

   .مختصة لضمان تنفيذها في الوقت المحدد

وفي سياق المتابعة القانونية والمالحقة 
القضائية النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي للحقوق الوطنية 

 المجلس جهد منظمة األمم المتحدة الفلسطينية، ناقش
لتنفيذ دراسة حول التكلفة " األونكتاد"للتجارة والتنمية 

االقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب 
ًاالحتالل، تمهيدا لعرضها في المحافل الدولية ومحاسبة 
إسرائيل على تلك االنتهاكات، وأدان استيالء المستوطنين 

وابق في حي الصوانة في  ط٤على مبنى سكني من 
  .القدس

  ٨/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

معركتنا مع االحتالل ثقافية قبل أن : اشتية
  تكون سياسية وجغرافية

  

 دعا رئيس الوزراء محمد اشتية ألن - رام اهللا 
تكون ذكرى استشهاد غسان كنفاني يوما للرواية 

كة مع االحتالل ثقافية الفلسطينية، مشددا على أن المعر
جاء ذلك خالل كلمته في .قبل أن تكون سياسية وجغرافية

ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، اليوم االثنين في 
مدينة رام اهللا، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، وعدد من الكتاب والروائيين 

  .الفلسطينيين والعرب

إن أديبنا ومثقفنا كنفاني كان : "تيةوقال اش
صاحب قلم ذي رأس مدبب كحد الرصاصة، تتلمذنا على 
أدبه الذي زرع فينا الوعي والثورة، ولروحه نقول شعبنا 

  ".الفلسطيني وقيادته دقوا جدران الخزان

ورحب اشتية بالروائيين العرب ضيوف الملتقى، 
بالحدث، وكذلك بالهامات األدبية الفلسطينية المشاركة 

شاكرا جهد وزير الثقافة إلحداث هذا التراكم الثقافي من 
  .خالل فعاليات الملتقى

معركتنا مع االحتالل ليست : "وقال رئيس الوزراء
فقط على األرض والحقوق بل أيضا على الرواية، فرغم 
محاولة االحتالل تزوير تاريخ فلسطين والقدس على وجه 

رافيا وهذا التاريخ، الخصوص، سنبقى أوفياء لهذه الجغ
وأنتم رغم كل التزوير أصدق من سيكتب عن فلسطين، 

  ".فقلمكم سيبقى حريصا على صدق الرواية الفلسطينية

  ٨/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  
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أفت يدين عمليات الهدم الممنهجة ويدعو ر
 توفير الحماية إلى اإلنسانمجلس حقوق 

 لشعبنا
  

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة  - رام اهللا 
التحرير الفلسطينية، نائب األمينة العامة لالتحاد 

صالح رأفت، مواصلة جيش " فدا"الديمقراطي الفلسطيني 
االحتالل انتهاكاته بحق المواطنين الفلسطينيين وممارساته 
اإلجرامية بما فيها عمليات هدم المنازل الممنهجة في 

  .طينية المحتلةمختلف المحافظات الفلس

واعتبر رأفت هدم جرافات االحتالل، اليوم االثنين، 
 يعود لألسير المحرر محمد صبارنة في اإلنشاءًمنزال قيد 

بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل وتهديد عشرات المنازل 
المحيطة باإلخالء والهدم، وكذلك اقتحام جيش االحتالل 

المباني لحي وادي الحمص في بلدة صور باهر ومداهمة 
ًالمهددة بالهدم، وأجراء التدريبات تمهيدا لعملية الهدم 
الواسعة التي ستطال عشرات المباني أيضا في الحي، يأتي 
في إطار سياسة العقاب الجماعي بحق المواطنين 

  .الفلسطينيين بهدف النيل من صمودهم وثباتهم

وأشار في تصريح له، إلى أن هذه الممارسات 
، مشددا على أن أمريكية بضوء اخضر اإلسرائيلية مدعوم

محاوالت كوشنير لن تفلح في خداعنا وتمرير الخطة 
وتسويقها على " صفقة القرن" األمريكية أو ما يسمى بــ

لن : "انها ستجلب حياة أفضل للشعب الفلسطيني، وقال
تأتي هذه الخطة بجديد، فقد طرحت عندما اعترف ترمب 

سرائيلي ومطالبته بإلغاء بالقدس عاصمة لدولة االحتالل اإل
قضية الالجئين الفلسطينيين، ووقفه المساعدات عن وكالة 
غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، ولم يكتف بذلك بل 
دعا إلى حلها وتوطين الالجئين الفلسطينيين في البلدان 
المضيفة واستعداده إعطاء المساعدات لتلك البلدان وقوبل 

  ". وسوريا واألردنطرحه ذلك بالرفض من لبنان

عندما افتتح مبعوث ترمب للسالم في : "وأضاف
 في إسرائيل أميركاالشرق األوسط غرينبالت، وسفير 

الذي حفر تحت حي " نفق الحجاج"فريدمان ما يسمى بــ
سلوان بهدف الوصول إلى المسجد األقصى من خالل هذا 

بـ  الهيكل المزعوم يعد تطبيقا عمليا لما يسمى ٕواقامةالنفق 
  ". بنودهاإعالنبغض النظر عن موعد " صفقة القرن"

 رأفت انه لن يتم التعامل مع الصفقة أو مع وأكد
ًاإلدارة األمريكية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم ما زالت 
متمسكة بقرارات مجلس األمن التي تدعو إلى حل الصراع 

ٕ اإلسرائيلي واقامة دولة فلسطينية على حدود -الفلسطيني 
 بحيث تضم قطاع غزة ١٩٦٧رابع من حزيران عام ال

  .والضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية

وبين أن العمل مستمر مع كل الدول الكبرى في 
العالم من أجل عقد مؤتمر دولي حقيقي لتسوية هذا الصراع 
بوضع آليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع 

ًه القرارات، مشددا على أن الفلسطيني اإلسرائيلي وفق لهذ
اإلدارة األمريكية هي الطرف الوحيد الذي تخلى عن قرارات 

  .الشرعية الدولية وانتهكها بشكل فظ

وفي نهاية تصريحه، دعا رأفت مجلس حقوق 
 المنعقد في جنيف في دورته الحادية واألربعون اإلنسان

 في فلسطين بالعمل اإلنسانويناقش اليوم حالة حقوق 
على توفير الحماية للشعب الفلسطيني في ظل الجاد 

االنتهاكات المستمرة من قبل االحتالل اإلسرائيلي، كما ودعا 
أيضا كل المؤسسات والمنظمات الدولية للوقوف إلى جانب 
الحق الفلسطيني في إنهاء االحتالل عن أرضة الوطنية 
وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

  . وفقا لقرارات الشرعية الدولية١٩٦٧عام 

  ٨/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  
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من يدعم االستيطان واالحتالل : عريقات
  وجرائم الحرب ليس مؤهال للوساطة

 

أمين سر اللجنة التنفيذية  قال – وفا – اهللا رام
عريقات إن من يدعم  لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب

االحتالل، والضم، وجرائم الحرب، ال يمكن االستيطان، و
   .يكون مؤهال للوساطة أو الشراكة في أي عملية سالم أن

عريقات، خالل لقائه وفدا برلمانيا من  وأكد
السكرتير العام لألمم  مجلس العموم البريطاني، ومبعوث

  نيكوالياألوسطالمتحدة لعملية السالم في الشرق 

 عندما يصبح هدف الذين ميالدونوف، كال على حدة، أنه
: فريق كوشنير(لتحقيق السالم  يدعون أنهم يعملون
والشرعية  تدمير القانون الدولي) جرين بالت وفريدمان

والشمولية، من  الدولية، وأسس وركائز العدالة والتوازن
األوراق والضغوط واالبتزاز، واستخدام المصالح  خالل خلط

ك يعني االبتعاد عن فإن ذل ونقائضها، لتعميق الخالفات،
وتزييف  ٕالسالم واعداد األرضية للتطرف واستخدام الدين

التاريخ والحقائق، ويتعرض من يعارض ذلك للشتائم 
والتهديدات غير المسبوقة في العالقات  واالتهامات

 .الدولية

عريقات دول العالم لالصطفاف مع القانون  ودعا
لعربية، السالم ا الدولي والشرعية الدولية، ومبادرة

 واإلعالن بصوت مرتفع أن السالم يتحقق بإنهاء االحتالل

اإلسرائيلي وتجسيد استقالل دولة فلسطين بعاصمتها 
وسالم إلى جانب دولة  القدس الشرقية، لتعيش بأمن

، وحل ١٩٦٧إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 
الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية الالجئين،  قضايا

لقرارات الشرعية الدولية ذات   عن األسرى استناداواإلفراج
 .الصلة

يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، أعاد  وفيما
 عريقات التأكيد على وجوب تنفيذ تفاهم

 إرادة الشعب في انتخابات إلى، والعودة ١٢/١٠/٢٠١٧
  .عامة حرة ونزيهة

  ١١/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

ة مبادئ بشأن االتحاد األوروبي سيصدر وثيق
  القدس

 

 إذاعة كان ذكرت – خاصة ترجمة – رام اهللا

العبرية، صباح اليوم الخميس، أن االتحاد األوروبي 
 – رؤيته للصراع اإلسرائيلي سيصدر وثيقة مبادئ بشأن

 في حال نشرت اإلدارة األميركية الجزء الفلسطيني

 .السياسي من صفقة القرن

اد الشهر وبحسب اإلذاعة، فإن محاولة االتح
إقرار وثيقة تمنع نقل مكاتب دبلوماسية للدول  الماضي

إطار اتخاذ موقف رسمي  األعضاء إلى القدس، يأتي في
 .بشأن قضية القدس قبل تقديم خطة صفقة القرن

 وأشارت إلى أن إقرار وثيقة المبادئ يحتاج

 دولة من االتحاد، وأن بعض الدول قد تلجأ ٢٨لموافقة 
ًمشيرة إلى أن هناك دول ال ترغب . الستخدام حق النقض

 .في تدمير عالقاتها مع اإلدارة األميركية

وقالت إن االتحاد األوروبي قد يضطر في 
 .النهاية إلى التحلي بالمرونة بشأن صياغة هذه الوثيقة

 وكانت قناة ريشت كان ذكرت الليلة الماضية أن

التشيك والمجر أحبطتا صياغة قرار لدول أعضاء االتحاد 
سفارات أو فتح مكاتب تمثيلية سواء  األوروبي يمنع نقل

  .تجارية أو غيرها في القدس

  ١١/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  
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صفقة القرن خطرة على : نواب بريطانيون
  األردن وفلسطين

التقت لجنة فلسطين النيابية في  - بترا - عمان
 مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات ضمن برنامج
زيارتها الى لندن، النائب توم بريك عضو البرلمان 
البريطاني عن حزب الليبراليين الديمقراطيين والبارونة 
المستقلة جيني تونغ، حيث جرى خالل اللقاء استعراض 

 .أخر تطورات القضية الفلسطينية

وثمن رئيس اللجنة النائب يحيى السعود والوفد 
طانيا ودعمهم المرافق موقف حزب الليبراليين في بري

المستمر للقضية الفلسطينية وتصويتهم على مقترح 
االعتراف بدولة فلسطين، ومطالبتهم المستمرة بحل عادل 
للقضية الفلسطينية عبر اقامة دولة للفلسطينيين وفقا 
ًللقرارات واالتفاقيات الدولية، مؤكدا ان مفتاح حل القضية 

وق الفلسطينية ال يكون اال من خالل اعادة الحق
للفلسطينيين وتمكينهم من تقرير مصيرهم واقامة دولتهم 

 .وعاصمتها القدس

ودعا السعود النائب توم بريك الى نقل رسالة 
لقيادة حزبه وعبره للحكومة البريطانية بأن البرلمان االردني 

مستاءة من الدعم «ومعظم شعوب العالم العربي واالسالمي 
يلية في القدس البريطاني الرسمي للممارسات اإلسرائ

واالقتحامات اليومية للمقدسات وقتل االطفال واعتقال كبار 
، الفتا الى »السن وعدم احترام المعاهدات والقوانين الدولية

مجاراة السياسة الخارجية البريطانية لسياسات «خطورة 
الرئيس االميركي دونالد ترمب في المنطقة، والتي لن تجلب 

اعر الكراهية والعنف في السالم وستؤدي الى تأجيج مش
  .الشرق االوسط

المجتمع «من جانبه اشار النائب توم بريك الى ان 
البريطاني ليس ضد الشعب الفلسطيني وهناك نسبة كبيرة 
تؤيد الحقوق الفلسطينية، مؤكدا ان حزب الليبراليين يسعى 
ًجاهدا لتغيير مواقف الحكومة للوقوف مع الشعب 

  .الفلسطيني

سيتم توجيه مذكرة من حزبه لوزير وأشار الى انه 
الخارجية البريطاني تتضمن مطالب لجنة فلسطين ونقل 
معاناة الشعب الفلسطيني، ومخاطر صفقة القرن على 

  .االردن وفلسطين وعلى السالم في المنطقة

من جهتها قالت البارونة جيني تونغ عضو مجلس 
ال يؤيد «اللوردات، إن مجلس العموم البريطاني بشقيه 

المشهد «، مؤكدة ان »الموقف السياسي للحكومة البريطانية
السياسي في بريطانيا مضطرب بسبب أزمة خروجها من 

، لكنها اشارت الى تزايد األمل في اجراء »االتحاد األوروبي
انتخابات مبكرة والتي من المتوقع في حال اجرائها ان تقود 

طانيا المعارضة الى الحكم وبالتالي تغيير في سياسة بري
  .تجاه قضية فلسطين

وشاركت في اللقاء عضو مجلس اللوردات 
البارونة بالكستون القيادية في حزب العمال والوزيرة 
السابقة خالل حكم العمال والتي تحدثت عن اهمية الدور 

  .األردني في صناعة السالم في الشرق االوسط

وتأتي زيارة لجنة فلسطين النيابية في سياق 
يوروبال (دى التواصل االوروبي الفلسطيني التعاون مع منت

وبهدف بناء وتطوير عالقات رسمية وبرلمانية ) َفورم
ًوشعبية في بريطانيا خدمة للقضية الفلسطينية وتعزيزا 
للرواية الصحيحة للصراع مع االحتالل ولتوضيح الثوابت 

  .االردنية الداعمة للحق الفلسطيني

  ١ ص١١/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

سنعترف بفلسطين حال وجود : فينياسلو
  مجموعة من االتحاد األوروبي مستعدة

 

وزير خارجية سلوفينيا  أكد – وفا – لوبليانا
االعتراف  ميرو تسيرر وجود إجماع سلوفيني على قضية

بدولة فلسطين، وستقوم سلوفينيا باالعتراف حال وجود 
 .االتحاد األوروبي مستعدة لذلك مجموعة من دول



  
  ٥٩ 

الل لقائه وزير الخارجية والمغتربين خ وأشار
مقر الخارجية  رياض المالكي، اليوم األربعاء، في

السلوفينية في العاصمة لوبليانا، إلى رغبة حكومة بالده 
تطوير العالقة الثنائية مع فلسطين في كافة  في

 .االقتصادي المجاالت، خاصة في المجال

وشدد على أن الموقف السلوفيني ثابت ولن 
ر، والحكومة السلوفينية ستستمر بدعمها لفلسطين يتغي

 ".األونروا"خاصة دعم 

أطلع المالكي نظيره السلوفيني على آخر  بدوره،
فيما يتعلق  التطورات الحاصلة في المنطقة، خاصة

، واآلثار "صفقة القرن"بالقضية الفلسطينية وما يسمى 
 .التي عقدت الشهر الماضي" ورشة البحرين"لـ السلبية

المالكي، الذي يقوم بجولة في عدد من  كدوأ
العالقة الثنائية مع  دول أوروبا الوسطى، أهمية تطوير

 سلوفينيا في شتى المجاالت كونها بلد صديق وداعم

لفلسطين، مشددا على أهمية تشكيل لجنة وزارية 
رجال األعمال من كال  مشتركة في هذا اإلطار ودعوة

 .للجنةالبلدين لالجتماع على هامش هذه ا

عن شكره لسلوفينيا على موقفها  وأعرب
خاصة  اإليجابي والداعم للحكومة والشعب الفلسطيني،

في المحافل الدولية، والدعم المتواصل للمشاريع 
وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  التنموية، ولوكالة غوث

 ).األونروا(

وناقش الطرفان االعتراف بدولة فلسطين وما له 
ة الموقف الفلسطيني في مساعيه من أهمية في تقوي

  .للوصول إلى الحل الدائم

  ١١/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

محاوالت : لجنة القدس واألقصى في التشريعي
االحتالل لتهويد المدينة وتهجير أهلها لن 

  تفلح
  

لجنة القدس واألقصى بالمجلس  اعتبرت –غزة 
قصى ما يحدث في المسجد األ"التشريعي الفلسطيني، 

ٕالمبارك من تدنيس، ومحاوالت التقسيم المكاني واغالق 
، يعد جريمة بحق المسجد األقصى، "مصلى باب الرحمة َ ُ

الرد الصحيح على هذه الجرائم الصهيونية هو إعادة "وان 
ُأثاث ومقتنيات المصلى إليه عنوة كما فتح الباب عنوة 

 ".في هبة باب الرحمة، ورغم أنف المحتل

، إن األربعاءة في بيان لها، اليوم وقالت اللجن
السكوت عن هذه اإلجراءات التي تحدث في المسجد "

ِاألقصى المبارك قد توصل االحتالل الصهيوني إلى إغالق  ُ
، داعية "مصلى باب الرحمة بشكل مفاجئ في قادم األيام

يستمروا في هبتهم ورباطهم " المقدسيين إلى أن األهالي
وخاصة في باب الرحمة وأن بالمسجد األقصى المبارك 

يستمروا في الدفاع عنه وحمايته بشتى الوسائل والعمل 
على إحباط هذا العدوان الصهيوني المتواصل على 
المسجد األقصى المبارك بجميع مكوناته وخاصة مصلى 

 ".باب الرحمة

وطالبت العرب والمسلمين والمنظمات الدولية 
قرارات الدولية وخاصة منظمة اليونسكو بتفعيل وتنفيذ ال

واألممية بحق المسجد األقصى المبارك وحاضنته مدينة 
َِالقدس التي تعتبر المسجد األقصى المبارك وجميع  َ
ًمكوناته مكانا مقدسا خاصا بالمسلمين وال ارتباط لليهود  ً ً

 .به

إن محاوالت االحتالل الصهيوني "وقالت اللجنة 
تفلح بإذن لتهويد مدينة القدس وتهجير أهلها منها، لن 

ٕاهللا، وان أهلنا المقدسيين الصامدين سيثبتون للصهاينة 
الجبناء أنهم قادرون على حماية أرضهم وكنس المحتلين 
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ٕمنها، واننا واثقون من وعد اهللا تعالى لعباده المؤمنين 
  ".بالنصر والتمكين

 ١٠/٧/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  

قانون سلوك إسرائيل إهانة لل: مقرر أممي
  الدولي الحديث

 

عبر المقرر الخاص لألمم المتحدة، المعني 
بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة منذ 

، مايكل لينك عن قلقه إزاء غياب المساءلة ١٩٦٧عام 
  .بشأن حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة

جاء تصريح لينك خالل زيارة إلى األردن، التقى 
عدد من منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية فيها ب

  .واإلسرائيلية، وبممثلين من الحكومة ومن األمم المتحدة

وعقد مايكل لينك هذه االجتماعات في العاصمة 
األردنية عمان بعد أن رفضت إسرائيل، مرة أخرى دخوله 

  .إلى األرض الفلسطينية

وقال لينك المعين مقررا خاصا من قبل مجلس 
هذا الرفض "ن التابع لألمم المتحدة، إن حقوق اإلنسا

يتعارض مع التزامات إسرائيل كدولة عضوة في األمم 
  ".المتحدة بالتعاون الكامل مع خبراء األمم المتحدة

واستمع لينك إلى إفادات عن استمرار خطر 
عمليات الهدم في الضفة الغربية وعن ارتفاعها بشكل 

باهر في حاد، بما في ذلك تعرض مجتمع قرية صور 
  .القدس الشرقية لخطر التدمير

 المتعلقة بحاالت االحتجاز، اإلفاداتوقال إن 
وحاالت األطفال المودعين تحت اإلقامة الجبرية تثير 

كما تحدث عن الضغط الذي يفرضه ذلك . القلق الشديد
وخاصة األمهات ممن يتحملن في الغالب "على الوالدين، 

ُعلهن المنفذ الرئيسي مسؤولية الرعاية األساسية مما يج
  ".لقيود اإلقامة الجبرية ألطفالهن

وأعرب لينك عن شعوه بالجزع إزاء إفادات عن 
أحكام باإلقامة الجبرية على أطفال بعد اعترافات أكرهوا 

 طفل قيد االحتجاز ٢٠٠عليها، وعن أن هناك أكثر من 
  .حاليا

سلوك إسرائيل في "ووصف المقرر الخاص 
يمثل إهانة  "بأنه"  عاما٥٢مدة االحتالل المستمر ل

وقال إنه قد ذكر األمم المتحدة ". للقانون الدولي الحديث
في مناسبات عديدة بعدم قانونية المستوطنات 

وأن ضم القدس الشرقية غير قانوني، وأن "اإلسرائيلية، 
انتهاكها لحقوق اإلنسان للفلسطينيين انتهاك للعهود 

  ".والمعاهدات الدولية

  ١٣/٧/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

ندرك الضغوط : حزب الشين فين األيرلندي
 ّالتي يتعرض لها األردن وفلسطين

  

االيرلندي » الشين فين«استبقل حزب  - لندن
في مجلس العموم البريطاني وفد لجنة فلسطين النيابية 
الذي يزور المملكة المتحدة برئاسة النائب المحامي 

 .يحيى السعود

ى السعود دعم الحزب وثمن رئيس الوفد يحي
للقضية الفلسطينية، مشيرا للمخاطر التي تتعرض لها 
ًالمنطقة من جراء عدم حل القضية الفلسطينية حال عادال  ً
ًوشامال، الفتا الى ان حل القضية الفلسطينية سيسهم في 

 .حل قضايا العنف بالمنطقة

واشار السعود الى الجهود االردنية التي يقوم 
عبداهللا الثاني بإعادة الزخم للقضية بها جاللة الملك 

قائال جاللة الملك عبداهللا الثاني، في جميع  الفلسطينية،
المحافل اإلقليمية والدولية تترأس سلم اولوياته فلسطين 
لدعم لحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، 

 .والتصدي لتداعيات صفقة القرن
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ودعا السعود حزب الشين فين لزيارة االردن 
االطالع على واقع المخيمات في االردن لنقل المعاناة و

  .على ارض الواقع للحكومة االيرلندية

واستعرض اعضاء الوفد التحديات التي يتعرض 
لها االردن من جراء الثبات على مواقفة تجاه قضايا 
المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية التي تشكل سلم 

 الخوالدة الى اوليات االردن، حيث اشارت النائب انصاف
ضرورة مساندة المرأه الفلسطينية وتوفير سبل العيش 
بكرامة دون احتالل داعية منظمات حقوق االنسان ان 
تنظر الى معاناة المرأة في فلسطين وممارسات دولة 

  .االحتالل ضدها التي تخالف القوانين واالتفاقيات الدولية

النائبان قصي الدميسي ومحمد الظهراوي اشارا 
 المعاناة اليومية البناء الشعب الفلسطيني والمجازر الى

التي ترتكبها اسرائيل بحقهم، داعين بالوقت نفسة الى 
فضح ممارسات اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني التي ال 

  .يحترم القوانين واالتفاقيات والمعاهدات الدولية

اما النائبان سعود ابو محفوظ واحمد الرقب فقد 
 على معاناة القدس والمقدسيين من ركزا في مداخلتهما

جراء إجراءات االحتالل العنصرية والتهويدية، وأكدا 
ضرورة تضافر الجهود والدعم لتخفيف معاناتهم، كما 
أشاروا الى مخاطر نقل السفارة االمريكية من تل ابيب 

  .الى القدس

» اليشا مكليون«من جهتها، قالت النائب 
 اإليرلنديين عموما أن» الشين فين«القيادية في حزب 

وحزبها خصوصا يدركون ما يتعرض له االردن وفلسطين 
وما يعانونه من ظروف وضغوط، مضيفة، نحن من 
الحكومات والبرلمانات القليلة في ايرلندا التي اعترفت 
بدولة فلسطين وما زلنا نطالب بطرد السفير االسرائيل من 

ت مقاطعة  بلدية محلية في ايرلندا تبن١٧ايرلندا وهنالك 
  .اسرائيل

وأشارت النائب مكليون الى ان حزب الشين فين 
بصدد اطالق حملة في ايرلندا لدعم األسرى الفلسطينيين 

 .والمرابطين في المسجد االقصى

  ٢ ص١٣/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الجامعة العربية تحذر من تزايد التحديات 
  المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية

 

األمين العام المساعد  حذر – فا و– القاهرة
للجامعة العربية، رئيس قطاع فلسطين واألراضي العربية 
المحتلة سعيد أبو علي، من تزايد التحديات المصيرية 
التي تواجه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها تصاعد 
العدوان اإلسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة 

 انحياز اإلدارة األميركية الحقوق الفلسطينية كافة في ظل
إلسرائيل الذي وصل حد التطابق والشراكة في العدوان 

 .على الشعب الفلسطيني وحقوقه

وقال أبو علي، في كلمته أمام أعمال مؤتمر 
المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية 

، بمقر الجامعة العربية األحدالمضيفة الذي عقد، اليوم 
، إن نجاح مؤتمر المانحين )١٠٢ (ية الـفي دورته العاد

 حزيران الماضي والذي ٢٩الذي عقد في نيويورك في 
 ١١٠ دولة مانحة لألونروا بأكثر من ٢٣ عن تبرع أسفر

ماليين دوالر، أكد ثقة المجتمع الدولي في األونروا 
 .وكفاءتها ومواصلة دعمه لها وضرورة استمرارها

عا الجميع وأشار إلى أن المبعوث األمريكي د
إلى التوقف عن التظاهر أن األونروا وقرارات األمم 
المتحدة كفيلة وحدها لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، 

 وتصفية إنهاءًمؤكدا بذلك محاوالت اإلدارة األمريكية 
ٕاألونروا بل والغاء مرجعيات عملية السالم واألسس التي 

انون ٕعبرت عن موقف وارادة المجتمع الدولي كما الق
 .والمواثيق الدولية
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إنني على ثقة أن الشعب "وقال أبو علي، 
الفلسطيني لن ينكسر ولن تخضع إرادته وسيستمر في 
معركته العادلة بثبات مستندا على حقه المشروع وعدالة 
قضيته وعلى دعم أشقائه العرب لتحقيق الحرية 
ٕواالستقالل واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

 ".الشريف

أمام هذا االجتماع المهم جدول أعمال : "وتابع
حافل بالقضايا والموضوعات الدورية التي تواكب 
مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وأنا على ثقة 
أن مشاركتكم الفعالة في النقاشات سوف تخرج بتوصيات 

 ".واضحة وفعالة لخدمة المجتمع

يشار أن المؤتمر تستمر أعماله لمدة خمسة 
ام لبحث عدد من التطورات والمستجدات المتعلقة أي

بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها تجديد التفويض لوكالة 
" األونروا"غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 .واالستيطان، والقدس

  ١٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

اجتماع وزاري لبحث : لتعاون اإلسالميا
 االنتهاكات بالقدس

  

علنت منظمة التعاون  أ- ناضول األ-جدة 
عقد اجتماع وزاري استثنائي، األربعاء المقبل؛  اإلسالمي،

 .لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية بالقدس

وقالت المنظمة، في بيان، األحد، إن األمانة 
تعقد )  دولة٥٧تضم (العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

جية، اجتماعا استثنائيا موسعا على مستوى وزراء الخار
 .وذلك في مقرها بمدينة جدة السعودية، األربعاء المقبل

وأوضحت أن االجتماع يبحث االنتهاكات 
اإلسرائيلية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك إقدام 
ًإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مؤخرا على فتح نفق 

أسفل بلدة سلوان جنوب " ّطريق الحجاج"ُما يسمى بـ 
كما يناقش االجتماع مصادرة .قصى المباركالمسجد األ

إسرائيل العديد من العقارات الفلسطينية في القدس 
الشريف، والتهديد بهدم عشرات المنازل ضمن سياسة 
ّتهويد المدينة المقدسة وتهجير أهلها وتغيير هويتها 

  .العربية

حزيران الجاري، شارك كل من / ومطلع يونيو
، ديفيد فريدمان، والمبعوث السفير األمريكي لدى إسرائيل

األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط، جيسون 
غرينبالت، في مراسم افتتاح نفق جنوب المسجد األقصى 
في مدينة القدس المحتلة، وسط انتقادات عربية 

 .ٕواسالمية

ويمر النفق ببلدة سلوان، وتم افتتاحه في ظل 
لطريق ويمتد ا .ٕإجراءات أمنية مشددة واغالق كامل للبلدة

بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد األقصى وباحة 
  .الحائط الغربي للمسجد(حائط البراق 

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها 
لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسكون بها 
ًعاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية 

 .ف باحتالل إسرائيل للقدسالدولية، التي ال تعتر

  ٦ ص١٥/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

تبحث االنتهاكات في " التعاون اإلسالمي"
 القدس

  

 أعلنت منظمة التعاون اإلسالمي، عقد - جدة
ل؛ لبحث اجتماع وزاري استثنائي، األربعاء المقب

 .االنتهاكات اإلسرائيلية بالقدس

وقالت المنظمة، في بيان، األحد، إن األمانة 
تعقد )  دولة٥٧تضم (العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 
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اجتماعا استثنائيا موسعا على مستوى وزراء الخارجية، 
 .وذلك في مقرها بمدينة جدة السعودية، األربعاء المقبل

 االنتهاكات وأوضحت أن االجتماع يبحث
اإلسرائيلية في مدينة القدس الشريف، بما في ذلك إقدام 
ًإسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، مؤخرا على فتح نفق 

أسفل بلدة سلوان جنوب " ّطريق الحجاج"ُما يسمى بـ 
 .المسجد األقصى المبارك

كما يناقش االجتماع مصادرة إسرائيل العديد من 
القدس الشريف، والتهديد بهدم العقارات الفلسطينية في 

ّعشرات المنازل ضمن سياسة تهويد المدينة المقدسة 
 .وتهجير أهلها وتغيير هويتها العربية

حزيران الجاري، شارك كل من  /ومطلع يونيو
السفير األمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، والمبعوث 
األمريكي الخاص إلى الشرق األوسط، جيسون 

راسم افتتاح نفق جنوب المسجد األقصى غرينبالت، في م
في مدينة القدس المحتلة، وسط انتقادات عربية 

 .ٕواسالمية

ويمر النفق ببلدة سلوان، وتم افتتاحه في ظل 
 .ٕإجراءات أمنية مشددة واغالق كامل للبلدة

ويمتد الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل 
غربي الحائط ال(المسجد األقصى وباحة حائط البراق 

 .)للمسجد

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف أنشطتها 
لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسكون بها 
عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية 

  .الدولية، التي ال تعترف باحتالل إسرائيل للقدس

  ١٦/٧/٢٠١٩وكالة معا االخبارية 

* * * * *  

ع استثنائي للجنة التنفيذية اجتما: المالكي
لمنظمة التعاون اإلسالمي على مستوى وزراء 

  الخارجية بناء على طلب دولة فلسطين
 

صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، 
مساء اليوم الثالثاء، أن اجتماعا استثنائيا للجنة 
التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة 

قد غدا األربعاء، في مقر األمانة التعاون اإلسالمي يع
العامة للمنظمة بمدينة جدة، بناء على طلب دولة 

  .فلسطين

وأضاف المالكي، أن االجتماع سيناقش مشاركة 
مسؤولين أميركيين في افتتاح النفق غير القانوني أسفل 
بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك في مدينة 

غيير الطابع الديني القدس، والذي يأتي ضمن محاوالت لت
والتاريخي للمدينة، باإلضافة إلى التهديدات اإلسرائيلية 
بحق المقدسيين في وادي الحمص ودير العامود، 
والمنطار، في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، التي 

 شقة ١١٦كان آخرها القرار اإلسرائيلي القاضي بهدم 
لمواطنين سكنية، والمحاوالت اإلسرائيلية لمصادرة أمالك ا

  .المقدسيين اإلسالمية والمسيحية

وأشار إلى أنه سيتم بحث االنتهاكات اإلسرائيلية 
االستعمارية المتصاعدة، والمدعومة من اإلدارة األميركية 
لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس 

  .الشريف

ولفت المالكي إلى ضرورة التدخل العاجل 
وقف االنتهاكات غير المسبوقة التي والفوري من الجميع ل

تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بحق 
ٕالمسجد األقصى المبارك، واغالقه واالقتحامات اليومية 
للمستوطنين بحماية قوات االحتالل، مشيرا إلى أن ما 
تقوم به سلطات االحتالل يستدعي التدخل لحمايته 
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الهوية اإلسالمية والتصدي للمخططات الهادفة لطمس 
  .والمسيحية للمدينة

ّوأكد ان القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس  ّ ً
ّمحمود عباس، تعتبر القدس واألقصى خطا أحمر، وأن  ّ
القيادة ماضية قدما في الدفاع عن القدس واألماكن 
ٕالمقدسة اإلسالمية والمسيحية، وافشال أي محاولة  ّ

  .لتغيير الوضع التاريخي القائم

  ١٦/٧/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

 أميركا قد تعترف بضم مستوطنات الضفة
 

كشف مايك هاكبي، أحد المقربين من الرئيس 
لد ترامب، وحاكم والية أركنساس السابق، األمريكي، دونا

ًأمس، أنه تحدث إلى ترامب مؤخرا حول إمكانية االعتراف 
  .بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل

 i24NEWS" أكد الموقع اإللكتروني اإلسرائيلي

، الثالثاء، أن المسؤول األمريكي يدعم االعتراف "
م والية بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل، وبأن حاك

 .أركنساس السابق، قال ذلك للرئيس ترامب

 خطوة مبررة

: وأضاف الموقع اإلسرائيلي على لسان هاكبي
أعبر عن رأيي كفرد مستقل وليس كممثل لإلدارة، لكن في 

 .رأيي ستكون هذه خطوة مبررة تسهم في األمن

هذه المناطق هي يهودا "وادعى هاكبي أن 
، وهي مناطق )ة الغربيةالتسمية العبرية للضف(والسامرة 

  ."الوطن القديم للشعب اليهودي

ومع ذلك، رفض هاكبي أن يقول ماذا كان رد 
 :الرئيس ترامب، قائال

لقد عبرت عن رأيي ولكني سأبقي رده سرا، 
 .وليس لدي أي سلطة للتحدث نيابة عنه

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانا 
ية السفير األمريكي في الشهر الماضي، نددت فيها برؤ

إسرائيلي، ديفيد فريدمان، الخاصة بحق إسرائيل في 
االحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن هكذا 
ٕموقف يعكس تناغما بين اإلدارة األمريكية واسرائيل 
ويكشف عن حجم التنسيق والتفاهم بين الجانبين على 

 .حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين   القضيةتصفية
 /الفلسطينية، في بيان لها في العاشر من شهر يونيو

ترحيب المسؤولين اإلسرائيليين "حزيران الماضي، إن 
بتصريح السفير األمريكي لدى تل أبيب بشأن حق 
إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة الغربية، يعكس عمق 

 واليمين الحاكم في التحالف القائم بين إدارة ترامب
إسرائيل برئاسة نتنياهو، واالتفاق على تصفية القضية 
الفلسطينية، والمساس بالحقوق الوطنية المشروعة 

  ."للشعب الفلسطيني

ًيشكل تحريضا مباشرا "ورأت أن تصريح فريدمان 
لنتنياهو وأركان حكمه لإلقدام على ضم أجزاء من الضفة 

  ".الغربية

قد رأى، في تصريحات وكان السفير فريدمان 
األمريكية، في الثامن من " نيويورك تايمز"لصحيفة 

وفقا لظروف معينة، اعتقد أن "الشهر الماضي، أنه 
] المستوطنات[إسرائيل لها الحق في االحتفاظ بالبعض 

، وذلك "في الضفة الغربية، ولكن ليس كلها على األرجح
يلي، تعليقا على إعالن سابق من رئيس الوزراء اإلسرائ

نيامين نتنياهو، عن نيته البدء بضم مستوطنات يهودية 
  .في الضفة الغربية

  ١٧/٧/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  
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 يرحب بمطالبة أعضاء من "الوطني الفلسطيني
  االعتراف بدولة فلسطين"الشيوخ اإليطالي"

رحب المجلس الوطني  -  كمال زكارنة-عمان 
 اإليطالي الفلسطيني بمطالبة أعضاء من مجلس الشيوخ

عن حركة خمس نجوم والمشاركة في الحكومة اإليطالية 
االلتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية 
الفلسطينية، واالعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 

  . وعاصمتها مدينة القدس١٩٦٧

وأثنى المجلس الوطني الفلسطيني في تصريح 
ً عضوا ٤٠توقيع أصدره رئيسه سليم الزعنون امس على 

من مجلس الشيوخ اإليطالي على عريضة تطالب القوى 
واألحزاب األخرى في الحكومة اإليطالية وفي المعارضة 
بتبني هذه العريضة التي انتصرت للقانون الدولي وقرارات 

  . الشرعية الدولية

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كافة القوى 
ة الممثلة في واألحزاب والحركات السياسية والمدني

مجلسي الشيوخ والنواب اإليطاليين والمؤيدة لحقوق 
الشعب الفلسطيني في الحرية واالستقالل وتقرير المصير 
ٕواقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها مدينة 
القدس إلى دعم ومساندة تلك المطالب المحقة الواردة في 

يطالي تلك العريضة وصوال إلى إقرارها من البرلمان اإل
  .بشكل رسمي

 ٦ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

بدون تسوية سياسية ال قيمة : غرينبالت
  للخطة االقتصادية

  

مساعد الرئيس األميركي،  قال –القدس المحتلة 
والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون 
غرينبالت، إنه دون التوصل إلى تسوية سياسية بين 

 يوجد أي قيمة للخطة إسرائيل والفلسطينيين فال

االقتصادية التي أعلن عنها خالل ورشة البحرين، التي 
 .أقيمت بالعاصمة المنامة بالشهر الماضي

وفي محاولة منه للتغطية على فشل ورشة 
البحرين التي بادر إليها جاريد كوشنر، مستشار وصهر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، وجه غرينبالت انتقادات 

ة للقيادة الفلسطينية ممثلة بالسلطة شديدة اللهج
الفلسطينية التي رفضت المشاركة بالورشة وتواصل 

  .مقاطعة إدارة ترامب النحيازها التام للجانب اإلسرائيلي

وسعيا منه لاللتفاف على الموقف الفلسطيني 
الرسمي الرافض للتعامل مع المشاريع األميركية وأبرزها 

قضية الفلسطينية، الهادفة لتصفية ال" صفقة القرن"
يسعى غرينبالت التوجه مباشرة للشعب الفلسطيني بغية 

 العام، ومحاولة اختراقه لصالح قبول الرأيالتأثير على 
 .المخططات األميركية السياسية واالقتصادية

وشدد المبعوث األميركي على أن الجزء  
لن يتحرك إلى األمام دون "االقتصادي من خطة السالم 

قام جاريد كوشنر، إلى : "وقال غرينبالت. "اتفاق سياسي
جانب طاقم مهني من اإلدارة األميركية، بصياغة خطة 

 مليار دوالر لمساعدة الفلسطينيين واألردنيين ٥٠بقيمة 
والمصريين واللبنانيين، لكن لن ينجح أي من هذا ما لم 

اإلسرائيلي (تكن هناك خطة سياسية يتفق عليها الطرفان 
  )".والفلسطيني

واصل المبعوث األميركي للشرق األوسط و
انتقاده لمعارضي مبادرة السالم األميركية المعروفة 

الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، بمن " صفقة القرن"بـ
هؤالء الناس : "فيهم قيادة السلطة الفلسطينية، قائال

وهناك من يدعي أن هذه  .يتالعبون بالخطة األميركية
بها شيئا سوى محاولة تقديم الخطة فارغة وال يوجد 

  ."رشاوي للفلسطينيين

لكنني أريد أن أؤكد : "أضاف غرينبالتو
للجمهور أننا نفهم أنه ال يوجد سالم اقتصادي وحده، 
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ونريد أيضا أن نوضح أنه لن يكون هناك سالم سياسي 
  ."دون التأكد من أن حياة الفلسطينيين تتحسن اقتصاديا

جزء السياسي من وقال المبعوث األميركي إن ال
خطة السالم، الذي لم يتم الكشف عنه بعد، يبلغ حوالي 

 صفحة، ووعد بتحويله بذات الوقت إلى إسرائيل ٦٠
ودعا غرينبالت رئيس السلطة . والفلسطينيين

الفلسطينية، محمود عباس، إلى عدم وضع شروط 
مسبقة لمبادرة السالم ولكن العودة إلى طاولة 

 .المفاوضات

عندما أجلس مع "قول وخلص إلى ال
الفلسطينيين العاديين، قد ال يتفقون مع سياستنا، لكنهم 

والسلطة . ما زالوا واقعيين ومنفتحون على الخطاب
هكذا ال يمكن . الفلسطينية، لألسف، غير مستعدة للحوار

 ."تحقيق السالم

  ١٠ ص١٨/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

األمم المتحدة واالتحاد األوروبي يطالبان 
رائيل بوقف سياسة هدم المنازل وتهجير اس

  وطرد الفلسطينية من القدس
  

حذر األمم  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
من ) أوشا(المتحدة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 

خطورة الهدم الجماعي لمنازل الفلسطينيين في بلدة 
، مشيرة في )قضاء مدينة القدس المحتلة(صور باهر 

ّالتهديد الذي تشكله عمليات الهدم في تقرير أمس الى 
أن هذه هي المرة األولى التي « :القدس الشرقية، وقالت

ًيجري فيها هدم المنازل بناء على األمر العسكري 
  .« ألسباب أمنية٢٠١١اإلسرائيلية الصادر في العام 

وجددت االمم المتحدة تمسكها بقرار محكمة 
، أن ٢٠٠٤لعام العدل الدولية، في قرارها الصادر في ا

مقاطع الجدار التي تتغلغل داخل الضفة الغربية، بما فيها 

القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب نظام البوابات 
والتصاريح المرتبط بها، تخالف االلتزامات الواقعة على 

  .إسرائيل بموجب القانون الدولي

ودعت االمم المتحدة الى إيجاد حل يحافظ على 
يين المحميين بموجب القانون الدول المواطنين الفلسطين

ويحافظ على هذه المنازل ويمنع المزيد من التوتر 
  .واالحتقان في المنطقة

وأكدت االمم المتحدة ان رفض المحكمة العليا 
لقرار الهدم، ) صور باهر(اإلسرائيلية استئناف سكان 

ّليس نهاية المطاف، وقد طلب مقدمو االستئناف إلغاء 
لذي يحظر أعمال البناء في المنطقة األمر العسكري ا

  .أو اإلحجام عن هدم مبانيهم/العازلة، و

وتناول التقرير الموقف الدولي من جدار الفصل 
العنصري ومن سياسة هدم المنازل التي تستخدمها 
حكومة وجيش االحتالل وكذلك نبذة عن حي صور باهر 
وانعكاسات القرار على الوضع في القدس واألراضي 

نية المحتلة مع بعض النماذج والمقابالت مع الفلسطي
أصحاب المنازل المهددة بالهدم في وادي الحمص بسبب 

  .جدار الفصل العنصري

 بناية ١٦وكانت سلطات االحتالل أخطرت بهدم 
سكنية بواقع أكثر من مائة شقة في صور باهر، بذريعة 
قربها من الجدار العنصري، وطالبت هدم هذه المباني من 

ٕحابها واال ستهدمها جرافات بلدية االحتالل في قبل أص
  .>>...القدس وتحمل تكاليف الهدم لألهالي

إلى ذلك، طالبت بعثات االتحاد األوروبي ... <<
في القدس ورام اهللا، إسرائيل بوقف سياسة هدم المنازل 
وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، معتبرة أن هذه 

 الدولتين والسالم تقوض إمكانية تحقيق حل«الممارسات 
  .«الدائم

وقال البعثات األوروبية في بيان إنها تتابع بقلق 
النية المعلنة لسلطات االحتالل بالشروع في هدم عشرة 
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 شقة، األمر الذي يعرض ٧٠مبان فلسطينية تضم حوالي 
ً فردا ومنهم تسعة أطفال لخطر ١٧ثالث أسر تضم 

  .ّالتهجير في حي وادي الحمص في القدس

بت عن قلقها إزاء طرد سلطات االحتالل وأعر
عائلة فلسطينية من بلدة سلوان شرقي القدس قبل أيام، 
إضافة إلى تلقى العديد من العائالت األخرى في وادي 

ً قضية حاليا في ٥٠ياصول أوامر هدم، مع وجود حوالي 
  .محكمة منطقة القدس

بدورها، ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية تغول 
 في هدم المنازل والمنشآت اإلقتصادية اإلحتالل

الفلسطينية واعتبرته جريمة بما في الكلمة من معنى، 
وحملت الوزارة الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة 
والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذه الجريمة بصفتها 
ًإنتهاكا صارخا للقانون الدولي وإلتفاقيات جنيف  ً

  .واإلتفاقيات الموقعة

 الوزارة أن إكتفاء المجتمع الدولي واإلتحاد ورأت
األوروبي ببيانات اإلدانة والشجب لعمليات هدم المنازل 
ًوالمشآت غير كافي وال يشكل ضغطا حقيقيا على سلطات  ً ُ

من جهة اخرى، اعتقل .اإلحتالل لوقف هذه الجريمة
 فلسطينيا بينهم ٣٣جيش االحتالل اإلسرائيلي امس، 

س، وذلك خالل حملة دهم وتفتيش قيادات من حركة حما
بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، وزعم أيضا أنه تم 

  .العثور على أسلحة ووسائل قتالية

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 فلسطينيا جرى تحويلهم لدى ١٩إن جنوده اعتقلوا 

األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 
 والمستوطنين، وكذلك حيازة أسلحة ووسائل ضد الجنود

كما زعم االحتالل ضبط أسلحة وقنابل يدوية خالل .قتالية
  .حملة المداهمات

  ١٠ ص١٨/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

حزب العدالة الفلسطيني يدين ممارسات 
 االحتالل العنصرية في القدس

  

حزب العدالة «حمل  -  علي أبو حبلة- طولكرم
م المتحدة مسؤولية التغاضي عن األم »الفلسطيني

التي ترتكبها سلطات االحتالل في القدس وسياسة  الجرائم
التهجير القسري، وناشد المنظمات الدولية واالنسانيه 
والمؤسسات الحقوقية التصدي لسياسة التطهير العرقي 
التي تمارس في األراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة 

  .القدس

ن العام لألمم المتحدة بإلزام ويطالب الحزب األمي
إسرائيل االنصياع لقرارات األمم المتحدة بصفتها دولة 

  .احتالل وضرورة تقيدها باالتفاقات والمواثيق الدولية

ويدعو األمين العام للجامعة العربية ومنظمة 
المؤتمر اإلسالمي الدعوة لعقد جلسة عاجلة لمجلس 

س األمن األمن للبحث في خرق إسرائيل لقرار مجل
 والذي يعتبر ٢٣/١٢/٢٠١٦الصادر بتاريخ  ٢٣٣٤

انشاء إسرائيل للمستوطنات في األراضي الفلسطينية 
، بما فيها القدس الشرقية، ليس ١٩٦٧المحتلة منذ عام 

ومطالبة إسرائيل بوقف فوري . له اي شرعية قانونية
لجميع األنشطة االستيطانية في األراضي الفلسطينية 

وعدم االعتراف بأي . يها القدس الشرقيةالمحتلة، بما ف
 .١٩٦٧تغيرات في حدود الرابع من حزيران 

وهناك مجموعة من القرارات المتخذة من األمم 
 تدين أعمالها المتحدة ضد حكومة االحتالل اإلسرائيلي

وممارساتها وجميعها تشكل خرقا فاضحا لكافة قرارات 
 يةمجلس األمن واألمم المتحدة والمواثيق الدول

التي ال تعطي محاكم االحتالل سلطة إصدار 
قرارات تخالف القوانين المعمول بها من قبل الدولة 
صاحبة السيادة قبل االحتالل، حيث أقرت المحكمة العليا 

 شقة في ١٠٠ عمارة سكنية تضم ١٦اإلسرائيلية هدم 
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حي وادي الحمص التابع لقرية صور باهر جنوبي القدس 
  .ّ جدار الفصل، وتشكل خطرا أمنياقريبة من«بدعوى أنها 

 آالف فلسطيني يقطنون في ٦ويذكر أن حوالي 
حي وادي الحمص باتوا مهددين بالتشرد بعد قرار إسرائيل 

وأعطت المحكمة اإلسرائيلية مهلة شهر . هدم منازلهم
واحد لهدم منازلهم بأيديهم، قبل أن تطلق العنان 

تهم بدفع تكاليف لخرافاتها العسكرية لهدم المنازل ومطالب
  .الهدم

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار 
سلطات االحتالل خالل العام  واالستيطان، فقد هدمت

 ٥٤٦ منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم ٤٧١الماضي، 
 مدرسة، وتركزت غالبية عمليات ٥٠منشأة من ضمنها 

  .الهدم واإلخطار بالهدم في القدس

اءات االحتالل ولم تسلم العيسوية من اجر
وممارساتها اذ ال يكاد يمر يوم من دون أن تقوم قوات 
االحتالل اإلسرائيلي، من شرطة وبلدية في القدس 
المحتلة ومن مختلف أذرع االحتالل، باقتحام بلدة 
العيسوية الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس 
ُالمحتلة، على بعد بضعة كيلومترات قليلة فقط، وتنفيذ 
ًعقوبات وتنكيال باألهالي، في مشهد يسلط الضوء على 

  .انتهاكات االحتالل بحق المقدسيين

وكان نصيبها من عمليات الهدم األكبر من بين 
قرى وبلدات القدس وأحيائها المختلفة، ويشار إلى وقوع 
عمليات هدم واسعة طالت عشرات المساكن والمنشآت 

ّتجريف ما تبقى الزراعية والصناعية واقتالع األشجار و
ً دونما من ٧٤٠من أراضي البلدة، فيما صودر أكثر من 

أراضي البلدة وقرية الطور المجاورة لصالح مشروع ما 
، والذي يوصف بأنه مشروع »الحديقة الوطنية» يسمى بـ

استعماري استيطاني سيخدم مخططات التهويد «
ويرتبط مشروع . »رائيلية لمنطقة واسعة حول القدساإلس

بمشروع استيطاني أكثر خطورة يرمي » ديقة الوطنيةالح«

، المقامة على أراضي »معاليه أدوميم«إلى ربط مستوطنة 
 ألف مستوطن، بمركز ٤٠القدس والتي يقطنها أكثر من 

المدينة، من خالل بناء آالف الوحدات االستيطانية على 
 ألف دونم من أراضي العيسوية وقرى الطور ١٢أكثر من 
  عيزوالزعيم وال

إن سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري 
التي تمارسها سلطات االحتالل بحق القدس والمقدسيين 

إلى االباده الجغرافية وتهدف إلى الترحيل القسري،  تقود
أو التهجير بسبب قسوة ظروف المعيشة والسياسة 
ًالعنصرية التي تمارسه إسرائيل وهو ما يسمي دبلوماسيا 

  .يةبالهجرة الطوع«

  ٢٠ ص١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 بين الضفة وغزة "الممر"إسرائيل ترفض بند 
  "صفقة القرن"في 

 

 أكدت الحكومة -عمان - نادية سعد الدين
اإلسرائيلية لإلدارة األميركية رفضها ألحد بنود خطة 

، والذي "صفقة القرن"عملية السالم، المعروفة باسم 
الضفة الغربية وقطاع يتضمن إنشاء ممر آمن يربط بين 

غزة، مقابل تمسكها بمسألة اإلبقاء على المستوطنات 
  .تحت السيطرة اإلسرائيلية وعدم إزالتها

وأفادت المواقع اإلسرائيلية اإللكترونية، ومنها 
رئيس الوزراء " اإلسرائيلية، بأن "كان"موقع قناة 

اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغ اإلدارة األميركية رفضه 
إنشاء ممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك خشية 

 من غزة للضفة، "حماس"دخول عناصر من حركة 
  .، وفق تلك المواقع"بحسب تعبير نتنياهو

وكان جاريد كوشنر، مبعوث وصهر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، قد أعلن قبل عدة أيام أن من بين 

صادي، مشروع بنود خطة السالم األميركية بجانبها االقت
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إقامة ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمر 
  .عبر الجانب اإلسرائيلي

من جانبه، قال المبعوث األميركي الخاص 
الجزء "للشرق األوسط، جيسون غرينبالت، إن 

االقتصادي من خطة السالم لن يتحرك إلى األمام بدون 
  ."اتفاق سياسي

 إن وأضاف غرينبالت، في تصريح له أمس،
كوشنر قام، إلى جانب طاقم مهني من اإلدارة األميركية، "

 مليار دوالر لمساعدة ٥٠بصياغة خطة بقيمة 
الفلسطينيين واألردنيين والمصريين واللبنانيين، لكن لن 
ينجح أي من هذا ما لم تكن هناك خطة سياسية يتفق 

  .)"اإلسرائيلي والفلسطيني(عليها الطرفان 

توصل لتسوية سياسية من دون ال"وأوضح أنه 
بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني، فال يوجد أي قيمة 
للخطة االقتصادية التي تم اإلعالن عنها خالل ورشة 

  .>>..."البحرين، التي أقيمت الشهر الماضي

  ٢٢ص ١٨/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

حل الدولتين وحق العودة : السفير االيرلندي
  اساس لحل القضية الفلسطينية

  

اكد السفير االيرلندي لدى االردن  - بترا - اربد
بالده لن تقبل بغير حل الدولتين وحق "فينيست اونيل ان 

الالجئين بالعودة الى بالدهم كأساس لحل القضية 
  ". الفلسطينية حال دائما وشامال وعادال

ولفت اونيل خالل زيارته اليوم الخميس 

الخدمات لمخيم الشهيد عزمي المفتي واطالعه على 

التي يقدمها مركز تدريب الفتيات في المخيم التابع 

حكومة "لجمعية مجلس الكنائس العالمي الى ان 

بالده مهتمة ايضا بديمومة وكالة الغوث الدولية 

وتقديم الدعم لها لضمان استمرارية تقديم " االونروا"

  . خدماتها لالجئين الفلسطينيين

يرلندا واشار اونيل الى تفهم بالده وشعب ا

لعدالة القضية الفلسطينية ودعم مواقف الشعب 

الفلسطيني والجهود الرامية الى نيل حقوقه على 

  . ارضه، واقامة دولته المستقلة في اطار حل الدولتين

وعبر السفير اونيل عن سعادته بصفته اول 

سفير لجمهورية ايرلندا في االردن، مبديا استعداد 

ين الالجئين سفارة بالده لدعم مشروعات تمك

خصوصا الفتيات والنساء بمن فيهن الالجئات 

السوريات، واشاد بتجربة مركز التدريب التابع 

لجمعية الكنائس في مخيم الشهيد المفتي في العمل 

على كل ما من شأنه دعم االسر الالجئة وتمكينها 

  . اقتصاديا واجتماعيا

كما اشاد بمستوى التعاون بين سفارة بالده 

ؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع وكافة الم

المدني في االردن خدمة للقضايا االنسانية واالسهام 

بجهود التنمية الشمولية والمستدامة التي يسير بها 

االردن بخطوات ثابتة ومستقرة تشجع على دعمها 

  . بكل السبل المتاحة

واستمع السفير اونيل من الجئات فلسطينيات 

مركز التدريبي ومدى وسوريات الى تجربتهن في ال

االستفادة التي انعكست على اوضاعهن النفسية 

واالقتصادية واالجتماعية، واطلع على برنامج ملتقى 

األطفال الذي تنفذه الجمعية من أجل تنمية مواهب 

  . األطفال في المجاالت كافة

ووصف رئيس لجنة خدمات المخيم محمد 

 بأنها شامخ الخضور زيارة السفير اونيل الى المخيم
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استكمال للرسائل اإلنسانية والمعبرة عن شعور 

  .الشعب اإليرلندي تجاه االردن والقضية الفلسطينية

  ٦ص ١٩/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  إندونيسيا تندد بانتهاكات االحتالل في القدس

أدانت إندونيسيا، انتهاكات االحتالل الصهيوني 
لمنتجات في مدينة القدس المحتلة، وطالبت بمقاطعة ا

 .اإلسرائيلية المصنعة في المستوطنات

جاء ذلك في خطاب ألقاه نائب وزير الخارجية 
اإلندونيسي عبد الرحمن محمد فاخر، في اجتماع وزاري 
طارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي، في مدينة جدة 

ّإن االنتهاكات اإلسرائيلية تقوض "السعودية، قال فيه 
 ".الفرص المستقبلية لحل الدولتين

وشدد فاخر على أهمية حفاظ دول المنظمة على 
 ".الوضع القانوني لمدينة القدس بموجب القانون الدولي"

كعضو في :" وأضاف المسؤول اإلندونيسي
المجلس التنفيذي الحالي لمنظمة اليونيسكو، إندونيسيا 
تدعو جميع أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي للحفاظ 

قدس الموجودة على قائمة على الوضع القانوني لمدينة ال
 ".اليونيسكو للتراث العالمي

وشدد الدبلوماسي اإلندونيسي، على أن جهود 
متسقة ولها "إيقاف االنتهاكات اإلسرائيلية يجب أن تكون 

  ."آثار اقتصادية مباشرة

  ٢٠/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  )عمر وطليب(إسرائيل تبحث زيارة 
مجلس األمن القومي سيعقد  –القدس المحتلة 

االسرائيلي التابع لمكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، 
بنيامين نتانياهو، جلسة لبحث مسألة السماح لعضوتي 
ٕمجلس النواب األميركي رشيدة طليب والهان عمر من 

زيارة اسرائيل، لتقديم توصية لرئيس الحكومة، الذي من 
لسماح المتوقع أن تكون له الكلمة األخيرة في قرار ا

  .بدخول النائبتين من عدمه

امس، إلى أنه بالرغم » هآرتس«ولفتت صحيفة 
من أن وزارة الشؤون اإلستراتيجية، مخولة باتخاذ القرار 
بمنع دخول أشخاص إلى البالد عبروا عن دعمهم لحملة 
مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها والدعوة لفرض 

طليب سيترك عقوبات عليها، إال أن في حالة عمر و
ًالقرار لنتانياهو متجاوزا صالحية الوزارة، لما يحمله القرار 

في » صورة إسرائيل«من أبعاد سياسية قد تؤثر على 
  .الخارج

ٕوأعلنت رشيدة والهان، اللتان عبرتا عن دعمهما 
وقدمتا مشروع قانون يمنح  (BDS) لحملة المقاطعة

لى األميركيين حق المشاركة في الحمالت الداعية إ
مقاطعة إسرائيل، عن عزمهما زيارة اسرائيل قريبا، لكن 
دون تحديد موعد لهذه الزيارة حتى اآلن، وفي ظل 

، ويقضي بمنع ٢٠١٧القانون اإلسرائيلي الذي سن عام 
يصدر عن قصد دعوة عامة لمقاطعة «دخول أي أجنبي 

  .، من المتوقع أن تمنعا من دخول البالد»إسرائيل

إعالم إسرائيلية بأن نتانياهو وفيما أفادت وسائل 
سيدرس ما إذا كان سيسمح لطليب وعمر بالدخول إلى 
الضفة الغربية المحتلة عبر المعابر اإلسرائيلية من 

أن القانون اإلسرائيلي يخول » هآرتس«عدمه، أوضحت 
وزارة الخارجية بتقديم توصيات لوزارة الشؤون 

ا الشأن، حول اإلستراتيجية، المكلفة بإنفاذ القانون في هذ
دخول كبار المسؤولين الذين قد يؤدي منعهم من الدخول 

  .إلى البالد إلى اإلضرار بعالقات إسرائيل الخارجية

، الخميس، إن وزارة »هآرتس«وقالت صحيفة 
الخارجية اإلسرائيلية حذرت من أن منع عمر وطليب من 
المرور إلى األراضي الفلسطينية سيضر بالعالقات 

سرائيلية، وأوضحت أن القرار في هذه الحالة الخارجية اإل
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سيترك لنتانياهو بعد التشاور مع مجلس األمن القومي 
  .التابع لمكتبه

ويقوم أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب 
األميركيين بزيارات مستمرة إلى اسرائيل بتنظيم من 
السفارة األميركية أو المنظمات المؤيدة إلسرائيل في 

، لكنها غالبا ما »إيباك«وعلى رأسها الواليات المتحدة 
  .تكون لدعم إسرائيل وليس الفلسطينيين

وفي سياق متصل، أكدت عمر، مساء الخميس، 
للرئيس األميركي، دونالد ترامب، » كابوسا«أنها ستبقى 

الذي كان مؤيدوه قد هاجموها بعنف خالل تجمع انتخابي 
  .«بالفاشي«قبل يوم، ما دفعها إلى وصفه 

نائبة الديمقراطية عند عودتها إلى وقالت ال
دائرتها االنتخابية في مينيسوتا، حيث لقيت استقباال 

هو أن يرى ) لترامب(الكابوس «حارا، لحضور تجمع إن 
سنبقى «وأكدت . »الجئة صومالية تصل إلى الكونغرس

  .«كابوسا لهذا الرئيس ألن سياسته كابوس بالنسبة لنا

الجئين وهي ابنة )  عاما٣٦(وكانت عمر 
إلى بلدها األصلي، » بالعودة«صوماليين ونصحها ترامب 

األمر ال «، وقالت »الفاشي«قد وصفت الرئيس األميركي بـ
ّيتعلق بي، إنه يتعلق بمعركتنا في سبيل ما يجب أن  ّّ

  .«يكون عليه بلدنا

ودانت الشابة المسلمة التي أثارت تصريحاتها 
سعي ترامب إلى حول إسرائيل قبل أشهر جدال حادا، بقوة 

النقاش الديمقراطي واالختالفات في وجهات «إسكات 
  .في البالد» النظر

وقبل أن تتوجه إلى مينيسوتا، صرحت إلهان 
ّلقد قلنا إن هذا «عمر، أمام صحافيين في واشنطن 

ّأعتقد أنه . ّالرئيس عنصري ونددنا بتصريحاته العنصرية
  .«ّفاشي

ي رددوا وكان مئات من أنصار الرئيس الجمهور
في تجمع في كاروالينا الشمالية، مساء األربعاء، 

، في إشارة إلى عمر التي ولدت »أعيدوها إلى بالدها«
في الصومال ولجأت مع عائلتها إلى الواليات المتحدة 

  .ًحيث حصلت الحقا على الجنسية

وفي مواجهة الغضب، حاول ترامب، الخميس، 
ستياء كبيرا في النأي بنفسه عن هذا المشهد الذي أثار ا

ّلم أكن مسرورا بذلك، وال اتفق «الواليات المتحدة، وقال  ً
  . »معه

وأضاف ترامب للصحافيين لدى سؤاله عن 
الهتاف وعن سبب عدم تدخله ليوقف الحشد عن ترداد 

ّبدأت بالتحدث (...) ّأعتقد أنني فعلت ذلك «الهتاف 
  .«بسرعة كبيرة

وقد وقف على منصة تحمل شعار الرئاسة 
األميركية ولم يحاول في أي وقت تهدئة الحشد وهو يردد 
هذا الشعار الجديد الذي يذكر بشعار آخر تم ترديده في 

 حول المرشحة الديمقراطية للرئاسة هبالري ٢٠١٦
  .«!احبسوها«كلينتون 

  ٨ص ٢٠/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يؤكد تطابق مواقف األردن والمغرب : الرزاز
  ةتجاه القضية الفلسطيني

بحث رئيس الوزراء الدكتور  - بترا -عمان 
عمر الرزاز مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
المغربي ناصر بوريطة لدى استقباله له اليوم السبت، 
سبل تعزيز العالقات الثنائية بين المملكتين الشقيقتين 
ٕوادامة التنسيق والتشاور بينهما تجاه مختلف القضايا 

 .دوليةاإلقليمية وال

واكد رئيس الوزراء خالل اللقاء الذي حضره 
وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والوفد 
المرافق للوزير المغربي، دور حكومتي البلدين في تنفيذ 
ما اتفق عليه جاللتا الملك عبداهللا الثاني والملك محمد 
السادس في لقاء القمة الذي جمعهما في الدار البيضاء 
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شهر آذار من هذا العام لالرتقاء بالتعاون بين خالل 
البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب، 

  .ٕوادامة نهج التشاور والتنسيق بينهما

وشدد الرزاز على ان هذا المستوى من التعاون 
يعكس متانة العالقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين 

  .صاديةفي جميع المجاالت السياسية واالقت

ففي الملف السياسي، اكد رئيس الوزراء تطابق 
مواقف البلدين تجاه القضية الفلسطينية ودعمها لحقوق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط 

 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 
والتنسيق الدائم للدفاع عن القدس وحماية المقدسات 

  .>>...فيها

  ٢١/٧/٢٠١٩موقع الحقيقة الدولية 

* * * * *  

األردن والمغرب يتفقان على وضع خريطة 
 لترجمة ومأسسة التنسيق بين البلدين

 أجرى وزير الخارجية وشؤون –عمان 
المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة ناصر 

 موسعة لتنفيذ مخرجات القمة بوريطة اليوم محادثات
التي عقدها جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخوه جاللة 
الملك محمد السادس آذار الماضي عبر عملية 
مؤسساتية ترتقي بالتعاون والتنسيق إلى المستويات التي 

 .تعكس فعليا العالقات االستراتجية األخوية بين المملكتين

ل أالجتماع واتفق الوزيران خالل ترأسهما أعما
األول للجنة التشاور السياسي في وزارة الخارجية 
وشؤون المغتربين على اعداد خريطة طريق مفصلة 
لترجمة مخرجات القمة تعاونا أوسع في المجاالت 
االقتصادية واالستثمارية والمسيحية والثقافية باالضافة 
إلى مأسسة التنسيق في المحافل الدولية خدمة للقضايا 

 .والعربية المشتركةالثنائية 

وسيواصل فريقا عمل من الوزارتين اجتماعاتهما 
برنامجا شامال لتحقيق إنجازات واضحة تعزز  غدا إلنجاز

التعاون في قطاعات محددة تثمر نتائج ملموسة في 
 .>>...نأسرع وقت ممك

تعزيز التعاون  وبحثت الصفدي وبوريطة... <<
ا القضية والتنسيق إزاء القضايا اإلقليمية، خصوص

ِالفلسطينية التي تمثل القضية األولى وفي جهود حماية 
القدس ومقدساتها تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس وجاللة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس 

مة كما أكد صاحيا الجاللة في البيان الذي صدر عن الق
 .>>...يفي آذار الماض

وأكد الصفدي استمرار التعاون والتنسيق ... <<
بين المملكتين إزاء القضايا اإلقليمية، خصوصا القضية 

 .الفلسطينية والقدس

كما تعلمون جاللة الملك عبد اهللا الثاني " وقال
هو الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 

دس هو رئيس لجنة القدس، وجاللة الملك محمد السا
القدس، وثمة جهد كبير نقوم به من أجل حماية 
المقدسات والحفاظ عليها والحفاظ على الوضع التاريخي 

 ".والقانوني القائم فيها

رؤيتنا الموحدة إزاء القضية "وشدد على 
الفلسطينية بأنها القضية األساس، القضية المركزية التي 

 أمن واستقرار لن ينعم الشرق األوسط بما يستحقه من
من دون حلها على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام 
الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على 

 ".١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 

وشدد الصفدي على أن المملكتين متفقتين  
على ضرورة العمل إليجاد أفق سياسي ينهي حالة اليأس 

بشكل مكثف المتجذرة وعلى أن البلدين يعمالن 
وبالتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل 
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إسناد األشقاء الفلسطينين وتلبية جميع حقوقهم 
  .>>...عالمشروعة سبيال وحيدا لحل الصرا

، قال -وبما يتعلق بالقضية الفلسطينية ...<<
هناك مواقف متطابقة تماما سواء في ما يخص "بوريطة 

قتضيات الشرعية الدولية وفي الدفع لحل الدولتين وفق م
 .ما يتعلق بحفظ وصيانة القدس وارثها اإلسالمي

موقف المغرب كان واضحا دائما وهو دعم "وزاد  
مطلق وتأييد تام للوصاية الهاشمية على المقدسات 

وتنسيق وفق مسؤولية جاللة الملك محمد . المقدسية
السادس ومسؤولية جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن 

ًسواء في إطار الوصاية الهاشمية  سين حفظهما اهللا،الح
على المقدسات او في إطار رئاسة لجنة القدس التابعة 

 .>>..."لمنظمة التعاون اإلسالمي

وشدد بوريطة على التنسيق أيضا على  ...<<
فريق "مستوى البعثات الدبلوماسية بالخارج ليكون هناك 

اإلقليمية، في دبلوماسي واحد مع األردن في كل القضايا 
كل القضايا المتعددة األطراف، حتى نعمل ونرتقي إلى 

 .صاحبا الجاللة" وضعهما الطموح والسقف اللذين

وأتفق الوزيران على عقد المشاورات السياسة  
 .>>...بشكل دوري

  ٢١/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الفلسطينيون يرفضون تصريحات غرينبالت 
  لشرعية الدوليةويعتبرونها مخالفة لقرارات ا

تواصلت  ... <<– عمان – نادية سعد الدين
ردود الفعل الفلسطينية الرافضة لتصريحات المبعوث 
األميركي لعملية السالم في الشرق األوسط، جيسون 

األميركية، والتي قال فيها " بي بي أس"غرينبالت، لقناة 
ال يوجد شيء اسمه مستوطنات، بل هي ضواحي أو "إنه 

الضفة الغربية غير محتلة بل هي "ًيرا إلى أن ، مش"بلدات
  ."ٍأراض متنازع عليها

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، صائب عريقات، عبر موقع التواصل 

ال يوجد احتالل : غرينبالت يقول"االجتماعي تويتر، إن 
وال يوجد استيطان، وال يوجد حقوق للشعب الفلسطيني، 

يل الضحية، وال ترتكب أخطاء، القدس عاصمة إسرائ
إلسرائيل، ألن ذلك قانون من الكونجرس، ال مساعدات 

" االونروا "نالفلسطينييللفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل 
  ."األبرثايد=  السالم ١٩٦٧حدود وال  بسبب الفساد، ال

، "لصفقة القرن"هذا ملخص "واعتبر عريقات أن 
، )"دولة بنظامين(برثايد أي السالم على أساس األ

ًمتسائال عما إذا كان أي شخص في العالم يؤيد حل 
  ).األبرثايد(الدولة الواحدة 

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية 
ًإمعانا رسميا في "بتصريحات غرينبالت، التي اعتبرتها  ً

االنقالب على الشرعية الدولية والقانون الدولي وميثاق 
  ."ةاألمم المتحد

مفهوم الواقعية الذي "وأضافت الخارجية إن 
يروج له غرينبالت دفعه لتحويل سلطات االحتالل بكل 
عنجهية من جالد محتل إلى ضحية، وأوصله لتبني رواية 

  ."وأفكار اليمين اإلسرائيلي الحاكم بإنكار وجود االحتالل

غرينبالت وفريق الرئيس "وأشارت الوزارة إلى أن 
د ترامب، يتصرف وكأنه ال يوجد مجتمع األميركي، دونال

ًدولي، فكما ينكر وجود االحتالل ينكر أيضا كل ما يتعلق 
بالمجتمع الدولي والشرعية الدولية وقرارات األمم 

  ."المتحدة

الشعب الفلسطيني قادر على إسقاط "وأكدت أن 
ًهذه المؤامرة، وباق في أرضه ووطنه متمسكا بكامل 

  ."المشروعةحقوقه الوطنية العادلة و

 باسم حركة اإلعالميبدوره؛ قال المتحدث 
تصريحات غرينبالت، بأن "، حازم قاسم، إن "حماس"

، تؤكد الفلسطينيّسلطات االحتالل تعد ضحية العدوان 
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مرة أخرى أن اإلدارة األميركية تتبنى الرؤية الصهيونية 
ًاليمينية، مثلما تعد شريكا كامال في العدوان على الشعب  ً ّ ُ

  ."لسطينيالف

قمة االستخفاف "وأضاف أن هذه التصريحات 
ً، الفتا إلى أنها لن "واالستهتار األميركي بالشعوب العربية

ًتغير من الواقع شيئا، فسلطات االحتالل هي المعتدي 
على الدوام ضد الشعب الفلسطيني، وأن الضفة محتلة 
وللشعب الفلسطيني الحق الكامل في مقاومة االحتالل 

  ."فيها

ن جانبها؛ دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير م
اإلدارة األميركية إلى التوقف عن تشويه "فلسطين 

الحقائق في توصيفه للوضع في األراضي الفلسطينية 
المحتلة، ودفاعها المستميت عن جرائم االحتالل 

  ."اإلسرائيلي ومجازره ضد الشعب الفلسطيني

ع مزاعم غرينبالت تتصادم م"وقالت الجبهة إن 
قرارات الشرعية الدولية، التي أقرت بأن الضفة الغربية، 
بما فيها القدس، وقطاع غزة، هي أراضي فلسطينية 

، كما الجوالن السوري المحتل ومزارع ١٩٦٧محتلة العام 
شبعا وتالل كفر شوبا في الجنوب اللبناني، ودعت 
االحتالل اإلسرائيلي لالنسحاب منها، كما اعترفت للشعب 

 حزيران، وبحق أبنائه ٤ي بدولته على حدود الفلسطين
ًالالجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، تطبيقا للقرار 

١٩٤".  

محاوالت غرينبالت تزييف الحقائق "ورأت إن 
، أمام االحتاللتزيد من عزلة اإلدارة األميركية وسلطات 

  ." العام وفي المجتمع الدوليالرأي

لشبكة بي بي وكان غرينبالت قال، في حديث 
أعتقد أن إسرائيل ضحية "إس اإلخبارية األميركية، 

ًوليست طرفا يتحمل المسؤولية، ومنذ تأسيسها تعرضت 
  ."لهجمات متكررة وما تزال تتعرض لهجمات إرهابية

وأعرب عن معارضته الستخدام مصطلح 
في تسمية التجمعات السكنية اإلسرائيلية " المستوطنات"

ًيرا إلى إنه يفضل مصطلح في الضفة الغربية، مش
ٍ، وأن الضفة ليست أراض محتلة بل "البلدات والضواحي"
 ."أراض متنازع عليها"

  ٢٩ ص٢١/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

صفقة "ً يؤكد مجددا رفض  الفلسطينيالرئيس
  والمساس بالقدس" العصر

 

قال الرئيس محمود عباس، إن القضاء يجب أن 
 التي تمت اإلصالحاتر ًيبقى مستقال، لذلك نأمل أن تثم

في القضاء ليعود إلى وضعه ومكانته المقدسة الممتازة، 
ليستطيع أن يقوم بواجبه على الوجه األكمل في خدمة 

  .المواطنين كسلطة مستقلة

جاء ذلك في مستهل اجتماع اللجنة المركزية 
لحركة فتح، الذي عقد اليوم السبت في مقر الرئاسة 

  .بمدينة رام اهللا

ان الحفريات " السياسي، قال الرئيس، وفي الشق
التي تجري في مدينة القدس المحتلة هي قضية في 
منتهى الخطورة، ونحن يجب أن ال نسمح لإلسرائيليين أن 

  ".يستمروا في هذا العبث في عاصمة فلسطين األبدية

إلى   سيادته، هنا أريد أن الفت النظروأضاف
ة قضية مهمة، وهي قضية صفقة العصر والمنام

واألموال، هذه األمور كما هو موقفنا في السابق، هو 
موقفنا اآلن، لم يتغير بمعنى نحن لن نقبل بصفقة 

، أميركاالعصر ولن نقبل بورشة المنامة التي قامت بها 
 منقوصة مهما عانينا، ألنه األموالولن نقبل ان نستلم 

 قضايانا، أقدس نتنازل عن إننا قبلنا فهذا معناه إذا
  .واألسرىشهداء والجرحى فضية ال
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وبخصوص عالقاتنا الدولية، قال سيادته، نحن 
 صوتا تعترف بدولة ١٣٨ المتحدة بـ األممخرجنا من 

 دولة اآلن تعترف بنا، باإلضافة ١٤٠فلسطين، عندنا 
 دولة ١٣٤الصين التي كانت + ٧٧إلى مجموعة 

 إلى األمانة دولة ونتمنى ان نسلم ١٣٥ اآلن أصبحت
 ١٤٠حدة والعدد سيصل ان شاء اهللا إلى  المتاألمم
  .>>...دولة

  ٢٠/٧/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

 تطالب الجنائية الدولية  الفلسطينيةالخارجية
  بتحمل مسؤولياتها تجاه مجزرة صور باهر

وزارة الخارجية والمغتربين، إنها   قالت– رام اهللا
تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية لإلسراع في 

تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في  إجراء
 .صور باهر، وعمليات التطهير العرقي وغيرها

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم األحد، 
من جديد أن " العليا اإلسرائيلية" ما تسمى بـأثبتت"

 هي جزء ال يتجزأ من إسرائيلمنظومة القضاء في 
للقانون ، وال تمت بصلة اإلسرائيليمنظومة االستعمار 

والقضاء، بل توفر الغطاء والحماية النتهاكات االحتالل 
وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين 

 سكناهم وهدم منازلهم ومنشآتهم أماكنالفلسطينيين من 
، أرضهموتدمير مصادر رزقهم ومقومات صمودهم في 

 الشمالية األغواركما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في 
القدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حاليا في و

حي وادي الحمص بصور باهر، حيث رفضت العليا 
 طلب العائالت الفلسطينية تجميد قرارات هدم اإلسرائيلية

 من مئة أكثر بناية سكنية في الحي المذكور تضم ١٦
 ".شقة سكنية

 وأشارت إلى أن سلطات االحتالل تستمر
 وتقديم الموازنات المطلوبة والتسهيالت بحمالتها الدعائية

 المستوطنات في إلىلجذب المزيد من المستوطنين 
، وسط حمالت األغوارالجبال الشرقية المطلة على 

تحريض على القيادة الفلسطينية تقوم بها جمعيات 
نشاطات فلسطينية في (يمينية متطرفة ضد ما تسميه 

 ").ج "المناطق المصنفة

قتحام قوات االحتالل حي وادي وأدانت الوزارة ا
 إقداممن مغبة  ، محذرة"اإلسرائيليةالعليا "الحمص، وقرار 

سلطات االحتالل على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه 
الجريمة من أوضاع مأساوية على العائالت الفلسطينية 

 . والنساء والشيوخاألطفالبمن فيها 

واعتبرت أن صمت المجتمع الدولي يشجع 
ات االحتالل على ارتكاب المزيد من الجرائم سلط

والخروقات الفاضحة التفاقيات جنيف والقانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنساني، ان لم يكن تواطؤا حقيقيا 

 .وغطاء لتلك االنتهاكات

وشددت الوزارة على أنها تواصل مساعيها مع 
المجتمع الدولي ومؤسسات األمم المتحدة ومجالسها ومع 

ول لحثها للضغط على سلطات االحتالل للتراجع عن الد
  .هذا القرار

  ٢٢/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

الفلسطينيون يطالبون بتدخل أممي لوقف 
 االحتالل هدم منازل حي واد الحمص بالقدس

طالب الفلسطينيون  – عمان – نادية سعد الدين
ائيلي بتدخل األمم المتحدة لكف يد سلطات االحتالل اإلسر

عن فرض حصار شديد ضد حي واد الحمص في قرية 
صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، وتنفيذ 

  .مخطط هدم العديد من منشآته السكنية وتشريد مواطنيه

وحذرت دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع المدني 
اقدام سلطات "في منظمة التحرير الفلسطينية من 

اية مكونة من مئة شقة االحتالل على هدم ست عشرة بن
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سكنية في منطقة واد الحمص، ببلدة صور باهر في 
  ."القدس المحتلة

 وقالت الدائرة، في بيان وصلت نسخة منه لـ
ًعملية الهدم تعد جزءا من عملية هدم كبيرة "، إن "الغد"

تستهدف مئات الشقق السكنية قرب الجدار العنصري، 
يد المدينة وتصب في مخطط التطهير العرقي بهدف تهو

  ."المقدسة

جريمة حرب حسب "وأوضحت بأن ذلك يشكل 
القوانين الدولية، ما يستوجب إيفاد لجنة مراقبة وتحقيق 

  ."فورية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني

بممارسة “وطالبت الدائرة، األمم المتحدة 
صالحياتها وتطبيق القوانين والقرارات الدولية المتعلقة 

محتلة عامة ومدينة القدس خاصة، ووضع باألراضي ال
حد لحكومة االحتالل االستيطانية التي تخرج عن القوانين 

  ."واألعراف الدولية بسياستها العنصرية

بوقف سياسة الكيل “وناشدت المجتمع الدولي 
بمكيالين والتصدي للفاشية الصهيونية التي استفحلت 

  .ً"وسط حكومة المستوطنين المدعومة أميركيا

االنحياز األميركي المتماهي "عتبرت الدائرة أن وا
مع االحتالل والصمت الدولي هما الركيزتان االساسيتان 
اللتان تقوم عليهما السياسة الصهيونية العنصرية 

  .>>..."لحكومة االحتالل

  ٢٦ ص٢٢/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الرئيس الفنزويلي يؤكد موقف بالده الثابت في 
  يةدعم القضية الفلسطين

 

الرئيس الفنزويلي نيكوالس  أكد – وفا – كراكاس
القضية  موقف بالده المبدئي والثابت في دعم  مادورو،

الفلسطينية الالمحدود والالمشروط من باب االلتزام 
 .واإلنساني األخالقي

مادورو لدى لقائه وزير الخارجية  وشدد
المؤتمر  والمغتربين رياض المالكي، على هامش أعمال

 لدول عدم االنحياز، على ضرورة أن تكثف الوزاري
جهودهما لمواجهة غطرسة اإلدارة  فنزويال وفلسطين

العالقات  األميركية بسياساتها التي تتناقض مع مبادئ
الدولية القائمة على االحترام المتبادل وعدم التدخل في 

الداخلية للدول، ومبدأ حرية الشعوب في تقرير  الشؤون
 .مصيرها

المالكي الرئيس الفنزويلي في وضع  بدوره،
 صورة آخر التطورات والمستجدات على الساحة

الفلسطينية والتحرك الدولي الذي تقوم به القيادة 
مستوى محكمة الجنايات  الفلسطينية من ضمنها على

 الدولية ومحكمة العدل العليا، لمواجهة المساعي

 األميركية واإلسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، من
األمر الواقع على األرض متجاوزة  خالل فرض سياسات
 .قرارات اإلجماع الدولي

اجتمع المالكي مع نائبة الرئيس التنفيذية  كما
أكدت موقف فنزويال  للجمهورية ديلسي رودريغيز، التي

 من القضية الفلسطينية باعتبارها ركنا من أركان السياسة

وية دول حركة الخارجية الفنزويلية ومبدأ من مبادئ وأول
 .عدم االنحياز

رودريغيز التنسيق العالي بين الدولتين  وثمنت
لمواجهة تهديدات اإلدارة  الحليفتين على الساحة الدولية،

 .األميركية تجاه الدولتين الصديقتين

اجتماعه مع وزير خارجية فنزويال خورخيه  وفي
تكاتف جهود البلدين  ارياسا مونسرات، أكد الوزيران

 حل الدولتين وأنه ال بديل عنه للوصول إلى حللتثبيت 

ٕشامل وعادل، وأن النزاعات ال تحل بصفقات وانما باإلرادة 
المتنازعة ووفقا لمبادئ األمم المتحدة  السياسية لألطراف

والقرارات ذات الصلة،  والمرجعيات الدولية المتفق عليها
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وليس من خالل فرض عقوبات وضغوطات أحادية 
  .الجانب

  ٢٢/٧/٢٠١٩ة الجديدة الحيا

* * * * *  

غياب الحل العادل للقضية الفلسطينية : الرزاز
  يغذي النزاعات

رئيس الوزراء الدكتور عمر  قال –  بترا–عمان 
الرزاز خالل لقائه رئيسة الجمعية العامة لألمم المتحدة 
ماريا فيرناندا اسبينوسا ان غياب الحل العادل والشامل 

ي معظم النزاعات في الشرق للقضية الفلسطينية يغذ
  .االوسط وغياب االستقرار االقليمي

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الشراكة والتعاون 
بين األردن واألمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالتعامل مع 
تداعيات األزمات االقليمية على األردن وبشكل خاص قضايا 

تواجه اللجوء، ورفع مستوى الوعي بشأن التحديات التي 
ولفت إلى ان األردن يقوم بدوره . المملكة جراء ذلك

اإلنساني باستضافة الالجئين على مدى العقود الماضية، 
مؤكدا ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 

  .إزاء الالجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة لهم

واشار الرزاز إلى البرامج المشتركة التي يتم 
ذها بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة المعنية في تنفي

األردن لضمان حصول جميع االطفال الالجئين على فرص 
  .مناسبة للتعليم

واطلع رئيس الوزراء المسؤولة األممية على 
البرامج التي تنفذها الحكومة لتمكين الشباب واكسابهم 

  .المهارات الالزمة وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل

ن جهتها، أكدت رئيسة الجمعية العامة لألمم م
المتحدة، الدور االساسي والمهم الذي يقوم به األردن 
بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، في تعزيز االمن 
واالستقرار العالميين، وفرص تحقيق السالم في منطقة 

  .الشرق االوسط

  «األونروا«الطراونة يدعو الستمرار دعم 

 النواب المهندس عاطف وقال رئيس مجلس
إن األردن مستمر بقيادة جاللة الملك عبداهللا «الطراونة 

الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، مثلما سيواصل الجهود 
والتنسيق مع الشركاء واألصدقاء في مختلف دول العالم 

  .«لضمان توفير الدعم لألونروا

وأضاف الطراونة خالل استقباله إسبينوسا ان على 
المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية مسؤولية كبيرة في 
ٕتطبيق قراراتها على الجميع، واال فإن مواصلة أطراف بعينها 
التجاوز على الشرعية الدولية، من شأنه أن يقوض 

  .«مساعي تلك المنظمات في إحالل األمن والسالم

نت إسبينوسا أهمية الشراكة مع من جهتها، بي
األردن في مجاالت تعزيز التنمية المستدامة، وتمكين 
المرأة، مشيدة بالتزام األردن بالمعاهدات والمواثيق الدولية 
وآخرها المتعلقة بالتغير المناخي، منوهة أن األردن يشكل 

ًمثاال مهما على الشراكة الفاعلة مع األمم المتحدة ً.  

ٕاسبينوسا، أهمية االستمرار بدعم وأكد الطراونة و
لكي » األونروا«وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

تواصل دورها في توفير الرعاية الصحية والتعليمية 
  .>>...لالجئين

  الطعاني يدعو لشراكة مع األمم المتحدة... <<

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية 
ردن يدفع ثمن مواقفه تجاه إن األ«الدكتور نضال الطعاني 

القضية الفلسطينية، التي تعتبر بالنسبة له قضيته المركزية 
  .«االولى

واضاف الطعاني خالل لقاء اللجنة امس رئيسة 
الجمعية العامة لألمم المتحدة والوفد المرافق ان موقف 
جاللة الملك عبداهللا الثاني واضح في تحقيق السالم العادل 

لسطينية، واقامة الدولة والشامل للقضية الف
  .>>...الفلسطينية

ولفت الطعاني، إلى ان األردن وقع على ما ... <<
 اتفاقية مع األمم المتحدة والتزم بها ولم يسجل ٢٠٠يقارب 
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األمم «على األردن أي اختراق لتلك االتفاقيات، داعيا 
لبناء شراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة األردنية » المتحدة

للقيام بواجبها على اكمل وجه ولمواجهة بشكل مباشر 
التحديات التي تواجه المملكة، فضال عن ايجاد منصة 
لتوظيف األردنيين في الدول الصديقة والفاعلة في األمم 

  .المتحدة لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة في المملكة

إن الزيارة تأتي لالستماع «وقالت فيرناندا 
، مؤكدة أن المملكة » األردنللتحديات والمشاكل التي تواجه

لم تكن بلدا مضيافا فقط للسوريين انما للفلسطينيين 
والعراقيين واليمنيين، موضحة ان األردن بلد تعامل بحكمة 

  .>>...مع الالجئين السوريين وسعى إلدماجهم مع مواطنيه

وثمنت فيرناندا دور األردن الطليعي تجاه ... <<
له لقضية الالجئين واآلثار كل القضايا االنسانية سيما تحم

المترتب عليها، الفتة إلى ان هناك حاجة كبيرة لدعم القطاع 
الصحي والبيئي الذي تأثر نتيجة الضغط الكبير 

  .>>...عليهما

 ٤ ص٢٣/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الهدم في صور باهر تعد على حقوق : قطر
  الفلسطينيين وجريمة ضد اإلنسانية

دولة قطر عمليات  رتاعتب – وفا – الدوحة
 الهدم التي نفذتها قوات االحتالل في حي واد الحمص

التابع لبلدة صور باهر، جنوب شرق مدينة القدس 
التاريخية للشعب  المحتلة، تعديا على الحقوق

الفلسطيني، وجريمة ضد اإلنسانية، تعكس استخفاف 
اإلسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية  الحكومة

 .ليةالدو

وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها،  وقالت
بشروع جيش االحتالل  إن دولة قطر تندد"اليوم االثنين، 

 اإلسرائيلي اليوم بهدم منازل الفلسطينيين في بلدة صور

، مشددة على أن هذه الجريمة تستدعي تدخال دوليا "باهر

 االحتالل اإلسرائيلي بوقف عمليات الهدم، ًعاجال؛ إللزام
 .وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

موقف قطر الثابت "الوزارة التأكيد على  وجددت
وصمود الشعب  والدائم في دعم القضية الفلسطينية،

الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة على حدود 
  ".وعاصمتها القدس الشرقية ،١٩٦٧

 ٢٣/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 قضية الفلسطينية اليوممجلس األمن يناقش ال

يعقد مجلس األمن الدولي اليوم الثالثاء مناقشته 
الفصلية المفتوحة حول القضية الفلسطينية، حيث يستمع 
االعضاء الى احاطة يقدمها المنسق الخاص لعملية 

  .السالم في الشرق األوسط، نيكوالي ميالدينوف

وسيناقش المجلس، في الجلسة التي تشارك بها 
الى الدول االعضاء بالمجلس، الدول االعضاء باالضافة 

باالمم المتحدة، المستوطنات والحل السلمي والعنف 
والحالة االنسانية في الضفة وغزة باالضافة الى موضوع 

وفي  .هدم اسرائيل لبيوت الفلسطينيين في صور باهر
هذا الصدد، قال المنسق الخاص، ميالدينوف، أمس 

ًن الدعوات بعدم المضي قدما على الرغم م»االثنين، انه و
في عملية الهدم، فإن تدمير المباني السكنية في صور 

» باهر سيؤدي إلى تشريد العديد من العائالت الفلسطينية
ال يمكن ألي قدر من المساعدات «مضيفا في تغريده انه 

يجب على إسرائيل وقف هذه ! اإلنسانية تعويض معاناتهم
  .السياسة

ولية الى دخول مئات من وتشير المعلومات األ
القوات اإلسرائيلية صور باهر صباح يوم أمس حيث 
ًهدمت عددا من المباني السكنية، بما في ذلك المنازل 

من » ج« و»ب« و»أ«المأهولة، والموجودة في المناطق 
الضفة الغربية على جانب الجدار العنصري العزل في 

  .القدس الشرقية
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لت فيه انها تتابع وأصدرت االمم المتحدة بيانا قا
بحزن تدمير السلطات اإلسرائيلية للمنازل في المجتمع »و

الفلسطيني في صور باهر، مذكرة بان البعض من 
واقع النزوح الثاني «الالجئين الفلسطينيين، يواجه اليوم 

  .في الذاكرة الحية

 ٣واشارت االمم المتحدة في بيان اصدره 
لشؤون مسؤولين هم جيمي ماك جولدريك، منسق ا

اإلنسانية في فلسطين المحتلة، والسيدة جوين لويس، 
مديرة عمليات الضفة الغربية في األونروا، جيمس هينان، 
مجير مكتب شؤون الالجئين في األرض الفلسطينية 

العملية واسعة النطاق بدأت في « الى –المحتلة 
بينما كانت الظالم ) أمس(الساعات األولى من صباح 

ألسر على الخروج من منازلها، وتسببت حالكا، وأجبرت ا
ًمن بين النازحين قسريا أو . في ضائقة كبيرة بين السكان

 .المتأثرين بطريقة أخرى

وأكدت األمم المتحدة، في بيانها على أن 
سياسة إسرائيل في تدمير الممتلكات الفلسطينية ال «

 .تتوافق مع التزاماتها بموجب القانون اإلنساني الدولي

 ٤ ص٢٣/٧/٢٠١٩ الدستور

* * * * *  

الخطة األميركية للسالم تهدف إلى : خامنئي
 "محو الهوية الفلسطينية"

 قال المرشد األعلى – )ب.ف.أ (– طهران
للجمهورية اإلسالمية علي خامنئي إن هدف الخطة 

هو ) صفقة القرن(األميركية للسالم في الشرق األوسط 
  .”محو الهوية الفلسطينية“

شنر مستشار وصهر الرئيس ويسعى جاريد كو
األميركي دونالد ترامب إلى تنفيذ خطة السالم التي يصفها 

 مليار دوالر في ٥٠والتي ستضخ ” فرصة القرن“بأنها 
  .االقتصاد الفلسطيني

وانتقد خامنئي خالل لقائه في طهران أمس وفدا 
ترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب ” حماس“من 

من هذه الخطة الخطيرة ” هدفال“السياسي للحركة أن 
هو محو الهوية الفلسطينية، وينبغي التصدي لها وعدم 

  .”السماح باستخدام المال لمحو الهوية الفلسطينية

السبيل اآلخر هو أن يشعر الشعب “وأضاف ان 
ففي األعوام القليلة الماضية كان . الفلسطيني بالتقدم

ّجهزون الفلسطينيون يناضلون بالحجارة، لكنهم اليوم م
، بحسب الموقع الرسمي ”بالصواريخ الدقيقة بدل الحجارة

وهذا هو اللقاء الثاني بين العاروري . للمرشد األعلى
  .ومسؤولين إيرانيين بارزين خالل شهر تقريبا

أجرى العاروري ) يونيو( حزيران ١٧وفي 
محادثات مع وزير االستخبارات اإليراني محمود علوي في 

  .الخطة األميركية” مواجهة أخطار“بيروت، واتفقا على 

مواجهة التحديات “كما اتفقا على ضرورة 
والمخاطر الناتجة عن إصرار الحكومة األميركية على 

، بحسب وكالة ارنا ”صفقة القرن” ما يسمى بـ” فرض
  .لالنباء

 ٢٦ ص٢٣/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

يطالب بتدخل دولي عاجل " الوطني الفلسطيني"
لتطهير العرقي في واد لمواجهة جرائم ا

 الحمص
  

 طالب المجلس الوطني الفلسطيني - رام اهللا
المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة 
جرائم التطهير العرقي اإلسرائيلي التي تجري اآلن ضد 
المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، 

لى تنفيذ وذلك في ضوء إصرار االحتالل اإلسرائيلي ع
 ٥٠٠ شقة سكنية، وتأوي نحو ١٠٠جريمة هدم تطال 

 .فرد
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وأوضح المجلس في رسائل عاجلة وجهها رئيسه 
سليم الزعنون لمختلف االتحادات البرلمانية العربية 
واإلسالمية واألوروبية واالورومتوسطية واالفريقية 
واالتحاد البرلماني الدولي انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي 

ن الدولي والتفاقيات الهاي وجنيف ولقرارات األمم للقانو
المتحدة والتفاقيات السالم، والمتمثلة بهدم البيوت 
والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية 
في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف 

 وفصل ،تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها
 .محيطها الفلسطينيالقدس عن 

ّوبين أن تلك المباني في حي واد الحمص في 
صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، حصل اصحابها 

تراخيص من السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبار  على
حسب اتفاقيات " أ"أن الحي يقع ضمن تصنيف المنطقة 

 .أوسلو

ودعا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى التدخل 
لمنع االحتالل من استكمال هدم تلك البنايات في الفوري 

صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من 
مكان، واجباره على االلتزام بالقانون الدولي واالتفاقيات 
الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة واألفعال جرائم 

 .تطهير عرقي يجب محاسبته عليها

 الفلسطينية وأوضح في رسائله ان هدم المنازل
يرتقي إلى مستوى جرائم حرب، ويجري توثيقها من قبل 
الوكاالت الدولية المتخصصة والتي ستشكل وقائع الملف 
الجنائي ضد االحتالل، والذي يتوجب تفعيله ومتابعته 
على كافة المستويات بما في ذلك محكمة الجنايات 

 .الدولية

 ّوفند المجلس الوطني في رسائله الحجج الواهية
التي يسوقها االحتالل لهدم تلك المباني، حيث انها 

 تموز ٩تنتهك فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 
، التي طالبت إسرائيل وقف بناء جدار الفصل ٢٠٠٤

العنصري، بما في ذلك في القدس المحتلة وما حولها؛ 
وتفكيك المقاطع التي ُأنجزت منه، وتقديم تعويضات 

 .األمور إلى ما كانت عليهٕللمتضررين، واعادة 

وشرح المجلس سياسة االحتالل اإلسرائيلي 
العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين فيما يتصل بالبناء 
على اراضيهم خاصة في مدينة القدس، بينما تقوم بلدية 
االحتالل بتنظيم أي قطعة أرض فلسطينية يستولي عليها 

 .ة ويسرالمستوطنون اليهود وعلى نفقتها، بكل سهول

وأكد أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة 
، أذ بلغت ٢٠١٨سجلت النسبة األكبر خالل العام 

 منشأة، ١٧٨ً بيتا و٦٨، حيث هدم االحتالل %٤٥
وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي 

ً بيتا ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس ١٤٦بلغت 
 .أة بيت ومنش١٠٠فبلغت 

ّوذكر برلمانات العالم واتحاداته بأن هدم تلك 
المباني في صور باهر وغيرها من المواقع المهددة مرتبط 

، الذي هدم منذ عام ١٩٦٧بسياسة االحتالل منذ عام 
منزال  ١٤٤٠ حتى نهاية حزيران الماضي حوالي ٢٠٠٦

فلسطينيا أكثر من نصفها في مدينة القدس المحتلة، 
 ٦٠٠٠ وحتى تاريخه أكثر من ١٩٨٧وهدم منذ عام 

 ..منزل في مختلف انحاء األرض الفلسطينية المحتلة

وطالب االتحادات البرلمانية اإلقليمية والدولية 
بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة هدم المنازل 
الفلسطينية بوصفها جريمة تندرج ضمن سياسة التطهير 

من  ٥٣العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 
 التي تحرم تدمير ١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

 ١٩٠٧ من اتفاقية الهاي الرابعة ٢٣الممتلكات، وللمادة 
التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات 
مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، وكذلك تشكل 

ًانتهاكا صارخا لنص المادة   من اإلعالن العالمي ١٧ً
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ال " والتي تنص على أنه ١٩٤٨ن لعام لحقوق اإلنسا
 ؛ً"يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا

وقال إن عمليات هدم المساكن الفلسطينية 
تنطوي على جريمة مركبة معقدة تمس الروح والعقل 
والكرامة اإلنسانية، وتمس أبعاد الوجود اإلنساني 
والوطني برمته، ألنها عش أحالمهم ومأوى آالمهم 

نكى من ذلك عندما يضطر األب لهدم واأل... وأفراحهم
مسكنه أو جزء منه بيده من خالل سياسة الهدم الذاتي، 

 .ٕواال سيتكفل بنفقات الهدم

 ٤ ص٢٣/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  ذرائع إسرائيل بتدمير المنازل باطلة: الطراونة
  

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي  -عمان 
 الطراونة جرائم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف

االحتالل اإلسرائيلي، التي تمثلت مؤخرا بهدم المنازل 
  .الفلسطينية في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس

الطراونة في البيان الذي أصدره االتحاد  وأكد
البرلماني العربي اليوم الثالثاء بطالن كافة الحجج 
والذرائع التي يستند إليها االحتالل لتسويغ أعماله 

  .جية القاضية بتدمير المنازلالهم

إلى مراهنة االحتالل على الوضع  لفت الطراونةو
العربي واإلسالمي الراهن، إلشعال نار القالقل سواء كانت 

عرقية أو أمنية، لصرف انتباه الدول  طائفية، مذهبية،
والحكومات العربية بعيدا عن االنتهاكات الخطيرة لحقوق 

  .لقة بالقدس وجوارهاالشعب الفلسطيني، خصوصا المتع

باسم االتحاد البرلماني العربي مجلس  طالبو
األمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية، وقرارات 
ملزمة لكبح جماح التعنت اإلسرائيلي، ووضع حد فوري 

  .لجرائم الهدم والترحيل القسري

ناشد الطراونة باسم االتحاد المجتمع الدولي و
انية الدولية وخاصة االتحاد وجميع االتحادات البرلم

البرلماني الدولي والبرلمانات الوطنية بتحمل مسؤولياتها 
والعمل بشكل فوري على وقف أعمال الهدم وجرائم 
التطهير العرقي التي تنتهك القيم اإلنسانية والحضارية 
والتراثية لشعب عريق على ارض تباركت بوجود المسجد 

  .األقصى وكنيسة المهد

قوف االتحاد البرلماني العربي أعرب عن وو
ودعمه المطلق للشعب الفلسطيني من اجل ترسيخ وحدته 
الوطنية وتقوية جبهته الداخلية لمواجهة المخاطر 

 .المحدقة بقضيته

  ٣ ص٢٤/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

أوغلو يؤكد أهمية دور الوصاية الهاشمية في 
  حماية مقدسات القدس

  

رى وزير أج -  نيفين عبدالهادي-عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ووزير 

امس، محادثات ، الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
حول الخطوات العملية التي سيتخذها البلدان لفتح آفاق 
أوسع للتعاون تنفيذا لتوجيهات جاللة الملك عبداهللا 
الثاني وأخيه الرئيس رجب طيب أردوغان، ومتابعة لنتائج 

  . التي عقدها الزعيمان في اسطنبول أخيراالقمة

وأكد الصفدي وأوغلو أن المملكة وتركيا 
ستستمران في العمل على تعزيز عالقاتهما وتوسعة 
التعاون االقتصادي وتعميق التنسيق إزاء القضايا 

  .اإلقليمية

وأشار الوزيران إلى استكمال الوزارات المعنية 
قتصادي والتجاري المحادثات لتوقيع اتفاق للتعاون اال

واتفاقات أخرى في مجاالت متعددة انعكاسا للحرص 
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المشترك على تطوير العالقات األخوية وزيادة التعاون 
  .في مجاالت حيوية ستنعكس إيجابا على البلدين

واستعرض الصفدي وأوغلو المستجدات اإلقليمية 
وسبل تجاوز التحديات اإلقليمية بما يحقق األمن 

  .االستقرار

مت القضية الفلسطينية المحادثات التي وتقد
أجرياها والتي شملت أيضا األوضاع في سوريا والعراق 

  .ٍوليييا والخليج العربي إضافة إلى الحرب على االرهاب

وأكد الوزيران الموقف المشترك بأن القضية 
الفلسطينية هي القضية العربية واإلسالمية األولى وأن 

ذي ينهي االحتالل حلها على أساس حل الدولتين ال
ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 ١٩٦٧القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 
هو السبيل الوحيد إلنهاء الصراع وتحقيق السالم 

  .الشامل

وأكد الوزيران مركزية القدس وقدسيتها في 
العالمين العربي واإلسالمي وضرورة الحفاظ على الوضع 

ِيخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها اإلسالمية التار
  . والمسيحية

وأكد أوغلو أهمية دور الوصاية الهاشمية التي 
يتوالها جاللة الملك عبداهللا الثاني على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس في حماية هذه 

  .المقدسات

وثمن الصفدي الموقف التركي الواضح إزاء 
ق الدائم مع المملكة في الجهود المشتركة القدس والتنسي

  .لحماية المدينة المقدسة وهويتها

وأكد الصفدي وأوغلو استمرار بذل الجهود 
لضمان تلبية االحتياجات المالية لوكالة األمم المتحدة 

لتمكينها من االستمرار ) األونروا(ٕلتشغيل واغاثة الالجئين 
تكليفها بتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين وفق 

  .>...األممي

وأتفق الوزيران على استمرار التشاور ... <<
والتنسيق والعمل المشترك خدمة لمصالح البلدين 

 .والقضايا اإلسالمية

  ٤ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مجلس األمن يبحث مجزرة هدم المنازل بواد 
  الحمص في القدس

 

 عقد مجلس األمن الدولي – وفا –نيويورك 
لألمم المتحدة مساء اليوم الثالثاء، جلسة مفتوحة التابع 

لمناقشة هدم السلطة القائمة باالحتالل، إسرائيل، منازل 
المواطنين في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق 

 .القدس المحتلة

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سياسي : ألمانيا
 وندعم حل الدولتين

لس األمن، من جانبه، قال ممثل ألمانيا لدى مج
إن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سياسي ال يحل إال 

 .بالسياسة، مؤكدا دعم بالده لحل الدولتين

وأضاف أن القانون الدولي بالنسبة أللمانيا ذو 
أهمية وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن باألمم المتحدة 
وبمجلس أمنها وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، 

ن والدولي وليس بمنطق األقوى، مشيرا وتؤمن بقوة القانو
 هو قانون ملزم وهو توافق دولي ٢٣٣٤إلى أن قرار 

 .والواليات المتحدة هي التي خرجت عن التوافق الدولي

وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب 
القانون الدولي، وهي تؤثر على فرص حل الدولتين، 

الضفة معربا عن قلق بالده العميق حول التلميح بضم 
الغربية، مشددا على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات 

 . بما فيها القدس١٩٦٧على حدود 

كما أعرب ممثل ألمانيا عن القلق بسبب عمليات 
الهدم التي تقوم بها سلطات االحتالل في الضفة الغربية 
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وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذا 
 .لواألمر يقوض اتفاقات أوس

ضرورية من أجل تلبية " األونروا"وأكد أن وكالة 
 .االحتياجات األساسية لالجئين الفلسطينيين

وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، هدمت يوم 
 شقة سكنية 77 بناية تضم أكثر من ١١أمس االثنين، 

في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس 
التابعة " أ"المصنفة المحتلة، وتقع معظمها في المناطق 

 .للسيادة الفلسطينية بالكامل

 "حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين: "جنوب إفريقيا

وانتقد ممثل جنوب إفريقيا صمت مجلس األمن 
وعدم تحركه لممارسات االحتالل باتجاه الفلسطينيين، 
وقال الممارسات اإلسرائيلية من استيطان وهدم ومنازل 

وعلى المجتمع الدولي  كوت عليها،وحفريات ال يمكن الس
 .إعالء مسؤولياته بموجب القانون الدولي

وأكد أن بالده تدعم حل الدولتين وفق القانون 
الدولي الوارد في مقررات مجلس األمن، مشددا على 

حريتنا ناقصة دون "مقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديال 
 ".حرية الفلسطينيين

 من شأنه أن نرفض أي إجراء أحادي: روسيا
 يحل مكان حل الدولتين أو المبادرة العربية

بدوره، قال ممثل روسيا أن بالده مستعدة 
الستقبال األطراف اإلسرائيلية والفلسطينية، داعيا إلى 
اتخاذ تدابير باتجاه الوحدة الفلسطينية، موجها التحية 

 .إلى مصر في هذا االتجاه

ن وأكد أن أي مساعدات إلى قطاع غزة يجب أ
تكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية الشرعية بقيادة 
الرئيس محمود عباس، مشددا على أن الحل القائم على 

 .القانون الدولي هو الحل الوحيد القابل للحياة

ٕوقال إن التوافق الدولي هو القانون الدولي، وان 
 .الواليات المتحدة األميركية ال تحترم هذا التوافق

إلى عدم احتكار الجهود ودعا ممثل روسيا 
السياسية والدبلوماسية، مجددا رفضه ألي إجراء أحادي 
من شأنه أن يحل مكان حل الدولتين أو مبادرة السالم 

 .العربية

هدم المنازل والنقل القسري للسكان : بولندا
ومحاوالت تغير الوضع القانوني لبعض المناطق تقوض 

 حل الدولتين

دولتين ومفوضات ممثلة بولندا أكدت أن حل ال
الوضع النهائي تبقى السبيل الوحيد لتلبية الطموحات 

 .ٕالمشروعة للجانبين وارساء سالم شامل

ودعت إلى العودة إلى المفاوضات على أساس 
قرارات مجلس األمن والقانون الدولي، التي تتضمن 
المعايير الدولية، التي باإلمكان ان تضفي عنصرا ايجابيا 

 .نحو حل الدولتين

وقالت إن حل الدولتين يتم تفكيكه جزءا تلو 
اآلخر وعلى وجه التحديد من خالل توسيع المستوطنات، 
الذي لم يتوقف، معربة عن قلقها من أن إقامة دولة 

 .فلسطينية قابلة للحياة بات شبه مستحيل

وجددت موقف بولندا الثابت من االستيطان، وهو 
ائقا في أن أي نشاط استيطاني، غير قانوني يشكل ع

 .وجه السالم

وشددت على أن هدم الممتلكات الفلسطينية 
والنقل القسري للسكان ومحاوالت تغير الوضع القانوني 

 .لبعض المناطق في الضفة، تقوض كلها حل الدولتين

ودعت إسرائيل إلى التخلي عن مخططاتها لهدم 
الخان األحمر شرق القدس، ووقف عمليات الهدم في واد 

 .اهر جنوب شرق القدسالحمص بصور ب

على إسرائيل وقف االستيطان وهدم : الصين
 ٢٣٣٤المباني والعنف ضد الفلسطينيين وتنفيذ قرار 

من جانبه، قال ممثل الصين لدى مجلس األمن 
الدولي إنه يجب على األسرة الدولية أن تبقى ملتزمة 
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ٕبالعملية السياسية، وان قضية فلسطين في قلب مسائل 
 .الشرق األوسط

وأضاف أن احترام حقوق الشعب الفلسطيني هي 
مسؤولية الجميع، معربا عن قلق بالده العميق من تدمير 

 .وهدم الممتلكات الفلسطينية واستمرار األزمة في غزة

، وأن ما ٢٣٣٤وشدد على وجوب تنفيذ قرار 
حصل في صور باهر بالقدس حظي باهتمام دولي وعلى 

واألنشطة إسرائيل أن تتوقف عن هدم المباني 
 .االستيطانية وأعمال العنف ضد المدنيين الفلسطينيين

وتابع ممثل الصين أنه يجب وضع حد لكل 
األفعال األحادية الجانب التي من شأنها تثبيت 
المستوطنات، مؤكدا أن حل الدولتين هو السبيل للمضي 
قدما للوصول إلى حل الصراع، إضافة للمبادرة العربية 

 .الدولية ذات الصلةللسالم، والقرارات 

وقال إن أي مبادرة جديدة يجب أن تتفق مع هذه 
 .المعايير آنفة الذكر

وأعرب عن بالغ القلق جراء حجز السلطات 
اإلسرائيلية ألموال الضرائب الفلسطينية، مطالبا برفع 

 .الحصار عن قطاع غزة فورا

وقال على األسرة الدولية مواصلة أعمالها لتعزيز 
، مبينا أن بالده ستزيد مساهمتها لألونروا دعمها لألونروا

 .لعتبة مليون دوالر

وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، هدمت يوم 
 شقة سكنية 77 بناية تضم أكثر من ١١أمس االثنين، 

في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس 
التابعة " أ"المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة 

  .فلسطينية بالكاملللسيادة ال

 ٢٤/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

الفلسطينيون سيلغون االتفاقيات مع االحتالل 
  على هدم المنازل بالقدس المحتلةًردا

  

قالت  –وكاالت  – عمان – نادية سعد الدين
رئاسة السلطة الفلسطينية إن القيادة ستعقد خالل األيام 

ًدا على عمليات الهدم المقبلة سلسلة اجتماعات مهمة، ر
واد “التي نفذتها سلطات االحتالل اإلسرائيلي، في حي 

جنوب شرقي مدينة ” صور باهر“في بلدة ” الحمص
  .القدس المحتلة

وأضاف الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، 
القيادة ستتخذ خالل هذه االجتماعات قرارات “إن 

التفاقات مصيرية بشأن العالقة مع سلطات االحتالل وا
  .”الموقعة معها

من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عقب 

القيادة الفلسطينية قررت وضع “اجتماع طارئ للجنة، إن 
  .”آليات إللغاء كل االتفاقيات مع االحتالل اإلسرائيلي

الحكومة قررت وبتعليمات من “وأضاف إن 
د عباس وضع كل ما يلزم لجبر الضرر عن الرئيس محمو

العائالت المتضررة في القدس، من إسكان وتعويض 
تحقيق “، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بفتح ”كامل

  .”فوري في جرائم االحتالل اإلسرائيلي

وكانت جرافات االحتالل اإلسرائيلي قد شرعت في 
  بناية سكنية١٦تنفيذ عمليات هدم جماعية تستهدف 

، تقع ”واد الحمص“ شقة سكنية في ١٠٠تضم نحو 
التابعة للسلطة ” أ“معظمها في المناطق المصنفة 

  .الفلسطينية

من جانبه، بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين 
في األمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثالث رسائل 
متطابقة إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس 

، ورئيسة الجمعية العامة )دولة بيرو(هر األمن لهذا الش
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لألمم المتحدة، يطالب فيها مجلس األمن بتحمل 
مسؤولياته الدولية والضغط على سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي لوقف جميع انتهاكاتها التي تمارسها بحق 
المدنيين الفلسطينيين العزل في األراضي الفلسطينية، بما 

 الهدم في واد الحمص ”مجزرة“فيها القدس، وذلك عقب 
ّفي بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، والتي شردت 

  .عشرات المواطنين حتى اآلن، بينهم أطفال

جدار الضم “وشدد السفير منصور على أن 
ُوالتوسع هو غير قانوني وغير شرعي، ومقام على 
أراضي فلسطينية مصادرة، وليست منازل أولئك 

  ”.تي غير القانونيةالمواطنين، وبعضهم الجئين، هي ال

لقد تجاوز عدد الفلسطينيين الذين “وأضاف 
أجلوا ورحلوا من منازلهم، في الثلث أألول من العام 

 ٢٠١٨الحالي، عدد جميع من تم تشريدهم خالل العام 
ّبأكمله، فيما تحملت القدس المحتلة النصيب األكبر من 
هذه االنتهاكات، وذلك بسبب أطماع االحتالل ورغبته في 

  ”.إحداث التغيير الديمغرافي في المدينة

سلطات االحتالل تواصل سياسة ” وأشار إلى أن 
بناء الوحدات االستيطانية في المستوطنات غير الشرعية، 
على حساب هدم المنازل الفلسطينية، بالرغم من الدعوات 
ّالدولية لالحتالل لوقف انتهاكاته الصارخة، ولكنه صعد 

ي االستيطان وهدم المنازل من سياساته المتمثلة ف
الفلسطينية ومصادرة األراضي، وهي أفعال ممنهجة 
وانتهاكات واضحة لقرارات األمم المتحدة، بما فيها قرار 

 واتفاقية جنيف الرابعة، كما ٢٣٣٤مجلس األمن رقم 
  ”.أنها ممارسات بال شك ترقى لجرائم الحرب

المباني التي استهدفت “وأوضح منصور أن 
ّلمزمع هدمها بنيت بتراخيص منحتها إياها وزارة بالهدم وا ُ

 سنوات، كما أنه ١٠التخطيط الفلسطينية قبل أكثر من 
” واد الحمص“ليس لسلطات االحتالل سيادة على منطقة 

وصور باهر وال أي منطقة فلسطينية محتلة منذ العام 
  .” بما فيها القدس١٩٦٧

غياب المحاسبة وتطبيق القرارات “واعتبر أن 
صادرة عن األمم المتحدة يساهم في تمادي سلطات ال

، ”االحتالل وتشجيعها على االستمرار بهذه الممارسات
ّمطالبا المجتمع الدولي، السيما مجلس األمن، بالتحرك  ً
العاجل واستنكار السياسات غير القانونية التي تقوم بها 
سلطات االحتالل وتحميلها مسؤولية جرائمها في األرض 

ٕة المحتلة واجبارها على وقف جميع أفعالها الفلسطيني
  .”التحريضية والعودة عن ممارساتها غير القانونية

المجتمع الدولي إلى التمسك “ودعا منصور 
بالتزاماته القانونية إزاء هذا الوضع غير القانوني 
والخطير، وعدم التزام الصمت أمام هذه االعتداءات على 

  ”.أبناء الشعب الفلسطيني

، أدانت السعودية قيام إسرائيل بهدم بالسياق
مباني للفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي لوقف 

ّالذي رأت أنه يستهدف ” العدوان والتصعيد الخطير“
  .”الوجود الفلسطيني“

وأعرب مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب 
قيد االنشاء شمال غرب ” نيوم“جلسة عقدها في منطقة 

تنكاره الشديدين لقيام سلطات إدانته واس“المملكة عن 
االحتالل اإلسرائيلي بهدم عشرات المنازل في منطقة 

  .”وادي الحمص ببلدة صور باهر

التدخل لوقف هذا “ودعا المجتمع الدولي إلى 
العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود 
الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس 

ع المدينة القانوني وتركيبتها ومحاولة تغيير طاب
  .”ّالسكانية

من جهتها، أدانت حكومات فرنسا وألمانيا 
واسبانيا والمملكة المتحدة، هدم إسرائيل لممتلكات 
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فلسطينية في منطقة وادي الحمص، جنوب شرق 
  .القدس

يقلقنا “وقالت هذه الدول في بيان مشترك أمس، 
 ممتلكات دائما استمرار السلطات اإلسرائيلية في هدم

فلسطينية، إن هدم ممتلكات في أراض محتلة مخالف 
للقانون اإلنساني الدولي ولقرارات مجلس األمن الدولي، 
فهذه العمليات تسبب معاناة الشعب الفلسطيني في غنى 

في هذه الحالة “: وأضافت. ”عنها، وتضر بعملية السالم
تحديدا، كانت عمليات الهدم فاحشة بشكل خاص، حيث 

، وهي )ب(و) أ(دا من المنازل يقع في المنطقتين أن عد
مناطق تحت والية السلطة الفلسطينية تبعا التفاقيات 

عمليات . أوسلو، وبالتالي تشكل انتهاكا لهذه االتفاقيات
الهدم هذه تشكل سابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل 

  .>>..”.الدولتين

  ٢٦ ص٢٤/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ب جرائم حرب وتطهير االحتالل يرتك: بحر
 عرقي ضد أهلنا في القدس

  

 أكد النائب األول لرئيس المجلس - غزة 
التشريعي الفلسطيني أحمد بحر الثالثاء، أن االحتالل 
يرتكب جرائم حرب ضد اإلنسانية وحملة تطهير عرقي 

 .ضد أهلنا المقدسيين بغطاء دولي وأمريكي

وقال بحر خالل اتصال هاتفي مع رئيس لجنة 
لي حي وادي الحمص حمادة حمادة إن جريمة أها

االحتالل بهدم منازل المقدسيين يأتي في إطار تنفيذ 
بتهجير أهلنا من أماكن سكناهم، بتواطؤ " صفقة القرن"

دولي وأمريكي، وصمت مريب للمنظمات األممية 
  .والحقوقية

إلى أن " صفا"ولفت، وفق بيان للتشريعي وصل 
 القدس تتطلب موقف الجريمة التي تجري في مدينة

عربي واسالمي حاسم، ووقف كافة أشكال التطبيع مع 
االحتالل، والتخلي عن أوهام السالم التي يروجها 

  .االحتالل لتجميل صورته االجرامية أمام العالم

كما طالب السلطة بالوقف الفوري للتنسيق 
ٕاألمني مع االحتالل، واطالق يد المقاومة في الضفة 

ى جرائم االحتالل المستمرة، واالنضمام الغربية للرد عل
  .لخيار شعبنا وهو خيار المقاومة لمقاومة المحتل

ودعا بحر األمم المتحدة ومجلس األمن الدولي 
والجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي وكل 
المنظمات والمحافل اإلقليمية والدولية للتدخل العاجل من 

  . القدس الصامدينأجل وقف جرائم االحتالل بحق أهالي

كما دعاهم للتصدي للمخطط الصهيوني 
العنصري الذي يستهدف طرد وترحيل المقدسيين وتفريغ 
القدس من أهلها وطمس طابعها وهويتها العربية 
ًواالسالمية الخالصة، مؤكدا أن هذه المجزرة تشكل 
ًانتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي  ً

  .اإلنساني

ودعا بحر أهلنا الصامدين في القدس بمزيد من 
ّالمقاومة والتصدي لعدوان االحتالل والتجذر في أرض 
اآلباء واألجداد وحرق األرض تحت أقدام الصهاينة 

  .المحتلين

وطالب أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان إلى 
االنتفاض وتفجير كل أشكال المقاومة والغضب الشعبي 

  .في وجه االحتالل

 ٦ ص٢٤/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  
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 صفحة ٦٠صفقة القرن في : غرينبالت
 ًوسيتم نشرها قريبا

 

قالت  -  محمد خير دقامسة-  األمم المتحدة
الواليات المتحدة االميركية، امس الثالثاء، إنه ال يمكن 
حل الصراع العربي االسرائيلي على أساس توافق اآلراء 

انون الدولي وقرارات األمم الدولية أو باإلشارة إلى الق
  .المتحدة التي اعتبرها غير حاسمة

وقالت الواليات المتحدة، في كلمة امام مجلس 
االمن القاها مستشار الرئيس االميركي للمفاوضات 

الرئيس ترامب لم يقرر «الدولية جيسون غرينبالت ان 
بعد متى سنصدر الجزء السياسي من الخطة ونأمل أن 

 ٦٠قريبا، مشيرا الى انها تقع في نتخذ هذا القرار 
  .صحفة تقريبا

ولمح المبعوث االميركي الى ان االدارة االميركية 
ال تعارض ان تكون للفلسطينيين عاصمة في القدس 
الشرقية اذا وافقت اسرائيل على ذلك من خالل مفاوضات 
مباشرة، ملمحا أيضا الى أن اسرائيل وافقت في السابق 

من االراضي التي احتلتها عام % ٨٨على االنسحاب من 
لن ينتهي هذا « لكن غرينبالت أضاف قائال ١٩٦٧

حول من هو على » إجماع دولي«الصراع على أساس 
ومن  X حق ومن هو الخطأ، ومن يجب أن يتخلى عن

قد يعمل اإلجماع الدولي من  .Y يجب أن يتخلى عن
وقت آلخر، عندما يمكنك تحقيق ذلك بالفعل إجماع 

  .«دولي

ال غرينىالت الذي اصبح يشارك بتكرار في وق
اجتماعات مجلس االمن الدولي وال سيما تلك المتعلقة 

في حالة الصراع اإلسرائيلي »بالقضية الفسطينية انه و
إن الذين . الفلسطيني، لم يتحقق توافق دولي في اآلراء

يواصلون الدعوة إلى توافق دولي في اآلراء بشأن هذا 
ًئا لتشجيع األطراف على الجلوس الصراع ال يفعلون شي

إلى طاولة المفاوضات وتقديم التسويات الصعبة 
  .«الضرورية للسالم

  السماح– انهم يفعلون العكس ،في الواقع«تابع 
 ومع .»ًللناس باالختباء وراء الكلمات التي ال تعني شيئا

أن الواليات المتحدة االميركية شاركت في جميع القرارات 
ة عن مجلس االمن بخصوص فلسطين الدولية الصادر

بصفتها العضو الدائم في المجلس ذاته، اال أن المستشار 
غرينبالت يقصد على ما يبدو اطرافا اخرى ال يمكن من 

  .الناحية المنطقية اال ان تكون واشنطن طرفا فيها

اإلجماع الدولي في كثير «وقال غرينبالت ان 
، » العملمن األحيان ليس أكثر من قناع للتقاعس عن

ًاإلجماع الدولي ليس قانونا دوليا«مضيفا ان  وعليه، » ً
» حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني«فلن يكون قادرا على 
. حسب قوله» يفعل ذلك منذ عقود«ولو كان، فلماذا لم 

اال ان غرينبالت لمح الى تنصل بالده من القانون الدولي 
ذا لن يتم حل ه«ايضا فيقول في نفس الخطاب انه 

عندما يكون » القانون الدولي«ًالصراع أيضا بالرجوع إلى 
ًلقد سمعنا جميعا حججا مقنعة . هذا القانون غير حاسم ً

ًتدعي أن القانون الدولي يقول شيئا ما أو نحو ذلك أو 
» .عن ذلك الجانب من الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني

بعض هذه الحجج مقنعة، على األقل لبعض «وقال ان 
لن نصل إلى الحد الذي . ولكن أيا منها قاطعة. يرالجماه

ًصحيحا بشأن هذا » القانون الدولي«يكون تفسير 
ال يوجد أي قاض أو هيئة محلفين أو محكمة . الصراع

في العالم قد وافقت األطراف المعنية على منح 
  «.االختصاص من أجل تقرير من تفسيراته صحيحة

عد فيما القانون الدولي ي«وقال غرينبالت ان 
ًيتعلق بهذا الصراع موضوعا صعبا يمكن مناقشته  ً

لذلك يمكننا . ومناقشته لسنوات دون التوصل إلى نتيجة
قضاء سنوات وسنوات في مناقشة ماهية القانون وعما 

ٕإذا كان قابال للتنفيذ، واطالة المعاناة المستمرة أو يمكن . ً
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 كما لمحت الواليات ».أن نعترف بعدم جدوى هذا النهج
المتحدة، على لسان غرينبالت الذي تحدث باسمها، انه 

لن يتم حل هذا الصراع من خالل الرجوع باستمرار إلى «
إن . مئات قرارات األمم المتحدة بشأن هذه المسألة

اإلشارة المستمرة إلى هذه القرارات المتفاوض عليها 
بشدة، والتي صيغت بصياغة غامضة، ليست أكثر من 

 النقاش الجاد حول الحقائق على مجرد عباءة لتجنب
واستشهد المسؤول  ».أرض الواقع وتعقيد الصراع

 والذي تم ٢٤٢رقم  االميركي بالقرار الدولي الشهير
 ١٩٦٧استصداره بعد الحرب العربية االسرائيلية عام 

إن تفسير أحد أكثر القرارات التي يتم االستشهاد «ويقول 
 الذي نوقش – ٢٤٢  القرار–بها في كثير من األحيان 

هذا النقاش لم يقربنا . بشدة خالل نصف القرن الماضي
 ٢٤٢وربط غرينبالت بين القرار  .»من سالم دائم وشامل

وحق العودة للفلسطينيين، علما ان قرار حق العودة صدر 
 وقال .١٩٦٧ وليس حرب عام ١٩٤٨نتيجة حرب عام 

هذا النقاش لم يسد حتى الفجوة بين أولئك الذين «ان 
» حق العودة« للمطالبة بما يسمى ٢٤٢فسروا القرار 

وتعويض الفلسطينيين المشردين، وحقيقة أن العالم 
يغمض عينيه عن مصير العدد المتساوي تقريبا من 
اليهود الذين تم طردهم أو إجبارهم على الفرار من ديارهم 

استقالل «في الدول العربية بسبب حرب ما أسماه 
  .»إسرائيل

ربما تم « غرينبالت ليقول انه ومع ذلك عاد
 وغيره والتصويت عليه في محاولة ٢٤٢صياغة القرار 

حقيقية إلنهاء المعاناة التي عانى منها جميع المعنيين 
» .لكن يجب أن نعترف بأنهم لم ينجحوا. بهذا الصراع

لن يتم إحالل سالم شامل ودائم من «وشدد على انه 
 القرارات ذات خالل القانون الدولي أو من خالل هذه

  «.الكلمات الشديدة وغير الواضحة

ال «وحول القدس المحتلة، أدعى غرينبالت انه 
اال انه اردف زاعما » .يوجد إجماع دولي حول القدس

فال إجماع دوليا أو تفسيرا للقانون الدولي سوف يقنع «
الواليات المتحدة أو إسرائيل بأن هذه المدينة التي عاش 

 عام وكانت ٣٠٠٠ منذ ما يقرب من فيها اليهود وعبدوا
 اليوم - ليست ،ً عاما٧٠عاصمة الدولة اليهودية منذ 

 ولم يخل الخطاب .» عاصمة إسرائيل- ٕوالى األبد 
االميركي من محاولة البداء نوع من التوازن بشان ملف 

القدس هي مدينة «القدس فقال المبعوث االميركي ان 
 جميع الراغبين يجب حماية حقوق. لثالثة أديان عالمية

  «.في العبادة في األماكن المقدسة في مدينة القدس

وحول قضية االحتالل االسرائيلي لالراضي 
العربية، تبنى غرينبالت الموقف االسرائيلي اليمني بهذا 

 ١٩٦٧الشأن معتبرا االراضي التي احتلتها اسرائيل عام 
الفلسطيني : عليها يطالب بها كال الطرفين» متنازع«هي 

واعتبر غرينبالت ان تصرف اسرائيل خالل . االسرائيليو
بطولية للدفاع عن « كانت ١٩٦٧احداث «ما اسماها 

منتقدا المتحدثين في » نفسها ضد تهديد وجودها ذاته
يفضل الكثيرون «جلسة النقاش لهذا الواقع، ومضيفا 

مواجهة الشرور المزعومة لما يطلقون عليه بشكل 
ًبدال من االنخراط بشكل » قانونياالحتالل غير ال«روتيني 

هذا ليس . بناء في النزاعات التي تميز الصراع اليوم
الخالف حول اإلقليم هو مسألة « وقال ان .»حوارا مثمرا

ال يمكن حلها إال في سياق مفاوضات مباشرة بين 
وأنا أركز على كيفية إعادة تلك األطراف إلى . الطرفين

أن أحظى بدعمكم  « واعرب عن امله في.»تلك الطاولة
أولئك الذين قاموا بتسليح مصطلح « كون .»في ذلك

ًمن أجل انتقاد إسرائيل ال يفعلون شيئا » االحتالل«
متهما من يدافع عن القضية . »للترويج لحل لهذا الصراع

يقوضون بشدة فرص السالم وتحسين » الفلسطينية بانهم
 وحسب الرؤية .»حياة الفلسطينيين واإلسرائيليين
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إسرائيل والفلسطينيين أكدوا «الميركية فان كل من ا
هذا نزاع لم يتم حله، ولن تتاح . مطالبتهم بأرض معينة

لنا فرصة حل هذا الصراع وتحقيق سالم شامل إال من 
يقول » خالل المفاوضات المباشرة بين الطرفين

أن إسرائيل قد تنازلت بالفعل «غرينبالت، مشيرا أيضا الى 
 على األقل من األراضي التي احتلتها  في المائة٨٨عن 

إسرائيل في الحرب الدفاعية التي لم يكن أمامها خيار 
  «.١٩٦٧سوى القتال عام 

قيادة منظمة التحرير «ودعا المسؤول االميركي 
ًالفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى تنحية جانبا رفضهم 
لخطة لم يروها حتى اآلن، وإلظهار استعدادهم للمشاركة 

كل «، كما دعا »سن نية في حوار هادف مع إسرائيلبح
ًعضو من أعضاء مجلس األمن، وكل دولة ترغب حقا 
في مساعدة اإلسرائيليين والفلسطينيين على التوصل إلى 

 لتشجيعهم على العودة إلى طاولة ،اتفاق سالم شامل
  «.المفاوضات

إن «واشار غرينبالت الى صفقة القرن بالقول 
فهي »  نعتزم تقديمها لن تكون غامضةرؤية السالم التي

ستوفر تفاصيل كافية حتى يتمكن الناس من رؤية «
الحلول الوسط الضرورية لتحقيق حل واقعي وشامل لهذا 

 الصراع الذي سرق الكثير من اإلمكانات من -الصراع 
وطالب من » .الفلسطينيين واإلسرائيليين والمنطقة ككل
 خطة السالم اعضاء مجلس االمن بعدم الحكم على

االميركية حتى موعد نشرها واالنتهاء من قراءة 
الصفحات الستين أو نحو ذلك التي توضح بالتفصيل «

سيتطلب تحقيق هذه الرؤية تنازالت «حيث » شكل السالم
صعبة من قبل الطرفين، إذا كانوا على استعداد لتقديم 

لكننا نعتقد أن كال الجانبين . مثل هذه التسويات
  «.كثر بكثير مما يقدمانسيكسبان أ

وحول الجانب االقتصادي لصفقة القرن الذي تم 
ال يمكن «كشفها في ورشة البحرين، قال غرينبالت انه 

تحقيق هذه الرؤية االقتصادية إال إذا كان هناك حل 
هذا ليس السالم . للصراع السياسي بين الطرفين

لن يكون هناك ازدهار اقتصادي بدون حل . االقتصادي
لكن لن ينجح أي حل سياسي بدون خطة . يسياس

  .«اقتصادية متطورة

واختتم غرينبالت خطابه بتلخيص موقف البيت 
 اإلجماع -١: االبيض من الصراع العربي االسرائيلي

 ان -٢. الدولي والشرعية الدولية والحجج مجرد خيال
لن ) فلسطينية(التطلعات التي يتم التعبير عنها كحقوق 

 - ٤ يمكن فرض حل على األطراف  ال-٣تحقق السالم 
الخطوات األحادية الجانب في المحافل الدولية لن تفعل 

 ان السبيل الوحيد للمضي -٥ًشيئا لحل هذا الصراع 
. ًقدما هو المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين

 ان االنقسام العميق القائم بين الفلسطينيين أنفسهم -٦
طيرة يجب حلها إلحراز  بين فتح وحماس مشكلة خ-

  .تقدم

يذكر ان غرينبالت، الذي يستخدم مصطلح 
يهودا والسامرة في خطاباته المتكررة استخدم اليوم 
مصطلخ الضفة الغربية مصاحبا لذلك الذي يستخدمه 

نعلم أن الفلسطينيين «اليمين الالسرائيلي المتطرف وقال 
 لكن .ولم يتم الوفاء بها» بجنون«ًشاهدوا وعودا كثيرة 

ٕالرئيس ترامب وادارته يرغبون في جعل حياة كل من 
هذا يعني الفلسطينيين في غزة . ينخرط بها أفضل

 وهذا - والقدس وما يسميه الكثيرون بالضفة الغربية 
يعني اإلسرائيليين في تل أبيب والقدس وما يسميه 

 الى ذلك، ناقش مجلس االمن .»الكثيرون يهودا والسامرة
 القضية الفلسطينية والتي تحدث بها في جلسته الفصلية

 خطيبا، استمع خاللها االعضاء الى احاطة ٤٧اكثر من 
قدمتها رئيسة الشؤون السياسية باالمم المتحدة، 
روزماري ديكارلو شملت الكلمات الوضع على االرض 
برمته بما فيه المستوطنات والعنف وتدمير الممتلكات 
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نساني والحصار الفلسطينة والقدس الشريف والوضع اال
 .على غزة

 ١ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الكويت وجنوب أفريقيا تتقدمان بمشروع 
  لمجلس األمن إلدانة عمليات الهدم في القدس

 

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة 
، أن الكويت وجنوب أفريقيا "رياض منصور"السفير 

دانة عمليات الهدم، تقدمتا اليوم األربعاء، بمشروع قرار إل
التي نفذتها سلطات االحتالل في وادي الحمص جنوب 
القدس المحتلة، بعد دخوله في إجراء مرحلة الصمت في 
ًمجلس األمن طوال نهار اليوم، مشيرا إلى أنه سيتم 
دراسة الخيارات المتاحة للرد في ما عملت واشنطن على 

 .تعطيله

 وأضاف منصور في تصريح صحفي له اليوم،
، الذي حضر "جيسون غرينبالت"أن المبعوث األمريكي 

الجلسة، حاول التشكيك بقرارات مجلس األمن الدولي، 
 في المجلس في رد على ١٤وتصدت له الدول الـ 

محاوالت غرينبالت التنكر لقرارات مجلس األمن بكل ما 
 .يتعلق بالقضية الفلسطينية

وأوضح منصور، أن خمسين دولة في المنظمة 
لية أدانت بشدة هدم االحتالل منازل المواطنين في الدو

ًوادي الحمص، مشددا على ضرورة أن يتحمل مجلس 
األمن الدولي مسؤولياته بهذا الشأن، باعتبار أن ما تقوم 

  .به سلطات االحتالل يهدد السلم واألمن الدوليين

 ٢٤/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

ية األميركية رفض كامل باألمم المتحدة للرؤ
لحل الصراع الفلسطيني  »صفقـة القرن«

 اإلسرائيلي
 

رفضت  –  محمد خير دقامسة–االمم المتحدة 
الدول االعضاء بمجلس االمن وكذلك االمانة العامة لألمم 
المتحدة ما جاء في الرؤية االميركية التي جاءت على 
لسان المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط جيسون 

أمام مجلس األمن الدولي، بشأن القدس غرينبالت، 
وحديثة عن عدم جدوى التوصل إلى إجماع أو توافق 
دولي حل النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني مشددة على ان 
الحل الوحيد يتمثل بدولتين المبني على الشرعية الدولية 

 .والقرارات االممية والدولية ذات الصلة

 إنه ال وكان غرينبالت قال امس االول الثالثاء
يمكن حل الصراع العربي االسرائيلي على أساس توافق 

 .اآلراء الدولي او القرارات الصادرة عن األمم المتحدة

وردا على إفادة المبعوث األمريكي، اجمعت 
الدول صاحبة حق الفيتو بمجلس االمن، وهي باالضافة 
الميركا، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، على اهمية 

 -دولية في اي حل للصراع الفلسطينيالمرجعية ال
االسرائيلي الهادف للوصول الى حل الدولتين، فيما جاءت 
مواقف بقية اعضاء مجلس االمن غير الدائمة، فكانت 
ايضا رافضة للطرح االميركي وال سيما ان مجلس االمن 
الدولي مناط به حفظ السلم واالمن الدوليين وان القضية 

 عاما او ٧٠دول اعماله منذ الفلسطينية موجودة على ج
 .اكثر

وفي هذا الصدد، أكدت المندوب الدائم البريطانية 
ان موقف المملكة «لدى االمم المتحدة، كارين على 
فيما قال المندوب » .المتحدة من حل الدولتين لم يتغير

ال تعترف «الفرنسي الدائم نيكوالس دي ريفير ان بالده 
مؤكدا من جديد » .ةبسيادة إسرائيل على أي أرض محتل
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على اهمية توافق اآلراء الدولية المتفق عليها بشأن 
إن فرنسا على «الصراع في الشرق األوسط بالقول 

ًاستعداد لدعم أي جهد يتمسك بالقانون الدولي، وتحديدا 
  .جميع قرارات المجلس، وتدعم فرنسا حل الدولتين

وأكد المندوب الصيني، وو هايتو على دور 
ي تعزيز حل شامل وعادل ودائم يقوم على التعددية ف

أساس قيام دولتين مضيفا ان أي مبادرات جديدة يجب 
  .أن تكون متوافقة مع القانون الدولي

وقال المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزي ان 
اإلجماع الدولي هو قانون دولي ألن قرارات المجلس هي 
قانون دولي مضيفا ان المسألة ال تكمن في عدم وجود 
 .إجماع دولي، بل تكمن في تجاهل اإلجماع الدولي

نحن نرفض عملية احتكار «واضاف المندوب الروسي 
فال يمكن ألي تدابير من » الجهود السياسية والدبلوماسية

  .ًجانب واحد أن تحل محل المواقف المتفق عليها مسبقا

يذكر ان غرينبالت قال في كلمته في نفس  
ًليس قانونا دوليااإلجماع الدولي «الجلسة ان  وهو » ً

االمر الذي رفضته كافة الدول االعضاء بالمجلس دون 
وقالت وكيلة رئيسة الشؤون السياسية وبناء . استثناء

السالم االممية، روزماري ديكارلو، في إحاطتها الدورية 
البد أن نعمل معا إلعادة «أمام مجلس األمن الدولي انه 

اولة المفاوضات، من اإلسرائيليين والفلسطينيين إلى ط
أجل حل النزاع على أساس القانون الدولي وقرارات األمم 

  .«المتحدة ذات الصلة واالتفاقات السابقة

الدستور رصدت أيضا مواقف بقية اعضاء  
مجلس االمن غير الدائمة وهي البيرو، السعودية، 
ٕالكويت، جمهورية الدومينيكان، ألمانيا واندونيسيا وجنوب 

جيكا وساحل العاج وغينيا االستوائية وبولندا، أفريقيا وبل
  .التي رفضت بدورها الطرح االميركي

 كوادرا الذي -المندوب البيروفي، غوستافو ميزا 
أن «تترأس بالده المجلس للشهر الحالي اكد انه ينبغي 

ًيكون تخفيف المعاناة مصحوبا بتجديد االلتزام بعملية 
  .السالم القائمة على حل الدولتين

ن جانبه، رفض المندوب الكويتي، منصور م
العتيبي الحديث أن الفلسطينيين ال يخضعون للحقوق 
والمعايير الدولية مشددا على إن المجلس ملتزم بتنفيذ 

في ظل غياب مبدأ المساءلة عن «وقال إنه . قراراته
اإلنتهاكات اإلسرائيلية اليومية والممنهجة داخل األراضي 

ي ضوء استغالل إسرائيل لهذا الفلسطينية المحتلة وف
الواقع لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة 
واالستيالء على أرضه وثرواته ومصادر عيشه وهو ما 
يقوض فرص التوصل إلى السالم العادل في المنطقة فإنه 
بات من الملح الكف عن التصرف وكأن حقوق الشعب 

ين الدولية الفلسطيني مستثناة من قواعد وأحكام القوان
وعلينا مسؤولية خاصة كأعضاء في مجلس األمن 
لمتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها هذا المجلس ووضع 
حد النتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وميثاق األمم 

  . »المتحدة

كما جدد تمسك الكويت بالموقف العربي 
واإلسالمي والدولي الذي يؤكد أن السالم هو الخيار 

ي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على االستراتيج
حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات 
مجلس األمن ذات الصلة ومبدأ األرض مقابل السالم 
وخارطة الطريق ومبادرة السالم العربية وبما يؤدي إلى 
حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية 

ه المستقلة على أرضه وعاصمتها ٕالمشروعة واقامة دولت
  .القدس الشرقية

وقالت ممثلة جمهورية الدومينكان، سوسانجي 
ّااالحتالل توسع بشكل غير قانوني وبدون «سانتوس ان 

ًمضيفة ان الطريق الوحيد للمضي قدما » عواقب
للفلسطينيين واإلسرائيليين هو من خالل حل الدولتين 

  .١٩٦٧على أساس حدود عام 
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قف االلماني فكان وجاهيا ومباشرا على اما المو
الخطاب االميركي، حيث قال المندوب االلماني، كريستوف 
هوسجين إن الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو صراع 
ًسياسي ال يمكن حله إال من خالل حل سياسي، مؤكدا 
دعم ألمانيا لحل الدولتين على أساس المعايير الدولية 

  . وقرارات المجلس

سفير هوسحين موجها كالمه بطريقة واضاف ال
إنه بالنسبة : مباشرة الى ممثل الواليات المتحدة بالقول

. أللمانيا، فإن القانون الدولي مهم وليس عديم الجدوى
ٕوان ألمانيا تؤمن باألمم المتحدة وبقرارات مجلس االمن، 

ًوهي قانون دولي ملزم، مضيفا أن القرار   بشأن ٢٣٣٤ُ
لية جاء نتيجة إجماع دولي قادته المستوطنات اإلسرائي

  .الواليات المتحدة

وكررت المندوبة االندونيسية، السفيرة ديان 
تريانسيا دجاني التأكيد على ضرورة االلتزام بحل الدولتين 

ٕ وادانة األعمال التي ١٩٦٧على أساس حدود عام 
تقوضه مضيفة بالقول انه يجب على المجتمع الدولي أال 

  . من هذا المنبر والموقفيتزحزح عن شبر واحد

من جانبه، أكد ممثل بلجيكا، مارك بايستويرفي 
على دور المجلس كضامن ألي تسوية عادلة ودائمة 
مؤكدا أيضا ان بالده تؤمن بالقانون الدولي وتعتقد أنه 

  .يجب احترام القانون الدولي

وأعلن مندوب ساحل العاج، غبوالي وولفران 
فيما قال مندوب دولة غينيا التزام بالده بحل الدولتين، 

االستوائية، السفير جوب اسينو ان بالده ظلت دائما 
متمسكة بقرارات مجلس األمن والجمعية العامة التي يجب 

  . أن توجه المفاوضات بشأن حل الدولتين

كما طالب مندوب دولة جنوب افريقيا، اكسوليسا 
مابهونغو الذي ادان الحفريات االسرائيلة في حي سلوان 
المقدسي، المجلس بدعم مسؤولياته والتصرف بموجب 

  .ميثاق األمم المتحدة

واكدت مندوبة بولندا، جوانا رونيكا على ضرورة 
ان تكون أولوية المجتمع الدولي هي استعادة األفق 
السياسي الستئناف عملية سالم هادفة، مما يؤدي إلى 

  .حل الدولتين وحل جميع قضايا الوضع النهائي

ملكة العربية السعودية، إن الوصاية وقالت الم
األردنية الهاشمية في القدس الشرقية تحمي المقدسات 

  . اإلسالمية والمسيحية في المدينة المحتلة

وأوضح المندوب الدائم للسعودية لدى األمم 
المتحدة، السفير عبداهللا المعلمي، أمام مجلس األمن في 

ذا الشهر ًنيويورك بصفته رئيسا للمجموعة العربية له
أهمية الوصاية «ونيابة عن الدول العربية الشقيقة، 

الهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
ًفي القدس الشرقية، وخصوصا الحرم القدسي الشريف، 
ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية 

  .»اإلسالمية والمسيحية

ة الهادفة إلى تغيير المحاوالت اإلسرائيلي«وقال 
الوضع التاريخي القائم في القدس، ومن مخططات 
إسرائيل االستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب 
ًاألراضي الفلسطينية، مطالبا بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

المجتمع الدولي ومجلس «ودعت السعودية . »٢٣٣٤
الالزمة ّاألمن إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية 

للشعب الفلسطيني، ووضع حد العتداءات إسرائيل، 
وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

  . »وفي مقدمتها المسجد األقصى

أهمية السالم الشامل والدائم في «وشدد على 
الشرق األوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة 

ما تزال تشكل الخطة هذه المبادرة التي .. .السالم العربية
األكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي 
مقدمتها قضية الالجئين وهي المبادرة التي توفر األمن 

  .والقبول والسالم إلسرائيل مع جميع الدول العربية



  
  ٩٣ 

وطالب مراقب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة 
السفير رياض منصور، خالل الجلسة ذاتها، مجلس 

محاسبة الحكومة اإلسرائيلية ومسؤوليها «األمن بضرورة 
وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل 

  . »الفلسطينيين

يذكر ان الكثير من الدول االعضاء باالمم 
المتحدة شاركت ايضا في الجلسة الفصلية للمجلس حيث 
شددت تلك الدول على رؤية حل الدولتين واحترام القرارات 

 .ادرة عن منظمة االمم المتحدةالدولية الص

 ١ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القيادة الفلسطينية تبحث اليوم آليات إلغاء 
  االتفاقيات الموقعة مع االحتالل

 

تبحث القيادة  – عمان –ناديا سعد الدين 
الفلسطينية خالل اجتماع طارئ تعقده اليوم في رام اهللا 

كات سلطات االحتالل اتخاذ قرارات مهمة للرد على انتها
اإلسرائيلي في القدس المحتلة والتي يتصدرها وضع اليات 
إللغاء االتفاقيات الموقعة معها وفق مسؤولين 

  .فلسطينيين

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، 
الرئيس محمود عباس دعا الجتماع "نبيل أبو ردينة، إن 

الرئاسة في رام عاجل للقيادة الفلسطينية اليوم في مقر 
ًاهللا، التخاذ قرارات مهمة ردا على كل التحديات 

  .والتعديالت اإلسرائيلية

وأضاف أبو ردينة إن االجتماع المهم يأتي في 
التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات من "ظل 

قبل الجانب اإلسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز األموال 
ات االستيطانية المدمرة الفلسطينية أو استمرار النشاط

ًالمرفوضة، وانتهاء بهدم بيوت المواطنين، التي كان  ٕ

آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس 
  .المحتلة

االجتماع سيكون مفترق طرق "وأشار إلى أن 
على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة اإلجراءات 

ألميركية ًاإلسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات ا
ومحاولتها دعم االستفزازات اإلسرائيلية، وخلق وقائع ال 

  .>>"...عالقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية

وشغلت جرائم االحتالل في القدس ... <<
ًالمحتلة حيزا مهما في اجتماع مجلس األمن الدولي الذي  ً
عقد جلسة مفتوحة لمناقشة هدم االحتالل لمنازل 

وتشريده لعدد من العائالت " واد الحمص"الفلسطينيين في 
  .>>....الفلسطينية

 ٢٢ ص٢٥/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

النواب األمريكي يمرر مشروع قانون ضد 
 حركة مقاطعة إسرائيل

  

 أقر مجلس النواب األمريكي، -واشنطن 
الثالثاء، تشريعا يعارض حركة المقاطعة العالمية ضد 

ذ اللوبي اليهودي إسرائيل، في خطوة متوقعة بسبب نفو
في واشنطن، ولكن القرار سلط الضوء على االنقسامات 

  .بين الديمقراطيين حول العالقة مع إسرائيل

ّويقضي القرار بوضع المشرعين في سجل 
معارضة لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات 

ومر . للضغط على إسرائيل بشأن قضايا حقوق اإلنسان
 ١٧ صوتا مقابل ٣٩٨ة بأغلبية مشروع القانون بسهول

 ١٦صوتا، حيث صوت خمسة أعضاء حاضرين، وصوت 
  .ديمقراطيا، معظمهم من التقدميين ضد القرار

وكان من بين المعارضين للقرار، النائبات 
ورشيدة طليب ) مينيسوتا(التقدميات إلهان عمر 

  .التي تدعم حركة المعارضة) ميشيغان(



  
  ٩٤ 

قراطي القرار وطرح زعماء مجلس النواب الديم
في إطار عملية المسار السريع، التي تتطلب أغلبية 

 دقيقة، ولم يتحدث ٤٠الثلثين مع نقاش محدود لمدة 
أحد ضد مشروع القرار خالل النقاش المخصص، ولكن 
البرلمانيات التقدميات ألقين خطابات في وقت سابق 

  .للتعبير عن سبب التصويت

 وقالت رشيدة طليب، مستشهدة بجذورها
ال تستطيع الوقوف ومراقبة هذا «الفلسطينية، إنها 

الهجوم على حريتنا في التعبير والحق في مقاطعة 
  .السياسات العنصرية لحكومة إسرائيل

يذكر أن حركة المقاطعة وسحب االستثمارات 
، هي حركة دولية، )إس.دي.بي(وفرض العقوبات 

 بنداء من ٢٠٠٥ تموز ٩فلسطينية المنشأ، وبدأت في 
 منظمة فلسطينية غير حكومية لمقاطعة إسرائيل ١٧١

وسحب االستثمارات منها، بهدف الضغط عليها حتى يتم 
تحقيق مطالب الفلسطينيين السيما ما يتعلق بتقرير 

  .مصيرهم

يشار إلى أن مجلس النواب وافق أيضا على 
 مليار دوالر ٣.٣منح إسرائيل مساعدات أمنية بقيمة 

 .٢٠٢٤ سنويا حتى السنة المالية

 ٤٠ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

األمم المتحدة تتبنى قرارا يدعم حقوق المرأة 
  الفلسطينية

 

 دولة في األمم المتحدة ٤٠ أبدت – وكاالت
موافقتها على مشروع قرار حول وضع المرأة الفلسطينية، 

 . دول٩مقابل اعتراض الواليات المتحدة وكندا، وامتناع 

بنته األمم المتحدة بأغلبية واعتبر القرار الذي ت
ساحقة أن االحتالل اإلسرائيلي عقبة أساسية في وجه 
المرأة في فلسطين المحتلة، وال يعيق تقدمها فحسب، بل 

يحرمها من أبسط حقوقها اإلنسانية التي تكفلها لها 
  .القوانين الدولية

ودعا القرار إلى ضرورة توفير الحماية للشعب 
 واألطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطيني، خاصة النساء

وفق . الفلسطينية الالجئة والقابعة تحت وطأة االحتالل
  الوكالة الرسمية

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن دولة 
فلسطين قامت ألول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى 
المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة دون 

ة الخاصة بالمرأة، كما جرت المرور بلجنة األمم المتحد
  .العادة

وأشارت إلى أن أهمية هذه الخطوة ترجع إلى 
 دولة عضو، هو ٥٤كون المجلس، الذي يتكون من 

المعني بتحديد األولويات االجتماعية واالقتصادية الدولية 
يشمل بنود تتناول  وعلى جدول أعمال األمم المتحدة،

نه، بما في الوضع االقتصادي واالجتماعي في بلد بعي
ذلك بند حول التبعات االقتصادية واالجتماعية لالحتالل 

 في األرض الفلسطينية المحتلة وباقي األراضي اإلسرائيلي
  .العربية المحتلة

   ٢٥/٧/٢٠١٩وكالة شهاب لألنباء 

* * * * *  

ّعباس يعلن وقف العمل باالتفاقيات الموقعة  ّ
  مع إسرائيل
   

أبو (عباس أعلن الرئيس الفلسطيني محمود 
ّوقف العمل باالتفاقيات الموقعة «، أمس الخميس )مازن

، في قرار غير مسبوق يأتي على »مع الجانب اإلسرائيلي
  .وقع التوترات المتصاعدة بين الجانبين

وقال عباس عقب اجتماع طارئ عقدته القيادة 
ّالفلسطينية في مقر الرئاسة برام اهللا في الضفة الغربية 

ّأمام إصرار سلطة االحتالل على التنكر «ّالمحتلة، إنه 



  
  ٩٥ 

ّلجميع االتفاقيات الموقعة وما يترتب عليها من التزامات،  ّ
ّنعلن قرار القيادة وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع 
ًالجانب اإلسرائيلي، والبدء في وضع آليات اعتبارا من 

  .«الغد لتنفيذ ذلك

ت وترتبط إسرائيل والسلطة الفلسطينية باتفاقيا
ثنائية في مجاالت عدة تتراوح من إدارة المياه إلى 

وكان المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ منذ عام .األمن
ّ قرارات عدة تصب في اتجاه وقف التعاون مع ٢٠١٥

إسرائيل، أبرزها وقف التنسيق األمني مع الدولة العبرية، 
ُوتعليق االعتراف بها، لكن هذه القرارات لم تنفذ من قبل  ّ

  .جنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئيس محمود عباسالل

ّوفي حال نفذ عباس قراره وأوقف العمل بهذه 
ّاالتفاقيات، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تداعيات  ّ

ّخطيرة، وال سيما على األمن في الضفة الغربية المحتلة ّ.  

ّويعتقد أن التعاون بين أجهزة األمن الفلسطينية  ُ
يلية أحبط عشرات الهجمات ضد إسرائيل، ونظيرتها اإلسرائ

ّفي حين يؤكد اإلسرائيليون أن السلطة الفلسطينية  ّ
  .تستفيد من هذا التعاون من خالل الحفاظ على االستقرار

وفي األشهر األخيرة تدهورت العالقات بين 
حكومة عباس والسلطات اإلسرائيلية، وبلغ التوتر بين 

زل فلسطينية تقع في الطرفين ذروته مع هدم إسرائيل منا
منطقة تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة في 

ّوعقب عمليات الهدم هذه كثفت . الشقين المدني واألمني
  .القيادة الفلسطينية اجتماعاتها خالل اليومين الماضيين

ّوفي هذا السياق، التقى عباس في عمان  ّ
ثاني األربعاء الماضي، العاهل األردني الملك عبد اهللا ال
) وفا(في اجتماع قالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 

  .«آليات التنسيق المشترك بين البلدين«ّإنه تناول 

والخميس نقلت وفا عن عباس قوله بخصوص 
اجتماع القيادة الفلسطينية الذي دعا إلى عقده بصورة 

ّأهم ملف على طاولة االجتماع هو هدم «ّطارئة، إن 

ال نغفر الهدم «: ً، مضيفا»في منطقة أمنازل المواطنين 
، لكن هذه أول مرة يتم الهدم بهذه )ج(أو ) أ(في مناطق 

المنطقة، وهو ما نعتبره منتهى الوقاحة والعدوان على 
ّال بد أن نتخذ خالل «: وأضاف. »الحقوق الفلسطينية ّ

ّاالجتماع موقفا واضحا وصريحا ومحددا من كل هذه  ً ً ً ًّ
  .«اإلجراءات

لن نرضخ «: الجتماع قال عباسوعقب ا
لإلمالءات وفرض األمر الواقع على األرض بالقوة 
ّالغاشمة وتحديدا بالقدس، وكل ما تقوم به دولة االحتالل  ً

  .«غير شرعي وباطل

ّوشدد على أن  أيدينا كانت وما زالت ممدودة «ّ
ّللسالم العادل والشامل والدائم، لكن هذا ال يعني أننا نقبل 

ئم أو االستسالم إلجراءات االحتالل، ولن بالوضع القا
نستسلم ولن نتعايش مع االحتالل، كما لن نتساوق مع 
صفقة القرن، ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، 

  .«وليست صفقة عقارية في شركة عقارات

ّوشدد عباس على أنه  ال سالم وال أمن وال «ّ
بنا استقرار في منطقتنا والعالم من دون أن ينعم شع

بحقوقه كاملة، ومهما طال الزمان أو قصر سيندحر 
 .«ّاالحتالل البغيض وستستقل دولتنا العتيدة

ّبالتنكر «ّواتهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل 
ًلجميع ما ترتب عليها من التزامات وفقا لالتفاقيات  ّ
ّالموقعة معها، حيث تواصل قتل المواطنين الفلسطينيين 

ومصادرة أراضيهم، إضافة إلى واعتقالهم وهدم بيوتهم 
ّإغالق الطرق بمئات الحواجز، وبناء الجدران التي تقطع 
أوصال األرض الفلسطينية، وفرض سياسة الفصل 

  .«العنصري، األبرتهايد، التي نبذها العالم أجمع

  ٢٦/٧/٢٠١٩الحياة 

* * * * *  
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لن نصمت على اإلرهاب الذي : اردوغان
  في فلسطين" إسرائيل"تمارسه 

 

 أكد الرئيس التركي، –  وكاالت–فلسطين اليوم 
رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بالده لن تبقى 

في " إسرائيل"الذي تمارسه " إرهاب الدولة"صامتة حيال 
 .فلسطين

وقال أردوغان في كلمة ألقاها خالل اجتماع 
" حزب العدالة والتنمية"بالعاصمة أنقرة مع رؤساء فروع 

إن تركيا تقف ضد كل من يقف إلى " :تركيةفي الواليات ال
  ".جانب إسرائيل

يدمرون قيمهم بأيديهم من صموا : "وأضاف قائال
ُأذانهم آلهات الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم فوق 
رؤوسهم بالقدس الشرقية وُأجبروا على الجوع في قطاع 
غزة، ومن يشجعون أولئك الذين ال يحترمون حرمة 

  ".المسجد األقصى

ي سياق آخر، حذر الرئيس التركي أوروبا، وف
مستقبل القارة العجوز باتت تهدده "مشيرا إلى أن 

العنصرية ومعاداة اإلسالم واألتراك المتصاعدة في الدول 
  ".األوروبية واالعتداءات التي تعتبر أحد مظاهرها

تركيا ال تزال تعتبر المرشح "وشدد على أن 
  ".واحياألكثر لصداقة أوروبا من كافة الن

آمل تحقيق أرضية تصالح واسعة : "وأردف قائال
مع االتحاد األوروبي في المرحلة المقبلة بخصوص 
السياسات اإلقليمية، وعلى رأسها حساسيتنا بما يتعلق 
بسوريا وشرق المتوسط، وسنواصل القيام ما يترتب 

  ".علينا في هذا اإلطار

  ٢٦/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

  

 صدور بيان أممي للتنديد واشنطن تحبط
  بجريمة االحتالل بالقدس المحتلة

    

 –وكاالت  –اهللا  رام– عمان – نادية سعد الدين
بالسياق، خرجت الواليات المتحدة األميركية عن ... <<

إطار التوافق الدولي بإحباطها استصدار بيان من مجلس 
األمن الدولي يندد بهدم سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

ببلدة " وادي الحمص"منازل الفلسطينيين في عشرات 
 ٥٠٠صورباهر، في القدس المحتلة، وتشريد زهاء 

  .ّمقدسي

وتعبر مسودة البيان التي طرحت على الدول 
، عن القلق ١٥األعضاء في مجلس األمن وعددها 
تقوض بقاء حل "البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم 

، إال أن "ودائمسالم عادل ) التوصل إلى(الدولتين وآفاق 
ٕواشنطن منعت تلك المحاولة من الكويت واندونيسيا 

  .وجنوب أفريقيا

بأن " رويترز"وأفاد دبلوماسيون، وفق وكالة 
الواليات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس بأنها ال "

يمكنها تأييد نص البيان، وأنه تم طرح مسودة بيان معدل 
ًالت مجددا إنها ال من ثالث فقرات لكن الواليات المتحدة ق

  ."توافق على النص

ّإال أن التحرك الفلسطيني المضاد تواصل عبر 
عقد اجتماع، أمس في رام اهللا، لبحث اإلجراءات القانونية 

جريمة التهجير القسري التي "الواجب اتخاذها بشأن 
ارتكبتها قوات االحتالل في حي وادي الحمص، التي 

مير للممتلكات المدنية تعتبر واحدة من أوسع عمليات التد
، وفق الرئاسة "الفلسطينية وترحيل السكان المدنيين

  .الفلسطينية

ّوبحث االجتماع، الذي ضم خبراء قانون، 
الحيثيات المتعلقة بجريمة االحتالل التي ترقى لمستوى "

جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، 



  
  ٩٧ 

ًهدفت عددا من ، التي است"ودراسة تداعياتها القانونية
المواطنين الفلسطينيين في المرحلة األولى من المخطط 

 دونم من ٣٠٠٠اإلسرائيلي، الذي يستهدف استالب نحو 
ّمساحة أراضي الحي الفلسطيني، والتي تصنف غالبيتها 

تحت " أوسلو"الواقعة وفق اتفاق " أ"ضمن مناطق 
  .السيطرة الفلسطينية

تابعة والتنسيق االتفاق على استمرار الم"وقد تم 
، وذلك "في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة االنتهاكات

خالل مباحثات النائب العام المستشار، أكرم الخطيب، مع 
كل من وزير العدل محمد الشاللدة، ورئيس هيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان الوزير وليد عساف والوفد المرافق له، 

 عوض اهللا، والمستشار األول في وزارة الخارجية عمر
ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، 
وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واللجنة الشعبية في 
حي وادي الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية 

  .ناصر جرار

ويأتي هذا الموقف األميركي بالتزامن مع 
مواصلة سلطات االحتالل انتهاكاتها العدوانية ضد الشعب 

لفلسطيني؛ حيث استأنف المستوطنون المتطرفون، ا
باب "أمس، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك، من جهة 

  .>>...، تحت حماية قوات االحتالل"المغاربة

  ١٤ ص٢٦/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

إسرائيل تشجعت بترامب لطرد  :هيومن رايتس
  مدير مكتبنا

  

هيومن “ صرح رئيس – )ب.ف.أ (– القدس
أن اسرائيل ما كانت لتسعى إلى طرد مدير ” تشرايتس وو

مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل واألراضي 
الفلسطينية عمر شاكر لو لم يكن الرئيس األميركي 

  .دونالد ترامب في السلطة

وتريد اسرائيل طرد عمر شاكر وهو أميركي، 
بتهمة دعم حركة مقاطعة إسرائيل، على الرغم من نفيه 

  .ذلك

” هيومن رايتس ووتش”ـ ير التنفيذي لوقال المد
كين روث لوكالة فرانس برس في وقت متأخر من أول 

لرئيس ” ترامب وفر الحماية الالزمة“من أمس إن 
للقضاء على اي “الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
  .”انتقاد لسجل حقوق اإلنسان في الدولة

هل حاولت حكومة نتنياهو “وتساءل كين روث 
 دون وجود ترامب في البيت األبيض؟ أشك في طرد عمر

ًأعتقد أن ترامب أعطى ضوءا أخضرا ألي شيء . ذلك
  . ”لنتانياهو ليفعل ما يريد

ال يمكن مناشدة ترامب تعزيز حقوق “أضاف و
اإلنسان عندما يكون مشغوال للغاية في احتضان 

  .”المستبدين في جميع أنحاء العالم

فق الدبلوماسي وكان ترامب كسر عقودا من التوا
 بالقدس ٢٠١٧) ديسمبر(باعترافه في كانون األول 

كما اتخذت إدارة ترامب سلسلة من . عاصمة السرائيل
  .الخطوات لحماية إسرائيل في األمم المتحدة

وروث موجود في إسرائيل لحضور آخر جلسة 
استئناف أمام المحكمة العليا للقرار بطرد شاكر، لكن 

  .المقبل) سبتمبر(قبل أيلول الجلسة أرجئت ولن تعقد 

لقد كان من الواضح لنا عندما “ولفت كين 
اقيمت دعوى ضد عمر بان ال عالقة له بها، وكان هو 
هدفا سهال بسبب أصوله العرقية، وبسبب بعض التأييد 

  .”الذي يعود إلى أيام دراسته الجامعية

طوال فترة وجود عمر في المنظمة ” وأوضح 
، مشيرا ” حقوق االنسانفي مجال% ١٠٠كان عمله 

اسرائيل بطردها له فهي تنضم إلى مجموعة من “الى ان 
دول الكارهة لهيومن رايتس ووتش التي تضم كوريا 

  ”.ٕالشمالية وايران
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بشكل عام عندما أزور بلدا ما أحاول “وتابع 
يفيد ) من مكتب نتنياهو(تلقينا ردا . لقاء رئيس الحكومة

 لقاء مسؤولين آخرين لذلك اقترحنا. بأنه مشغول جدا
  . ”لكننا لم نتلق ردا

  ١٨ ص٢٧/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

المنطقة لن تنعم بالسالم : فلسطين النيابية
 دون حل القضية الفلسطينية

 

أكدت لجنة فلسطين النيابية أن  – بترا – عمان
ما يقوم به االحتالل االسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني 

قوانين والمواثيق الدولية، غير شرعي، وباطل ومخالف لل
وان المنطقة لن تنعم بالسالم واألمن واالستقرار دون حل 

  .القضية الفلسطينية حال عادال وشامال

وطالب رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي 
يحيى السعود، في بيان صحفي أمس السبت، باسترداد 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ومقاومة االحتالل 

  . ائل المشروعة في القانون الدوليبالوس

ولفت الى أن القيادة والشعب الفلسطيني لن 
يقبلوا بالوضع القائم والتعايش واالستسالم إلجراءات 
االحتالل، ولن يرضخوا لإلمالءات وفرض األمر الواقع 

  . على األرض بالقوة، وفي القدس تحديدا

وعبر عن تأييد اللجنة لقرارات الرئيس 
حمود عباس اخيرا بوقف العمل باالتفاقيات الفلسطيني م

الموقعة مع اسرائيل، وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عمال بقرار 
إن هذه القرارات تشكل موقفا : وقال .المجلس المركزي

 .جريئا وقويا

  ٨ ص٢٨/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

وقف العمل باالتفاقات : الوطني الفلسطيني
توحة مع بداية مرحلة جديدة من المواجهة المف

  االحتالل
 

أكد المجلس الوطني  - كمال زكارنة - عمان
الفلسطيني أن قرار وقف العمل باالتفاقات مع االحتالل 
ّاإلسرائيلي يعني طي صفحة المرحلة االنتقالية التي بدأت 

، وبداية مرحلة جديدة من الصمود والمواجهة ١٩٩٣عام 
النقسام المفتوحة مع االحتالل اإلسرائيلي تتطلب انهاء ا

  .وتحقيق الوحدة الوطنية

وأعرب المجلس الوطني الفلسطيني، في تصريح 
صحفي صدر عن رئيسه سليم الزعنون أمس األول، عن 
دعمه وتأييده لهذا القرار الذي جاء التزاما وتنفيذا لقرارات 
المجلس الوطني ولقرارات المجلس المركزي في دوراته 

حلة االنتقالية بكل األربع األخيرة التي اعتبرت أن المر
التزاماتها قد انتهت، وأنه يجب االنتقال إلى مرحلة تجسيد 
مؤسسات الدولة الفلسطينية بإعادة النظر بكافة وظائف 

 .السلطة ومؤسساتها

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني أن االحتالل 
ٕاإلسرائيلي وادارة ترامب يتحمالن المسؤولية بسبب 

ًوانية التي أدت عمليا إلى سياساتهما واجراءاتهما العد
إلغاء كل تلك االتفاقات المرحلية، والتنكر لقرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة، واستبدالها بسياسة االمالءات 
والعقوبات التي يرفضها شعبنا وقيادته، ولذلك فإن من 
حقنا الدفاع عن حقوقنا بكافة الوسائل التي اقرتها 

  . ميثاق األمم المتحدةالمواثيق والشرائع وعلى رأسها

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني كافة القوى 
والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني الى االنخراط في 
دعم وتنفيذ القرار الوطني بشأن تلك االتفاقات وتحمل 
المسؤولية في هذه اللحظة الفارقة، وااللتفاف حول 
منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد 
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عبنا التي في اطارها تكون الوحدة الوطنية القادرة على لش
مواجهة االحتالل وحماية الحقوق الوطنية في العودة 
ٕواقامة الدولة وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات 

 .الشرعية الدولية ذات الصلة

  ٤٤ ص٢٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 "األونروا "مليون دوالر دعم إماراتي لـ ٥٠

في الوقت الذي  - يلى خالد الكركي ل-عمان 
تبذل فيه وكالة االمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

لضمان استقرار ) االونروا(الفلسطينين في الشرق االدنى 
الوضع المالي وبالتالي ضمان استمرار خدماتها، أعلنت 
دولة اإلمارات العربية المتحدة أمس، عن تقديمها منحة 

دوالر، للوكالة فى إطار التزامها  مليون ٥٠مالية بقيمة 
  .بدعم الشعب الفلسطيني

لتقديم ) االونروا(وتهدف المنحة إلى دعم 
المشاريع الصحية لالجئين الفلسطينيين في مناطق 
عملها الخمس وخاصة األمهات واألطفال والفئات 
الضعيفة، ودعم الوكالة لتمكينها من االستمرار فى تقديم 

يعانون «يين الجئ فلسطينى  مال٥خدماتها ألكثر من 
  .من أوضاع إنسانية صعبة

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى 
اإلماراتية، فى بيان صحافي، الجهود الحثيثة التى يبذلها 

للوكالة بيير كرينبول لضمان استمرار  المفوض العام
عملها فى تقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين على أكمل 

لتحديات المالية المتعلقة بموازنة وجه، خاصة فى ظل ا
الوكالة، مشيدة بمواقف وجهود المانحين الدوليين الذين 
يعملون على دعم استمرار عمل الوكالة، ال سيما وأن 
الوكالة يقع على عاتقها تقديم الخدمات والمساعدات 

  .األساسية والحيوية لالجئين الفلسطينيين

ق ان قد أعلنت في وقت ساب) االونروا(وكانت 
 يحمل مؤشرات ايجابية لميزانية ٢٠١٩العام الجاري 

الوكالة، انطالقا من تلقيها تعهدات جيدة لدعم موازنتها 
 مليون دوالر وان ٧٥٠ والتي تقدر بـ ٢٠١٩للعام 

سيكون جيدا فقط لستة اشهر حتى «الوضع المالي 
  .انتهاء العام الدراسي

  ٢ ص٢٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

س تتعرض لالستهداف األكبر القد: بركة
   غير مسبوقةٕواجراءات

 

رئيس لجنة المتابعة العربية في  قال –رام اهللا 
 ، محمد بركة إن القدس٤٨أراضي عام 

 غير مسبوقة عبر ٕواجراءاتلالستهداف األكبر  تتعرض
 من خالل ٦٧عام  منذ حكومات االحتالل المتعاقبة

  ونزعأجندتها الداخلية، لتهويد المدينة المقدسة

 . والمسيحية اإلسالميةالعربية الفلسطينية هويتها

) صوت فلسطين(وشدد في تصريحات إلذاعة 
حكومة االحتالل  أن ، علىاألحدالرسمية صباح اليوم 

الليكود وأزرق "تتنافس من خالل حزبيها الرئيسيين 
ًاألكثر تطرفا وتنكرا للشرعية الدولية على   على "أزرق ً

 .حساب حقوق شعبنا ودمه

ودعا رئيس لجنة المتابعة العربية إلى حراك 
للتصدي إلجرام دولة االحتالل  شعبي ودبلوماسي

العنصرية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف 
  .مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية ألبناء شعبنا  عند

   ٢٨/٧/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  
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تشيد بقرار وقف العمل " فلسطين النيابية"
  فاقيات مع إسرائيلباالت

 عبرت لجنة فلسطين النيابية عن دعمها -عمان 
للقرارات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية القاضية بوقف 

  .العمل باالتفاقيات المبرمة مع اسرائيل

وقال رئيسها المحامي يحيى السعود خالل اجتماع 
ان قرارات القيادة الفلسطينية تعد انجازا يحترم، "امس 

ريئا سيما انها جاءت بوقت دقيق وحساس وموقفا ج
لمواجهة ما يتعرض له المشروع الوطني الفلسطيني 
خصوصا بظل ما يتم تداوله من مجريات لتمرير ما يسمى 

 وفي ظل االوضاع العربية السائدة التي "صفقة القرن "بـ
  ".اثرت بدورها على القضية الفلسطينية

ي واشار الى ان االنقسام في الصف الفلسطين
يصب في صالح الجانب االسرائيلي، داعيا الى توحيد 
الموقف الفلسطيني والتقارب في مختلف القضايا خدمة 

  .للقضية الفلسطينية

وبين السعود، ان اللجنة قامت بإصدار بيان تأييد 
للقيادة الفلسطينية دعتها لمزيد من التقارب بين االشقاء 

 االسرائيلي، ووقف كافة اشكال التنسيق االمني مع الجانب
مطالبة الحكومة االردنية بوقف كافة اشكال التقارب 
والتعاون مع السلطات االسرائيلية من اجل تعزيز صمود 

  .االشقاء في فلسطين

  ٣ ص٢٩/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يؤكدان دعمهما : الملك والرئيس المصري
 للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

ملك عبداهللا اتفق جاللة ال –بترا  –القاهرة 
الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خالل 
مباحثاتهما في القاهرة اليوم االثنين، على مواصلة العمل 
لتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين الشقيقين لتحقيق 

  .االزدهار المشترك

وجرى التأكيد على أهمية اجتماعات اللجنة العليا 
تي عقدت في القاهرة األردنية المصرية المشتركة ال

الشهر الحالي، للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في 
  .شتى الميادين

وأكد جاللة الملك والرئيس المصري، خالل 
المباحثات، اعتزازهما بعمق العالقات التاريخية بين 
البلدين، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما 

رك، وبما يحقق حيال مختلف القضايا ذات االهتمام المشت
وشدد جاللة الملك .مصالحهما ويخدم القضايا العربية

والرئيس المصري على أهمية دعم العمل العربي 
المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه 

  .األمة العربية

وعلى صعيد التطورات اإلقليمية، تصدرت القضية 
ملك الفلسطينية والقدس المباحثات، حيث أكد جاللة ال

والرئيس المصري ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، واالستمرار بدعم األشقاء 
الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة 
دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ١٩٦٧
وأكدا رفض األردن ومصر .ادرة السالم العربيةومب

للممارسات اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية والتي 
أفضت أخيرا إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما 

  .يتطلب تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات االستيطانية

وجرى، خالل المباحثات، بحث التطورات 
رة تكثيف الجهود المرتبطة باألزمة السورية، وضرو

للتوصل إلى حل سياسي لألزمة، يحفظ وحدة سوريا 
كما تطرقت إلى األزمات التي تشهدها .أرضا وشعبا

المنطقة ومساعي التوصل إليجاد حلول سياسية لها، 
إضافة إلى الجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على 

  .اإلرهاب، ضمن استراتيجية شمولية
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رجية وشؤون وحضر المباحثات وزير الخا
المغتربين، ومدير المخابرات العامة، ومستشار جاللة 
الملك لالتصال والتنسيق، والسفير األردني في 

كما حضرها عن الجانب المصري وزير الخارجية، .القاهرة
ورئيس المخابرات العامة، ومدير مكتب رئيس 

  .الجمهورية، والمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية

لمصري مأدبة غداء رسمية تكريما وأقام الرئيس ا
لجاللة الملك حضرها الوفد المرافق لجاللته، وكبار 

  .المسؤولين المصريين

وجرت لجاللة الملك لدى وصوله قصر االتحادية 
مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية إحدى 
وعشرين طلقة تحية لجاللته، وعزفت الموسيقى 

ي المصري، وتفقد جاللته السالمين الملكي األردني والوطن
  .والرئيس المصري حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما

  ٢ص ٣٠/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 عن "االنفكاك"لجنة : "الغد"مسؤول فلسطيني لـ
 االحتالل تباشر عملها

  

 باشرت اللجنة – عمان – نادية سعد الدين
الخاصة المكلفة بتطبيق قرار السلطة الفلسطينية وقف 

باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل اإلسرائيلي، العمل 
أعمالها بوضع اآلليات واإلجراءات الالزمة في إطار 
استراتيجية وطنية لالنفكاك االقتصادي والسياسي واألمني 
التدريجي عنه، وتحديد السقوف الزمنية للنفاذ، وفق 

  ."الغد" مصدر فلسطيني مسؤول لـ

ّويناط بمهام اللجنة، التي تضم أع ضاء من ُ
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة 

، والحكومة الفلسطينية، وضع آليات ملموسة "فتح"
بسقف زمني محدد للتحرر الفلسطيني من تلك االتفاقيات 
ًالتي جرى توقيعها تباعا منذ مؤتمر مدريد للسالم، العام 

، وفق نفس "١٩٩٣ العام "أوسلو"، واتفاق ١٩٩١
  ."الغد" مصدر لـال

ويتضمن القرار الفلسطيني، عند تطبيقه، بحسب 
وقف التنسيق األمني بين األجهزة األمنية "المصدر، 

التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، وتعليق 
االعتراف بالكيان اإلسرائيلي إلى حين اعترافها بدولة 

 ١٩٦٧) يونيو(فلسطين على حدود الرابع من حزيران 
  ."ّغاء قرار ضم القدس المحتلة، ووقف االستيطانٕوال

وأضاف المصدر الفلسطيني أن اآلليات تتضمن، 
التحرر من اتفاق باريس االقتصادي، بما في ذلك "ًأيضا، 

تعزيز المقاطعة االقتصادية للمنتجات اإلسرائيلية، مما 
يدعم استقالل االقتصاد الفلسطيني ويفك عالقة التبعية 

  ."سطينية لالحتاللاالقتصادية الفل

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، تيسير خالد، أهمية القرار الفلسطيني، الذي 
ّجاء حصيلة سلسلة من الحوارات الوطنية الشاملة، للرد 
على انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة ضد الشعب 

كية الفلسطيني والتحوالت التي طرأت على السياسة األمير
التقليدية التي شكلت ارتدادا عن قرارات الشرعية الدولية 

ً اإلسرائيلي وتنكرا للقانون -ذات الصلة بالصراع العربي
  ."الدولي

ودعا خالد، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح له أمس، إلى 
التطبيق الفوري للقرار، السيما فيما يخص تعليق 

عتراف بالكيان اإلسرائيلي، ووقف التنسيق األمني معه اال
ومقاطعة منتجاته، نظير وجود بديل وطني أو عربي أو 

 "الوطني"أجنبي لها، بما يشكل ترجمة لقرارات المجلسين 
  ." خالل اجتماعهما العام الماضي"المركزي"و

واعتبر أن تنفيذ القرار يحتاج إلى خطوات فعلية 
 ومؤسساتها أشكال من السيادة، لممارسة دولة فلسطين

وفق مصادرها ومراجعها الوطنية وقرارات الشرعية 
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الدولية، بخاصة المتعلقة منها بقرار الجمعية العامة 
لألمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع 

  ."١٩٦٧العام ) يونيو(من حزيران 

االبتعاد عن البحث في ""ونوه خالد إلى أهمية 
ًالتنفيذ مجددا التي تحولت، خالل الفترة الماضية، آليات 

 "المركزي" و"الوطني"إلى أدوات لتعطيل قرارات المجلسين 
واللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد العالقة مع 

  ."سلطات االحتالل

من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة 
 الحكومة الفلسطينية بدأت"فتح، ماجد الفتياني، إن "

سلسلة إجراءات متعلقة باالنفكاك التدريجي عن االحتالل 
مع األخذ بعين االعتبار الحفاظ على مصالح واحتياجات 

  ."الشعب الفلسطيني

صوت "وأوضح الفتياني، في تصريح إلذاعة 
الحكومة تواصل إعداد الخطط " الرسمية، إن "فلسطين

ًوالبرامج بهدف شل يد سلطات االحتالل عمليا في 
ة على مقدرات الشعب الفلسطيني وعدم االستسالم السيطر

إلجراءات االحتالل ومستوطنيه سواء في القدس أو 
  "فلسطين بأكملها

االتصاالت األمنية مع الجانب "وشدد على أن 
اإلسرائيلي في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على 
احتياجات الشعب الفلسطيني بالمناطق التي يسيطر 

دا ذلك ال يوجد عالقة أمنية بين عليها االحتالل، وما ع
  .، وفق قوله"الجانبين

ًالحكومة تبذل جهودا إلنهاء العالقة "وبين أن 
االقتصادية مع االحتالل، سواء من خالل وقف التحويالت 
الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في 
إطار االتفاقات األخيرة مع كل من األردن والعراق في 

  ."قة والوقودمجاالت الطا

ّالمقاطعة االقتصادية تعد "ورأى الفتياني أن 
عنوانا مهما في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل 

الحكومة في إطار استراتيجية وطنية لالنفكاك عن 
الشعب الفلسطيني قادر على التأثير "ً، معتبرا أن "االحتالل

عبر وضع قائمة بأسماء الشركات والسلع اإلسرائيلية 
ي تدخل فلسطين واإلستغناء عنها ببديل وطني أو الت

  ."أجنبي

وبالمثل؛ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
القرار الذي اتخذته القيادة "التحرير، أحمد مجدالني، إن 

الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة ويجب البناء عليه في 
وضع استراتيجيات عمل لفك االرتباط التدريجي مع 

وحدة الموقف والصف “ًفتا إلى أهمية ، ال"االحتالل
  ."ٕالوطني وانهاء االنقسام

وكان الرئيس، محمود عباس، قد أعلن يوم 
الخميس الماضي، عن وقف كافة االتفاقيات مع الجانب 
اإلسرائيلي، وتشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق القرار، 
وذلك بعد بضعة أيام من هدم سلطات االحتالل عشرات 

ة الفلسطينية في حي وادي الحمص ببلدة األبنية السكني
  .صور باهر، جنوب شرقي القدس المحتلة

وأمام المطالبات الفلسطينية بضرورة تحقيق 
ٕالوحدة الوطنية وانهاء االنقسام في مواجهة عدوان 

 استعدادها الكامل "حماس" االحتالل؛ فقد أكدت حركة
اشتراطات "إلنجاز المصالحة، التي تراوح مكانها بسبب 

، وفق قول عضو المكتب السياسي "فتح" حركة "ومعوقات
  .، خليل الحية"لحماس"

، "للمركز الفلسطيني لإلعالم"ًودعا الحية، طبقا 
الوحدة الوطنية ومغادرة " والرئيس عباس إلى "فتح"

االشتراطات والمراهنات، وعقد اجتماع اإلطار القيادي 
  ."الموحد وتشكيل حكومة وحدة وطنية

رار وقف العمل بوقف االتفاقيات مع واعتبر أن ق
خطوة في االتجاه الصحيح، ولكنها تحتاج “االحتالل 

، بتعزيز المقاومة في الضفة الغربية، "لخطوات عملية
، "وتطبيق الوحدة الوطنية، ووقف االعتقال السياسي
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هذه القرارات مكررة سابقا في قرارات المجلسين "حيث إن 
  .>>."..الوطني والمركزي ولم تنفذ

  ٣١ ص٣٠/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تحذير فلسطيني من مخطط لتهويد حي وادي 
  الحمص بالقدس

  

حذر عضو لجنة الدفاع عن  -القدس المحتلة 
بلدة سلوان فخري أبو دياب من مخطط لسلطات االحتالل 
اإلسرائيلي يهدف لتهويد حي وادي الحمص واألحياء 

ث خلل في المجاورة عبر إحاطتها بالمستوطنات إلحدا
التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون 
تمدد األحياء العربية في القدس وتواصلها إلجبار 

 .المقدسيين على الرحيل

وقال أبو دياب في تصريح صحفي إن هذا 
" غالف البيت المقدس"المخطط يأتي في إطار ما يسمى 

 الذي يطال أحياء وبلدات برمتها في القدس منها حي
وادي الجوز والشيخ جراح وبلدة سلوان والصوانة، من 
خالل إحاطة البلدة القديمة بالمستوطنات وربطها مع ما 

في غربي القدس لطمس معالم " الخط األخضر "يسمى 
 .٦٧حدود عام 

وأوضح أن سلطات االحتالل تنفذ فعليا 
مخططاتها في المدينة باالستيالء على المنازل، ومنها 

ّراح وكبانية أم هارون، حيث هناك في حي الشيخ ج ُ
 شقة سكنية بحجج وذرائع ١١٨اخطارات بالهدم لـ 

 وحدة استيطانية ٣٨٧مختلفة، بالتزامن مع عزمها إقامة 
 .جديدة ومسح أي أثر عربي في المنطقة

وأشار أبو دياب إلى مساعي االحتالل إلقامة 
أربعة أنفاق في أربعة شوارع رئيسة في العاصمة المحتلة 
أحدها لتكملة مشروع القطار الخفيف بين الشطرين 

الشرقي والغربي في المدينة ولتهيئة ضم المناطق ضمن 
 ."القدس الكبرى"مخطط ما يسمى 

 ٨ ص٣٠/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

نتمنى على الدول العربية أن تضخ : اشتية
   في صندوق بيت مال القدسًيداماال جد

  

زراء محمد  قال رئيس الو-  وفا–رام اهللا 
إن العالقة المتميزة بيننا وبين المملكة المغربية : "اشتية

ليست جديدة، هذه العالقة التي بدأت في زمن الناصر 
 عاما عندما جاءت الجالية ٨٥٠صالح الدين قبل 

والظلم الذي أحدثه . المغربية الى القدس لتسكن فيها
 بل كان على االحتالل لم يكن على أهلنا في القدس فقط،

الجالية المغربية في المدينة، وهدم الحي المغربي فيها، 
ٕواقامة الحي اليهودي مكانه، واسكان أهلنا المغاربة خارج  ٕ
حدود المدينة، في قمة التزوير للتاريخ العربي واإلسالمي 

  ".والمسيحي للمدينة

جاء ذلك خالل كلمته في حفل اليوم الوطني 
 محمد السادس المغربي، والذكرى العشرين لتربع الملك

العرش، الذي أقامته السفارة المغربية لدى فلسطين، 
مساء اليوم الثالثاء، بحضور السفير محمد حمزاوي، 
ومحافظ رام اهللا والبيرة ليلى غنام، وعدد من أعضاء 
اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة 

، ووزراء وسفراء وممثلي الدول، وشخصيات رسمية "فتح"
  .واعتبارية ودينية وامنية

أنقل لكم تهاني الرئيس محمود : "وأضاف اشتية
عباس ألخيه الملك محمد السادس، بهذا اليوم المتميز 
في تاريخ المغرب ونتمنى للمغرب الرفاه ولجاللة الملك 
طول العمر وألهلنا في المغرب ان يرتقوا الى ما يطمح له 

  ".الملك
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تفل معكم اليوم ونحن نح: "وتابع رئيس الوزراء
نعلم علم اليقين ما تقدمه المغرب لنا سياسيا في المحافل 
الدولية ومنح للطالب، وأيضا ما تم إنشاؤه من لجنة 

، وما تالها من بيت مال القدس الذي ١٩٧٥القدس عام 
 في هذا ًدانتمنى على الدول العربية أن تضخ ماال جدي

صندوق الصندوق، فمعظم األموال المحشودة في هذا ال
منها أموال من المملكة المغربية وبتبرع شخصي % ٨٥

من الملك، شاكرين ومقدرين لجميع المشاريع التي تم 
  ".تنفيذها في مدينة القدس

تواجه فلسطين ظرفا صعبا، بمحاولة : "وأردف
اإلدارة األميركية تسويق صفقة القرن، والتي كان موقفنا 

صاديا، واضحا منها وعليها، المتمثل برفضها اقت
وبمخرجاتها السياسية، وما جولة كوشنير وفريقه في 
المنطقة اال محاولة عبثية لتسويق هذه الصفقة، ونعلم 
جيدا أن دولنا العربية التي تحاول إسرائيل ان تشكك في 
بعض مواقفها سيكون لها موقف واضح من هذه الصفقة 
كما كان لجماهيرنا العربية موقف واضح من ورشة 

  ".ا تالهاالبحرين وم

ما جاء في بيان : "واستطرد رئيس الوزراء
المملكة المغربية على لسان الملك ورئيس الوزراء على 
أن القدس ستبقى عربية إسالمية مسيحية، وال نسمح 
للرواية اليهودية أن تهيمن عليها بأي شكل من االشكال، 
فإن هذا التصريح مرحب به ومقدر من القيادة 

كم أن كل فلسطيني سيبقى قابضا الفلسطينية، وأؤكد ل
على الجمر مدافعا عن القدس التي هي أقرب نقطة 

  ".للسماء ومنها عرج سيدنا محمد إلى السماوات العلى

تواصل : "من جهته، قال السفير الحمزاوي
المملكة المغربية دورها على مستوى المنظومة العربية 
من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن 

قضايا المصيرية والجوهرية لألمة العربية واالسالمية، ال
  ".وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

المملكة المغربية تجدد في كل : "وأضاف
المناسبات، قوال وفعال، وقوفها المبدئي التام إلى جانب 
الشعب الفلسطيني المناضل، وحقه غير القابل للتصرف 

قلة على حدود ٕفي التنعم بحريته، واقامة دولته المست
، وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران عام 

الشرقية، والتأكيد على حق الالجئين في العودة إلى 
وطنهم، وتحقيق السلم واالستقرار على أساس قرارات 
الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسالم، وعلى أساس 

  ".حل الدولتين

ومن منطلق دعمها غير المشروط : "وتابع
ارات الشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الوطنية لخي

بقيادة الرئيس محمود عباس، فإن التزام المملكة 
المغربية، بقيادة الملك محمد السادس رئيس لجنة 
القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، يستند إلى 
مرتكزات عدة، أولها التنسيق والتشاور المتواصل القائم 

يس عباس، وبين قيادتي البلدين بين الملك وأخيه الرئ
  ".الشقيقين

وأشار إلى أن ثاني المرتكزات هي المبادرات 
السياسية والدبلوماسية التي يقوم بها الملك لدى مختلف 
القوى الدولية واالقليمية، من أجل دعم القضية 
الفلسطينية ونصرة القدس الشريف، ومن ضمنها الرسائل 

األميركي واألمين العام الملكية الموجهة لكل من الرئيس 
األممي، والرافضة ألي مساس بالوضع القانوني 
والتاريخي للقدس، عقب اعتراف الواليات المتحدة بالقدس 

نداء "عاصمة إلسرائيل ونقل سفارتها اليها، وكذلك 
الذي أصدره الملك في آذار المنصرم بمعية بابا " القدس

ينة القدس الفاتيكان، الذي أكد أهمية المحافظة على مد
الشريف باعتبارها تراثا مشتركا لإلنسانية، ودعا الى تكفل 
حرية الولوج الى االماكن المقدسة في المدينة من كافة 
ٕأتباع الديانات التوحيدية، وان اي اجراءات احادية الجانب 
تخص القدس تعتبر مرفوضة، وعمال غير قانوني وغير 
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ارات االمم شرعي، وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وقر
  .المتحدة

التزام الدبلوماسية : "وأكمل أن ثالث المرتكزات
المغربية، تحت التوجيهات الملكية السامية، بمواصلة 
جهودها في الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني بكل 
المحافل االقليمية والدولية على أساس الشرعية الدولية 

وظيف والقرارات االممية ذات الصلة، وعدم التردد في ت
العالقات الثنائية والمتعددة االطراف للمغرب، لهذه 

التوجه الموصول للحكومة المغربية من : ، ورابعا"الغاية
أجل تعزيز العالقات المتينة القائمة بين المملكة المغربية 
ودولة فلسطين الشقيقة، وتطوير التعاون الثنائي في 
كافة مجاالته واالرتقاء به الى اعلى المستويات، 

إن احدى اهم تجليات التضامن المغربي مع : وخامسا
القضية الفلسطينية العادلة، يكمن في ما تقوم به وكالة 
بيت مال القدس الشريف، باعتبارها ذراعا ميدانيا تنفيذيا 

وانجازات " سوسيو اقتصادية"للجنة القدس، من مشاريع 
ثقافية لحماية القدس ودعم صمود أهلها المرابطين، بما 

 الوكالة في طليعة المؤسسات العاملة بمدينة يجعل
  .القدس

ٕبتعليمات واشراف مباشر من الملك محمد : "وقال
 ١١ ٢٠١٨السادس، شملت منجزات الوكالة خالل سنة 

مشروعا، وعلى الخصوص مشاريع حماية التراث الثقافي 
والعمراني للمدينة، ومشاريع المساعدة االجتماعية بهدف 

اريع االشعاع الثقافي والفكري، صمود المقدسيين، ومش
والمحافظة على االرشيف الوطني الفلسطيني، ومشروع 

  ".بيت المغرب في القدس

وأشار الحمزاوي الى المكرمات الملكية لفلسطين 
وشعبها كالمستشفى الميداني في غزة والمساعدات 
الطبية والغذائية وتمويل نفقات ترميم بعض اجزاء 

  .المسجد االقصى المبارك

ولفت الى مجاالت التعاون الثنائي بين البلدين 
وتناميه من خالل التبادل المكثف لزيارات كبار 

  .المسؤولين بالبلدين التي شملت مجاالت متعددة

واستعرض الحمزاوي االنجازات التنموية التي 
تحققت في المملكة منذ اعتالء الملك محمد السادس 

بلي لألمة العرش، لتحقيق المجتمع النهضوي والمستق
  .المغربية

  ٣٠/٧/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

شتية باجتماع االشتراكية الدولية نتنياهو ا
  "غبية ليس شريكا في السالم وادارة ترمب

  

اعتبر رئيس  -   جعفر صدقة-  وفا–رام اهللا 
الوزراء محمد اشتية، اليوم الثالثاء، أن رئيس الوزراء 

السالم، فيما االسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس شريكا في 
ادارة "وصف ادارة الرئيس االميركي دونالد ترمب بأنها 

  ".غبية

وقال اشتية، في افتتاح اجتماع لالشتراكية 
هناك "الدولية برام اهللا، بحضور احزاب اسرائيلية، 

 ايلول، نتنياهو والحكومات ١٧انتخابات في اسرائيل في 
. اليمينية التي قادها، لم تشكل يوما شريكا سياسيا

نريد . اسرائيل نتنياهو تسرق ارضنا ومالنا وتقتل ابناءنا
  ".شريكا اسرائيليا في السالم على اساس حل الدولتين

واضاف أن اسرائيل في ظل حكم نتنياهو باتت 
 يتفوق ١٩٦٧فألول مرة منذ "امام خيارات محدودة 

 ٦.٦(على اليهود )  مليون نسمة٦.٨(الفلسطينيون 
الردن والبحر المتوسط، بفارق بين نهر ا) مليون نسمة

نتنياهو وضع اسرائيل . مئتي الف لصالح الفلسطينيين
اما حل الدولتين واما الموت ديمغرافيا، اما حل : امام

الدولتين او ال دولة يهودية ديمقراطية، اما حل الدولتين 
  ".او ال سالم
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ادارة غبية، اذ "ووصف اشتية ادارة ترمب بانها 
 دفع الشعب الفلسطيني الى اعتقدت انها تستطيع

االستسالم، لكن شعبنا اثبت انه لن ينهزم ولن يستسلم، 
ولن يقبل باقل من الحد االدنى، وهو الحرية واالستقالل 

 ١٩٦٧ودولة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 
  ".وعاصمتها القدس

واعتبر اشتية ان خطة االدارة االميركية لحل 
" صفقة الفرن"ائيلي، المسماة الصراع الفلسطيني االسر

، متهما "هدفها القضاء على حل الدولتين، لهذا رفضناها"
" بممارسة عملية ابتزاز للشعب الفلسطيني"ادارة ترمب 

بقراراتها االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقل 
سفارتها اليها واغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن 

  .الوطنية الفلسطينيةوتجفيف المصادر المالية للسلطة 

ادارة ترمب قالت انها ستحل القضية : واضاف
الفلسطينية وانها ستنجز صفقة القرن، ونحن رحبنا بذلك 
في البداية، وعقد الرئيس محمود عباس اربعة لقاءات 
مع ترمب في واشنطن، وبيت لحم، والرياض، واخيرا في 
نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

متحدة، وابدينا كل النوايا الحسنة، لكننا فوجئنا بخطوات ال
ادركنا ان كل هذا جاء ضمن . غير مسبوقة في عدائيتها

ما يجري امر . منهجية اميركا لتسويق صفقة القرن
  ".خطير على مستقبل فلسطين والمنطقة والعالم

المنهج المستخدم في التحضير للصفقة : وقال
منهج االبتزاز، يقوم . يوركهو منهج تاجر عقارات في نيو

ادارة ترمب . على عقلية ضرورة وجود منتصر ومهزوم
تمارس منهج االبتزاز بهدف دفعنا نحو الهزيمة وقبول 

  ".صفقة القرن، هذه ادارة غبية باعتقادها اننا سنستسلم

في إطارها العام للصفقة، ارادت االدارة : "واضاف
، والتي تنص على االميركية قلب المبادرة العربية للسالم

انسحاب اسرائيل الكامل مقابل عالقات معها، لكن االدارة 
  ".االميركية تريد تطبيعا دون تطبيق االستحقاق السياسي

" صفقة القرن"ووصف اشتية الشق االقتصادي لـ
عبارة عن مجموعة مشاريع جمعت من وثائق "بانه 

لجهات مختلفة، دولية وفلسطينية، وليس فيها أي شيء 
د، لكن هدفها قلب المعادلة من االرض مقابل السالم جدي

الى المال مقابل السالم، وهذا رفضناه رفضا قاطعا، فنحن 
ال نبحث عن لقمة اضافية او رغيف اضافي، بل نبحث 
عن عزة النفس والكرامة والحرية ودولة مستقلة ذات 

  ".سيادة وعاصمتها القدس

هو سمعنا نتنيا"في الشق السياسي، قال اشتية 
يقول ان المستوطنات ستبقى، والقدس خارج المفاوضات، 
وال عودة لالجئين، وال سيادة غربي نهر االردن اال لدولة 
اسرائيل، وهذا ردده الكثير من الشخصيات في االدارة 
االميركية، اذا ماذا تبقى؟ تبقى فقط كيانية ممسوخة في 
 قطاع غزة، لهذا اصبح القطاع ارضا لحرب بالوكالة بين
عشرة متصارعين، بعضها يريد الحفاظ على االمر الواقع، 
والبعض االخر بقيادتنا ومعنا مصر، يريد الحفاظ على 

  ".حل الدولتين

كل هذا يأتي في اطار ضرب حل : واضاف
الدولتين، وعليه تشن اسرائيل حربا ممنهجة، فما جرى 

 شقق سكنية ١١٠في واد الحمص من هدم لحوالي 
تطهير عرقي للفلسطينيين ضمن ) أ(بعضها في مناطق 

 الهادف لخفض عدد الفلسطينيين ٢٠/٢٠مخطط القدس 
من مجمل سكان المدينة، وفي هذا % ١٩الى اقل من 

 ألف فلسطيني خارج المدينة ١١٢االطار بات نحو 
  .الفاصل" وخارج الجدار

وضمن هذه الحرب أيضا، بحسب اشتية، ما 
من % ٢٨ل تمارسه اسرائيل في االغوار، التي تشك

وهي تقول اما ان تعطونا اياها او "الضفة الغربية، 
نأخذها، وهي تخطئ باعتقادها ان االغوار تشكل عمقا 

  ".لها، فهي سلة غذاء فلسطين" امنيا"
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اما الجبهة الثالثة للحرب االسرائيلية لضرب حل 
، )ج(الدولتين، قال اشتية، فمسرحها المناطق المسماة 

والتي تتعامل معها "غربية، من الضفة ال% ٦٢وتشكل 
اسرائيل باعتبارها خزانا جغرافيا لتوسيع االستيطان، حيث 

 مستوطنة، تضم ٢٢٠وصل عدد المستوطنات الى 
" من السكان% ٢٤ الف مستوطن، يشكلون ٧١١حوالي 

  .في الضفة الغربية

في هذا السياق يأتي حصار غزة وعزلها : وقال
 رئيس الوزراء ان واضاف "عن باقي االراضي الفلسطينية

اسرائيل تخوض حربا ضد الشعب الفلسطيني على جبهة 
حرب المال، بالسعي لتجفيف المصادر المالية "رابعة هي 

  ".للسلطة الوطنية

السلطة الوطنية تقوم بواجبها تجاه : وقال
نحن نهتم باأليتام .  اسير في سجون االحتالل٧٦٠٠

  ".الذين قتلت آباءهم ماكينة االحتالل

ب اشتية االشتراكية الدولية بالعمل على وطال
وقف سرقة االراضي الفلسطينية من قبل اسرائيل، واعادة 
االعتبار لحل الدولتين، والزام اسرائيل بدفع ثمن 
انتهاكاتها لحقوق االنسان، والضغط على حكومات الدول 
التي يحمل المستوطنون جنسياتها للطلب منهم مغادرة 

لطلب من الجامعات في مقاطعة االراضي الفلسطينية، وا
جامعة ارئيل المقامة في مستوطنة داخل االراضي 
الفلسطينية، ودعم مبادرة الرئيس عباس الدعوة لعقد 
مؤتمر دولي للسالم في الشرق االوسط على اساس 

  .الشرعية الدولية

وفي اطار مواجهة هذه التحديات، قال اشتية إن 
راتيجيات، السلطة الوطنية بدأت العمل بعدة است

فالحكومة بدأت استراتيجية مبنية على االنفكاك "
التدريجي عن االحتالل، وعليه بدأنا بإحالل المنتجات 
المحلية، وتعزيز عمقنا العربي، ومشاريع في الطاقة 

النظيفة، ووقف التحويالت الطبية الى المستشفيات 
  ".االسرائيلية، ومشاريع في الحصاد المائي، وغيرها

 اشتية انه في ظل عدم التزام اسرائيل كذلك، قال
باي من االتفاقيات الثنائية الموقعة مع منظمة التحرير، 

فقد اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بتعليق العمل بهذه "
االتفاقيات، الن اسرائيل ال تحترم أي منها، وتخرقها 

) الثالثاء(بشكل ممنهج، وقد شكلنا صباح هذا اليوم 
  ".ات تنفيذ هذا القرارلجنة لدراسة آلي

نحن طالب سالم، وملتزمون بكل : واضاف
االتفاقيات، لكن ال يعقل ان يبقى طرفا ملتزما وطرفا آخر 

  ".ال يلتزم بأي شكل من االشكال

نحن عبرنا استراتيجية الكفاح المسلح، : وتابع
واستراتيجية المفاوضات، ثم استراتيجية تدويل الصراع 

 والمؤسسات الدولية، واآلن نحن بالذهاب الى كل المنابر
نعبر االستراتيجية الرابعة، وهي تعزيز صمود اهلنا في 

  ".ارضهم

وقال اشتية ان انجاز المصالحة يشكل إحدى 
استراتيجيات مواجهة التحديات القائمة، ووجه خطابه الى 

انا : "االمين العام لالشتراكية الدولية لويس اياال، قائال
مة الى غزة غدا على قاعدة تنفيذ جاهز للذهاب مع الحكو

استراتيجيتنا تقوم  . ٢٠١٧اتفاق تشرين االول من العام 
. على اساس سلطة واحدة وسالح واحد ورجل امن واحد

ان لم ترد حماس، فهناك مبادرة قدمها الرئيس محمود 
  ".عباس بالذهاب الى انتخابات عامة

من جهته، قال مفوض العالقات الدولية في 
، ممثلها في االشتراكية الدولية روحي فتوح، "حفت"حركة 

من اجل "إن اجتماع االشتراكية الدولية في رام اهللا 
التضامن والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في 
كفاحه نحو الحرية واالستقالل، ومن اجل التصدي 
للمخططات االميركية وصفقة القرن، التي زادت األمور 

االميركية المتعلقة بالقدس، تعقيدا، خاصة بعد القرارات 
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مخالفة بذلك قرارات مجلس األمن والشرعية الدولية ذات 
  ".الصلة

يوما بعد يوم تزداد الهجمة على : وأضاف
هذه السياسات شجعت دولة االحتالل . الشعب الفلسطيني

على االستمرار في التوسع االستيطاني وتهويد القدس 
 مئات الشقق وتفريغها من أصحابها، وآخرها هدم ونسف

السكنية في صور باهر، إضافة الى ما تقوم به في 
  .األغوار

نحن أصحاب الحق والمكان، ومع هذا : "وتابع
قبلنا التعايش مع دولة اسرائيل وفق رؤية حل الدولتين، 
وهي رؤية تنكرت لها االدارة االميركية واسرائيل التي 

عنا وقعت اتفاقيات مع منظمة التحرير تخلت عنها، ما دف
  ".الى وقف العمل بهذه االتفاقيات

الوقوف ضد "وناشد فتوح االشتراكية الدولية 
ٕالممارسات االميركية واالسرائيلية، واعادة عملية السالم 
الى مسارها، فلن يكون هناك سالم في الشرق األوسط 

  ".دون حل الدولتين

بدوره، اعتبر األمين العام لالشتراكية الدولية 
رات االدارة االميركية الحالية بخصوص لويس اياال، قرا

تذهب بعيدا عن االجماع الدولي "قضية الشرق األوسط 
  ".والشرعية الدولية

إن المنظمة الدولية بهذا االجتماع برام اهللا : وقال
أردنا ان نكون جزءا مما يحدث، فحل الدولتين هو ما "

نحتاج الى تحقيقه، واالشتراكية الدولية تعمل على ذلك، 
ن سعداء بان الموجودين، فلسطينيين واسرائيليين، ونح

يتشاركون في رؤية حل الدولتين، ونحن نتطلع هذا العام 
  ".الى اجابة حول هذه الرؤية

ويشارك في اجتماع االشتراكية الدولية ممثلون 
 دولة، فيما غاب ممثل ١٤ حزبا سياسيا من ٢٢عن 

 الذي حزب العمال االشتراكي االسباني فؤاد أحمد سعدي،
  .منعته اسرائيل من الدخول ألصوله الفلسطينية

قضية عالمية "واعتبر اياال القضية الفلسطينية 
مهمتنا هي المضي قدما في . وليست خاصة بالمنطقة

  ".تعزيز حرية الناس وحقوقهم

ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، األمين العام لجبهة النضال الشعبي 

طيني، أحمد مجدالني، األحزاب االشتراكية إلى حث الفلس
بلدانها لالعتراف بدولة فلسطين للحفاظ على حل 

ء الدولتين وقطع الطريق أمام محاوالت االحتالل ضم أجزا
  .من الضفة الغربية والمستوطنات

وقال إن نتنياهو وبدعم وتشجيع من سفير 
لضفة الواليات المتحدة في دولة االحتالل يعمل على ضم ا

  .عنصرية والفاشيةٕالغربية واقرار القوانين ال

السالم خيار استراتيجي، وما : وأضاف مجدالني
تريده ادارة ترمب ونتنياهو هو فرض االستسالم، ونحن 
لن نستسلم، بل نعمل على االنفكاك التدريجي عن 

ير طابع االحتالل لبناء مؤسسات دولتنا الفلسطينية، وتغي
  .لةومضمون السلطة إلى دو

وطالب األحزاب االشتراكية التي تعقد اجتماعها 
وتعمل على  بدولة فلسطين أن تدعم حركة المقاطعة

مقاطعة منتوجات المستوطنات ألنها نتاج الفصل 
  .العنصري

وتأسست االشتراكية الدولية في أوائل خمسينيات 
القرن الماضي، وهي منظمة سياسية دولية تضم في 

ن القارات الخمس، ذات  حزبا م١٧٠عضويتها، نحو 
توجهات ديمقراطية اجتماعية أو اشتراكية أو عمالية، 
بضمنها العديد من األحزاب والفصائل الفلسطينية، على 

  ".فتح"رأسها حركة 

   ٣٠/٧/٢٠١٩وفا 

* * * * *  
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الهدمي يضع السفير المصري في صورة آخر 
  المستجدات بمدينة القدس

القدس فادي  أطلع وزير شؤون -  وفا –رام اهللا 
الهدمي السفير المصري لدى دولة فلسطين عصام عاشور 

  .على آخر التطورات الحاصلة في مدينة القدس المحتلة

وأشاد الهدمي خالل لقائه السفير المصري بمقر 
السفارة، في رام اهللا، بالمواقف المصرية الثابتة والواضحة 

خي الذي تجاه القضية الفلسطينية، مثمنا الدور الهام والتاري
تلعبه الحكومة المصرية في سبيل دعم القضية الفلسطينية 
ٕلتحقيق أهدافها ونيل حقوقها واقامة الدولة الفلسطينية 

 وعاصمتها القدس الشريف، ١٩٦٧المستقلة على حدود 
مؤكدا العمق العربي واإلقليمي الذي توفره مصر للقضية 

  .الفلسطينية

 في وتطرق اللقاء آلخر المستجدات الحاصلة
مدينة القدس، وال سيما جريمة الحرب التي اقترفتها اآلليات 
العسكرية اإلسرائيلية األسبوع الماضي في بلدة صور باهر 
ٍجنوب القدس، وذلك بتدميرها لقرابة عشرة مبان سكنية 

  .وتهجير ساكنيها

وأوضح الهدمي أن حكومة االحتالل ضربت بعرض 
ة وتنكرت لجميع الحائط جميع القوانين واألعراف الدولي

االتفاقات الموقعة وتجاهلت الحقوق التاريخية لشعبنا 
الفلسطيني، وذلك بتنفيذها ألكبر عملية هدم منذ العام 

 بالرغم من أن غالبية هذه المباني واقعة في ١٩٦٧
وفقا التفاقية أوسلو، وحاصلة على ) أ(المنطقة المصنفة 

  .جميع التراخيص الالزمة من السلطة الوطنية

ن ناحيته، استنكر السفير المصري هذه الجريمة م
ّوأدانها بأشد العبارات واعتبرها عقبة أمام عملية السالم 

  .وخطوة للخلف

ّوأكد عمق العالقات التي تجمع بين الحكومتين 
ّالفلسطينية والمصرية وبين الشعبين الشقيقين، وعبر كذلك 
عن دعم الحكومة المصرية للشعب الفلسطيني حتى نيل 

ٕستقالله واحقاق حقوقه التي كفلتها جميع المواثيق ا
 .الدولية

  ٣٠/٧/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

يجب تفعيل دور : "سيادة المطران عطا اهللا حنا

الجاليات العربية والفلسطينية في مختلف ارجاء 

  "العالم بهدف التعريف بعدالة القضية الفلسطينية

 دعا سيادة المطران عطا اهللا حنا –القدس 
 اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم سفاراتنا رئيس

في الخارج وكذلك ابناء الجاليات الفلسطينية والعربية 
ومؤسساتهم وهيئاتهم بضرورة ان يقوموا بدورهم المأمول 

 العام الرأيفي ابراز عدالة القضية الفلسطينية وتوعية 
في عالمنا بما يحدث في فلسطين بشكل عام وفي مدينة 

  .كل خاصالقدس بش

ان السلطات االحتاللية تسعى للضغط على 
بعض الحكومات في العالم من خالل تقديم اغراءات 
وحوافز معينة لكي يتخذوا قرارا بنقل سفاراتهم للقدس 

د من الدول وهنالك حملة احتاللية هدفها نقل سفارات عد
  .الى المدينة المقدسة

ولذلك وجب على جالياتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا 
منتشرة في سائر ارجاء العالم بأن تقوم بنشاط مضاد ال

هدفه منع نقل هذه السفارات للقدس وهدفه اوال وقبل كل 
شيء توعية الشعوب في عالمنا بحقيقة ما يحدث في 

  .ارضنا المقدسة وخاصة في مدينة القدس

ان الصور المروعة للدمار الهائل الذي حل 
ة من القدس بوادي الحمص وما يحدث في البلدة القديم

من استهداف يطال المقدسات واالوقاف االسالمية 
والمسيحية كما وكافة ابناء شعبنا ناهيك عن حصار غزة 
وكافة المظالم التي يتعرض لها انساننا الفلسطيني فإن 
كل هذا يجب ان يصل الى العالم ويجب ان تقاوموا 
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سياسة التضليل والتعتيم االعالمي والتي تصل في بعض 
ان  .ن الى التحريض على شعبنا واالساءة اليهاالحيا

نشاطا من هذا النوع يحتاج الى تظافر الجهود ما بين 
السفارات الفلسطينية والعربية وما بين المؤسسات 
الفلسطينية والعربية والهيئات الفاعلة في الدول 

  .والمجتمعات المتعددة

فنحن قادرون على ايصال رسالة فلسطين الى 
وقد  . وهذا ما يجب ان نقوم به جميعاكل شعوب االرض

جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى استقباله عددا من 
النشطاء الفلسطينيين في عدد من الدول االوروبية 
والذين يقومون بجولة في االراضي الفلسطينية حيث قدم 
لهم بعض االقتراحات واالفكار العملية الهادفة الى 

شعبنا وكذلك سياسة مواجهة التحريض الممارس بحق 
، كما وقدم العالمي وتزوير الحقائق والوقائعالتضليل ا

سيادته للوفد بعض االفكار واالقتراحات حول مسألة نقل 
سفارات بعض الدول الى القدس حيث ان سلطات 
االحتالل تبذل جهودا وتقدم اغراءات لكثير من الدول لكي 

  .تتخذ قرارا من هذا النوع

  ٣٠/٧/٢٠١٩هللا حنا مكتب المطران عطا ا

* * * * *  

رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن عن تشكيل 
  لجنة لتنفيذ تعليق االتفاقيات مع إسرائيل

أعلن رئيس ... << -   وكاالت-  فلسطين المحتلة
الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أن القيادة الفلسطينية، 
شكلت لجنة، لتنفيذ قرارها بتعليق اتفاقيات التنسيق األمني 

  .مع إسرائيل

وقال اشتيه أمس الثالثاء، خالل المؤتمر السنوي 
العام لمنظمة االشتراكية الدولية، المنعقد في مدينة رام اهللا، 

وسط الضفة الغربية، إن قرار القيادة جاء نتيجة خرق 
إسرائيل لكل االتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير 

  .الفلسطينية

نيامين نتنياهو، وقدم رئيس الوزراء اإلسرائيلي ب
خطة بإقامة مشاريع بناء لفلسطينيين في المناطق 

بالضفة الغربية المحتلة، مقابل توسيع » ج«المصنفة 
. البناء داخل المستوطنات اإلسرائيلية في تلك المناطق

الخطة قدمها نتنياهو، اإلثنين، إلى المجلس الوزاري 
  .، بحسب قناة إسرائيلية رسمية»الكابينت«المصغر 

، في اليومين الماضيين، في )الكابينيت(بحث و
مقترح قدمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشأن أعمال 
. بناء استيطانية في المنطقة ج في الضفة الغربية المحتلة

أمس الثالثاء، عن مصادر » هآرتس«ونقلت صحيفة 
مطلعة على الموضوع قولها إن مقترح نتنياهو يقضي ببناء 

 وحدة سكنية ٧٠٠ية في المستوطنات و وحدة سكن٦٠٠٠
للفلسطينيين، لكن ليس واضحا ما إذا كان المقترح يقضي 
ببناء وحدات سكنية فلسطينية جديدة أن إصدار تصاريح 
بناء لوحدات سكنية تم بناؤها بدون تصاريح بناء وصدرت 

  .قرارات بهدمها

ويأتي بحث الكابينيت في مقترح نتنياهو قبل أيام 
يد كوشنير، مستشار وصهر الرئيس من وصول جار

ويعتبر كوشنر . األميركي، دونالد ترامب، إلى إسرائيل
األميركية، التي » صفقة القرن«المسؤول عن تطبيق خطة 

.  اإلسرائيلي–تزعم أنها ترمي لتسوية الصراع الفلسطيني 
وحسب الصحيفة، فإن جهات سياسية إسرائيلية قدرت أن 

لسطينيين في المنطقة ج نابع مقترح منح تصاريح بناء للف
 .من ضغوط أميركية

٢٠ ص٣١/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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  االحتالل يفرج عن وزير شؤون القدس
  

 أفرجت سلطات االحتالل يوم األحد، عن -بترا 
وزير شؤون القدس فادي الهدمي الذي اعتقلته فجر 
اليوم بعد اقتحام منزله في حي الصوانة بمدينة القدس 

 .قتادته لمركز المسكوبيةوا

ال توجد "وأكد المحامي مهند جبارة، في بيان انه 
مبررات لالحتالل باعتقال وزير القدس، ومن الواضح أن 
االعتقال جاء بسبب الضغوطات التي مارسها اليمين في 
األيام األخيرة ضد الحكومة اإلسرائيلية في أعقاب الجولة 

لتشيلي في المسجد األخيرة للوزير الهدمي مع الرئيس ا
األقصى، وبسبب قرب االنتخابات اإلسرائيلية ومحاولة 

  ".إلرضاء اليمين المتطرف

وأوضح جبارة أن الوزير الهدمي رفض التجاوب 
بأي شكل من األشكال مع محققي المخابرات اإلسرائيلية، 
وأصر على حقه االتصال بمحاميه قبيل البدء بالتحقيقات 

التحقيق مع الوزير الهدمي معه، مشيرا الى أنه جرى 
المس بالسيادة الصهيونية في القدس في "بادعاءات 

األسبوع األخير، وعلى رأسها الجولة التي قام بها الوزير 
  ".الهدمي في الحرم القدسي الشريف مع رئيس تشيلي

  ١/٧/٢٠١٩الحقيقة الدولية 

* * * * *  

ُنفق استيطاني يرسخ ".. طريق الحجاج"
  ُية ويزور تاريخ القدسالرواية التلمود

 

 منذ سنوات طويلة، تسعى -القدس المحتلة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى تغيير الواقع العربي 
واإلسالمي في مدينة القدس المحتلة وفرض واقع يهودي 
جديد، من خالل تنفيذها مئات المشاريع االستيطانية 

والتهويدية التي أدت لتدمير وسرقة األثار العربية 
 .واإلسالمية، ولتزوير التاريخ والحضارة الفلسطينية

ًوما افتتاح سلطات االحتالل أمس األحد، نفقا 
ًاستيطانيا أسفل حي وادي حلوة في بلدة سلوان جنوبي 
المسجد األقصى المبارك، بعد ست سنوات من عمليات 
ًالحفر في باطن األرض، إال واحدا من هذه المشاريع 

ًت انتهاكا صارخا للقانون الدولي، اإلسرائيلية، التي شكل ً
 .ولكافة قرارات الشرعية الدولية

وفي خطوة تؤكد دعم اإلدارة األمريكية للسيادة 
اإلسرائيلية على مدينة القدس وفرض أمر واقع جديد فيها، 

ديفيد فريدمان، " إسرائيل"شارك السفير األمريكي في 
 ومبعوث الرئيس األمريكي إلى الشرق األوسط جيسون

 .غرينبالت، في حفل افتتاح هذا النفق

طريق "ويبدأ النفق الذي أطلق عليه االحتالل اسم 
ًبشارع العين، وصوال إلى " عين سلوان"، من "الحجاج

 ٧ً مترا وعرض ٣٥٠منتصف ملعب وادي حلوة بطول يبلغ 
 .أمتار

والنفق عبارة عن حفريات أثرية كبيرة تحت سطح 
بالتعاون بين جمعية األرض، مستمرة منذ ست سنوات، 

سلطة اآلثار وسلطة "االستيطانية وما تسمى بـ " إلعاد"
 ."الطبيعة والحدائق اإلسرائيلية

ّوجرت الحفريات في نفق مدعم بأعمدة حديدية 
كبيرة تحت شارع وبيوت في حي عين حلوة، وقريب من 

 .باب المغاربة المفضي إلى المسجد األقصى

 تاريخ يهودي مزيف

ون القدس جمال عمرو يقول المختص في شؤ
إن سلطات االحتالل تهدف من خالل افتتاح " صفا"لوكالة 

النفق، إلى ترسيخ مفهوم الرواية التلمودية وربط األحداث 
بتاريخ يهودي مزيف ومصطنع، باإلضافة إلى تدمير وسرقة 

 .ًاآلثار الفلسطينية وصوال لتهويد القدس بشكل كامل
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ُستيطاني أن يفتتح ما كان لهذا النفق اال"ويضيف 
ًمطلقا لوال التخاذل والصمت والتطبيع العربي مع االحتالل، 
والضوء األخضر الذي اتخذه االحتالل خالل الورشة 
االقتصادية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة 

 ."األسبوع الماضي

ًويسعى االحتالل أيضا إلى السيطرة الكاملة على 
ل، حيث تم تدمير المكان وحفر المنطقة وتهويدها بالكام

وشق األنفاق أسفل منازل المواطنين في حي وادي حلوة، 
األمر الذي يتهدد عشرات المنازل بالمنطقة بفعل الحفريات 

 .المتواصلة أسفل الحي

ويشير عمرو إلى أن ال وجود لهيكل أول وال ثاني 
بالمنطقة ومدينة القدس بشكل عام، مثلما تدعي سلطات 

 .والجمعيات االستيطانيةاالحتالل 

االستيطانية أن النفق، الذي " العاد"وتزعم جمعية 
سيتم االنتهاء من العمل فيه بعد حوالي عام ليصل إلى 

، هو جزء من مسار الحجاج إلى "باب المغاربة"ساحة 
المزعوم من القرن األول ميالدي، حيث مر " الهيكل الثاني"

 .حسب ادعائهم" المعبد"فيه حجاج 

 خطورة هذا النفق على المسجد األقصى، وحول
يؤكد عمرو أن الحفريات اإلسرائيلية واألنفاق وصلت أسفل 
أساسات األقصى، كما يسعى االحتالل إلى تهويد فضاء 

 .المسجد، من خالل القطار الهوائي المعلق

هذا ما سيهدد بتدمير المسجد، ويعرضه للخطر "و
 ويشكل تعبئة شاملة الشديد أكثر فأكثر، ما لم يتحرك العالم

 ."في مواجهة إجراءات االحتالل واألخطار المحدقة باألقصى

م، بدأت سلطات االحتالل أعمال ٢٠١٠ومنذ عام 
الحفريات أسفل حي وادي حلوة من أجل شق النفق 

، التي تبعد من "عين سلوان"االستيطاني الذي يبدأ من 
 متر عن السور الجنوبي للمسجد األقصى ٤٠٠-٣٠٠

ا يقول عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري وفق م
 ."صفا"أبو دياب لوكالة 

ويوضح أبو دياب أن الحفريات اإلسرائيلية وصلت 
عند السور الجنوبي لألقصى في منطقة القصور األموية 
وبالقرب من حائط البراق، تخللها طمس كبير لألثار 

ة ٕوللحضارة الفلسطينية، واإلرث اإلسالمي العربي، وازال
 .للصخور واألتربة

 ٢٦التي يبلغ عددها  - وتسببت هذه الحفريات
حفرية، بحدوث تشققات وتصدعات وانهيارات في عشرات 

" عين سلوان"ًالمنازل بحي وادي حلوة، وتحديدا فوق 
 .والشارع الرئيس ومسجد وروضة الحي

 خطر داهم على األقصى

ًويشكل هذا النفق واحدا من شبكة أنفاق متشعبة 
ً وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين مرورا بشارع الحي أسفل

ساحة باب / مشروع كيدم االستيطاني"الرئيس باتجاه 
ًوصوال إلى ساحة " مدينة داود"والبؤرة االستيطانية " المغاربة

 .البراق السور الغربي لألقصى

ويبين أبو دياب أن االحتالل يسعى للترويج 
ق والحضارة، وفرض واقع للرواية التلمودية، وتزوير الحقائ

أمر جديد بالقدس وسلخها عن واقعها العربي واإلسالمي، 
من خالل إقامة األنفاق والحفريات المتواصلة أسفل الحي، 

 .وكذلك مواصلة عمليات تهويد المدينة المقدسة

ولهذا النفق االستيطاني، خطورة بالغة على 
، "باب المغاربة"المسجد األقصى، كونه سيصل إلى ساحة 
المزعوم " الهيكل"ٍفي ظل مساع إسرائيلية مستمرة إلقامة 

 وفق أبو دياب. فوق أنقاضه

ويطالب الباحث في شؤون القدس، األمم المتحدة 
بضرورة التدخل العاجل ورفع دعاوي قضائية بالمحاكم 
الدولية من أجل وقف إجراءات االحتالل ومشاريعها 

ًيا على القانون االستيطانية بالقدس، باعتبارها تشكل تعد
 .الدولي اإلنساني

 ويشدد على صمود المقدسيين في مواجهة هذه 
المشاريع االستيطانية والتهويدية وفضحها، وعرقلتها، 
ًمشددا على أننا بحاجة إلى إسناد عربي ودولي رسمي 
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ٕحقيقي، وارادة سياسية فلسطينية جادة لوقف كل جرائم 
رض أمر واقع االحتالل بحق الشعب الفلسطيني، ومنع ف

 .بالقدس

من جانبها، أدانت اللجنة الوطنية الفلسطينية 
للتربية والثقافة والعلوم في منظمة التحرير، افتتاح سلطات 
االحتالل النفق االستيطاني، محذرة من مخاطر هذه 
المشاريع االستيطانية، واستمرار الحفريات حول وأسفل 

 .فيهااألماكن المقدسة في القدس والبلدة القديمة 

أن هذه " صفا"وأوضحت في بيان وصل وكالة 
المشاريع تأتي في إطار االنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة 
ومحاوالتها البائسة لتغيير المعالم األثرية والتاريخية 
واألماكن الدينية فيها، في انتهاك صارخ لكافة قرارات 
 الشرعية الدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها

 ."اليونسكو"منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

ًوأشارت إلى أنها بدأت وبناء على توجيهات 
الرئيس محمود عباس بتوجيه رسائل متطابقة حول مخاطر 
هذا المشروع الجديد إلى المؤسسات والمنظمات الدولية 

عبر مندوبية فلسطين " اليونسكو"الشريكة ال سيما منظمة 
مة، باإلضافة للمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم في المنظ
، والمنظمة العربية للتربية والثقافة "اإليسيسكو"والثقافة 
 ."األلكسو"والعلوم 

وبينت أنها طالبت برسائلها تلك المنظمات بتحمل 
مسؤولياتها وضرورة التحرك العاجل إلدانة وفضح 

مستمرة اإلجراءات اإلسرائيلية في القدس واالعتداءات ال
على طابعها وهويتها العربية وعلى مقدساتها المسيحية 

 .واإلسالمية

وطالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات عملية لكبح 
جماح التغول اإلسرائيلي على القدس ومقدساتها وتراثها 
وأماكنها المقدسة، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتكثيف 

قدس للحفاظ نشاطاتها وبرامجها ومشاريعها الموجهة نحو ال
على تراثها وطابعها الحضاري واإلنساني والديني بما في 

ذلك سرعة إرسال لجان خاصة لرصد االنتهاكات اإلسرائيلية 
 .والوقوف على مخاطر هذه اإلجراءات على أرض الواقع

ودعت إلى عقد اجتماع طارئ للجنة خبراء اآلثار 
 "األيسيسكو"الفلسطينيين والعرب المنبثقة عن منظمة 

للوقوف على مخاطر المشروع اإلسرائيلي الجديد وسبل 
  .التصدي له

  ٢/٧/٢٠١٩صفا 

* * * * *  

أسرة أميركية تدعم االستيطان واليمين 
  وتمول شراء ممتلكات فلسطينية المتطرف

تمول أسرة فاليك من فلوريدا، مالكة سلسلة 
بسخاء " ديوتي فري أمريكا شوبس"متاجر األسواق الحرة 

طانية في الضفة الغربية المحتلة، كما تمول مشاريع استي
جمعيات استيطانية تنشط في شراء ممتلكات فلسطينية، 

 .وتقدم الدعم لليمين المتطرف في إسرائيل

أن األسرة " أسوشييتد برس"أظهر تحقيق أجرته 
 مليون دوالر لمنظمات ٥.٦تبرعت بما ال يقل عن 

دس استيطانية في الضفة الغربية، بما في ذلك الق
المحتلة، خالل العقد الماضي، حيث مولت معابد ومدارس 
ومؤسسات خدمات اجتماعية كما مولت قضايا ذات صلة 

 .باليمين المتطرف في إسرائيل

تدعم أسرة فاليك تجمعات المستوطنين المتطرفة 
في الخليل، والتي يضم العديد من األتباع المعروفين 

انون في للراف مئير كهانا، والذي أخرج خارج الق
إسرائيل، وحظرت حركته في الواليات المتحدة باعتبارها 

 .١٩٩٠، قبل مقتله في نيويورك عام "منظمة إرهابية"

كما تدعم األسرة جماعات يهودية تشتري سرا 
ممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية، كما تساعد في 

 .تطوير موقع استيطاني غير مرخص في الضفة الغربية

ستيطاني حصل على ترخيص من ذلك الموقع اال
 .السلطات اإلسرائيلية بأثر رجعي
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هيكل "كما دعمت األسرة جماعات تنادي بإقامة 
ٕلليهود في أكثر المواقع قدسية واثارة للنزاع في " ثالث

 .القدس

وبحسب التقرير، فإن أسرة فاليك منحت رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أكثر من أي جهة 

 ."الليكود"خرى، وتبرعت لزعماء آخرين في حزبه تبرع أ

عبر محاميه، " أسوشيتد برس"وردا على أسئلة 
قال سايمون فاليك، الذي تحدث نيابة عن األسرة، إنه 

ينبغي أن يتمكن اليهود من الحياة في أي مكان في "
األرض المقدسة، سواء كان ذلك في إسرائيل أو في 

يل إلى حوزتها أو في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائ
 ."الضفة الغربية

وأدان سايمون فاليك أعمال العنف وزعم أن 
كافة الجماعات التي يدعمها تقوم بأي شيء يخالف 

 .القانون اإلسرائيلي

:" وقال فاليك، ومقر شركاته في ميامي، فلوريدا
فكرة أن مجرد وجود حياة يهودية في أي منطقة جغرافية 

  ."اها منطقيةعائق أمام السالم ال نر

  ٣/٧/٢٠١٩ ٤٨عرب

* * * * *  

تهشم آمال التسوية ".. فريدمان"مطرقة 
  ّوتنعش آمال المحتل

 

أقساط متقاربة انتقلت السياسة  على – غزة
األمريكية من مربع االنحياز الحتالل القدس إلى خانة 
االنخراط الكامل في تهويدها وتشريع االعتداء على 

  .المقدسات الفلسطينية

ّالسياسة األمريكية يمضي بسرعة نفاثة، قطار 
فبدأ بنقل السفارة إلى القدس ثم تشريع احتالل الجوالن 
ّودعم ضم الضفة، واآلن يهدم التاريخ والتراث اإلسالمي 

  ).فريدمان(بمطرقة 

سفير الواليات المتحدة ) ديفيد فريدمان(وكان 
شارك قبل يومين في حفر نفق ) إسرائيل(األمريكية في 

رية سلوان بالقدس المحتلة ضمن مخطط افتتاح تحت ق
ّلجبل الهيكل المزعوم، الذي تنظمه " ّطريق الحجاج"

  .ّاالستيطانية" إلعاد"جمعية 

) ترمب(وتعكس الممارسات األمريكية في إدارة 
) ١١(عمق البعد الصهيوني المسيحي الذي يدعمه 

يهوديا في إدارة الرئيس األمريكي يؤمنون بالعقيدة 
فوق المسجد األقصى وهي " الهيكل"ٕنية واقامة النورا

  .سابقة صريحة في موقف أمريكا إلى جوار االحتالل

  وسيط منحاز

في ) إسرائيل(تتجاوز السياسية األمريكية تجاه 
قضايا الصراع القوانين واألعراف الدبلوماسية، أن يحمل 

مطرقة ويشارك في ) فريدمان(دبلوماسي برتبة سفير مثل 
مدينة القدس المحتلة الصادر بحقها قرارات تدشين نفق ب

ّدولية وأممية سابقة تعبر عن انخراط كامل في مخطط 
  .االحتالل

وسط إعجاب الحضور مطرقة ) فريدمان(وحمل 
ضخمة لهدم حائط داخل النفق في حفل حضره مبعوث 

، وزوجة )جيسون غريبنالت(الرئيس األميركي للمنطقة، 
، ورئيس بلدية )ساره نتنياهو(ّرئيس الحكومة اإلسرائيلية، 

، )نير بركات(االحتالل في القدس سابقا عضو الكنيست، 
) شيلدون أديلسون(ّورجل األعمال األميركي الملياردير 

  .وآخرون

جمال عمرو الخبير في شئون القدس . ويؤكد د
وأقطاب إدارة ) فريدمان(واالستيطان أن ما يجري على يد 

تحدة األمريكية ليست يكشف أن الواليات الم) ترمب(
ًوسيطا نزيها في عملية التسوية وأنها انتقلت من خانة 

  .االنحياز إلى االنخراط الكامل في سياسة االحتالل

المسيحيون الصهاينة أخطر من : "ويقول
ّاالحتالل نفسه، يؤمنون أن اليهود هم العرق السيد 
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ويعملون على إقامة الهيكل فوق األقصى، في إدارة ترمب 
ّشخصية تبشر بالنورانية ومعتقداتهم تشبه حزب  ١١

شهود يهواه المتطرف ويؤمنون بأسطورة المعركة 
  ".الفاصلة في هار مجدون وانتصار اليهود ثم المسيح

: ًلوسائل اإلعالم قائال) فريدمان(وتحدث 
ّ واإلجابة هي هامة، هذا - تسألونني لماذا أنا هنا؟"

ن استقالل الواليات األسبوع، الذي نحتفل فيه بذكرى إعال
المتحدة، حقوقنا لم يعطنا إياها الجمهوريون أو 
ّالديمقراطيون، إنما الرب، وكيف عرف آباؤنا ما هي  ّ

 الكتاب – الحقوق؟ اإلجابة أنهم قرأوا ذلك في التناخ
أين جاء التناخ والتوراة؟ من  ومن – ّالمقدس اليهودي

  ".هذا المكان

 موقع أثري نفق القدس بأنه) فريدمان(ّوعد 
ًمبررا ) إسرائيل( للواليات المتحدة، مثلما هو موقع أثري لـ

حماسته في المشاركة إلى جوار حشد من المتطرفين في 
  .حفر النفق

عبارة عن حفريات " طريق الحجاج"يشار إلى أن 
أثرية كبيرة تحت سطح األرض، وهي مستمرة منذ ست 

ثار وسلطة اآل" إلعاد"سنوات، بالتعاون بين جمعية 
اإلسرائيلية تحت شارع وبيوت في حي عين حلوة بسلوان 

  .قرب باب المغاربة

هشام المغاري الخبير في الشئون . ويرى د
الكبير يعود لعدة أسباب ) ترمب(األمنية أن دعم إدارة 

أولها أن قيادة إدارته تعود للمحافظين الجدد 
وهم مؤمنين بتجميع اليهود وحقهم في ) البروتستانت(

  .سالقد

أقطاب إدارة ترمب تؤمن بالصهيونية : "ويتابع
ّوممارسات االحتالل وفي ظل ضعف موقف العرب تعد 
هذه أفضل فرصة لتحقيق مآربهم، ردود الفعل بعد نقل 
السفارة للقدس كانت ضعيفة واكتفى باالحتجاجات لذا 

  ".يجري اآلن تنفيذ مخطط صهيوني علني

  

  

  خطير جديد

ذات ) ترمب(دارة حالة الوضوح الناصع في إ
الخلفية الصهيونية المسيحية تجاوزت فضاء التوقع 
لشركاء عملية التسوية التي تعرضت النتكاسة مع ميالد 
صفقة القرن ومغادرة جزء مهم من األنظمة العربية دعم 

  .الحقوق الفلسطينية التاريخية

وتتناغم السياسية األمريكية واإلسرائيلية مع 
ٕنظمة عربية واعالميون مشهد سياسي تشارك فيه أ

وشخصيات عربية يدعمون ويروجون للتطبيع، المشهد 
على قتامته سيكون األسرع حسب رؤية الخبير المغاري 

  . مستقبلية تتصدى لالحتاللإستراتيجيةلميالد 

في الشرق األوسط وعملية ) ترمب(ّعرابو إدارة 
جاريد كوشنير، جيسون غرينبالت  (:هم ًالتسوية خاصة

ينشطون من مشكاة واحدة هي دعم ) ريدمانوديفيد ف
ّلليمين والقومية اإلسرائيلية المتطرفة ومرجعيتهم  ّ ّ

عالء أبو عامر الخبير في . يؤكد د.صهيونية مسيحية
) فريدمان(الشئون الدولية والدبلوماسية أن ما فعله 

سفير الواليات المتحدة األمريكية وغرينبالت مبعوث 
ًوسط، يعد خرقا للقانون الرئيس األمريكي للشرق األ

الدولي، فالقدس كل القدس بحسب قرارات األمم المتحدة 
  .هي أرض محتلة

هذا الفعل جريمة يحاسب عليها : "ويضيف
القانون وانتهاك لألعراف والقوانين الدبلوماسية، وهي 
ًأيضا تمثل إهانة لمشاعر العرب والمسلمين وتعد على 

ً يمثل اعتداء على مقدساتهم، وقبل كل ذلك هذا الفعل
الشعب الفلسطيني صاحب األرض والحقوق غير القابلة 

  ".للتصرف

ّوتعليقا على ما جرى، عد أمين سر اللجنة  ّ ً
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ما 
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إهانة إضافية للقانون "، )فريدمان وغرينبالت(قام به 
ي فريدمان، يشارك السفير التورات: "ً، متابعا"الدولي

والمستوطن غرينبالت في هذا العمل والنشاط االستيطاني 
في القدس المحتلة بينما أعلنت منظمة إيماك غير 
الحكومية اإلسرائيلية عدم صحة، وكذب هذه الرواية 

  ".الصهيونية

ومساعدوه في تأصيل االحتالل ) ترمب(سرعة 
ًفي قضايا الصراع ليست عبثا وال جهال بأتون السياسة، ً 
ًفلديهم برنامج مشترك وواضح انطالقا من عقيدة دينية 

  .وسياسية

ًيرى الخبير عمرو أن اإلدارة األمريكية سابقا 
ًكانت تضم عددا من المنحازين لالحتالل بشكل قوي 

وزير الخارجية ) هنري كيسنجر(ًوأحيانا فرد واحد مثل 
مستشارة األمن القومي السابقة لكن ) رايس(األسبق أو 

ًيضم أحد عشر داعما ) ترمب( الحالي في عهد المشهد
  .ًقويا لالحتالل

وكما أن تفاصيل صفقة القرن ومؤتمر المنامة 
فإن ) أوسلو(ّشطبت أكثر من ربع قرن من مخلفات 

أجهزت على ما تبقى من أمل للوصول ) فريدمان(مطرقة 
  .إلى تسوية

ّتحطم ) فريدمان(ويشير الخبير عمرو أن مطرقة 
نة من الرواية الفلسطينية على الوجود أربعة آالف س

الكنعاني ثم اإلسالمي وأن ما شارك فيه هو شق قناة لما 
  .ًوصوال إلى القصور العباسية) طريق الحجاج(يسمى 

ما يجري هو صناعة ميدانية وعملية تطهير من 
اآلثار اإلسالمية والفلسطينية تمضي حسب الرواية 

صخرة المعراج اليهودية لممارسة حمل القرابين فوق 
وتسويق رواية أن الذبيح كان نبي اهللا إسحاق وليس 

  . إسماعيل متجاهلين مشاعر وعقيدة المسلمين عامة

  ٣/٧/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  

لالجئين " ًبراغمانيا"ًكوشنر يريد حال 
  الفلسطينيين

  

 ألمح جاريد –) ب.ف.أ (–مونت كارلو الدولية 
 إلى أن ٢٠١٩ يوليو – تموز ٣ربعاء كوشنر يوم األ

خطته للسالم في الشرق األوسط ستسعى إلى تحسين 
دمج الالجئين الفلسطينيين في الدول العربية، فيما يعكف 
على االنتهاء من إعداد اقتراحاته رغم رفض القيادة 

 .الفلسطينية لها

وبعد أسبوع من عقده ورشة عمل اقتصادية في 
 مليار دوالر ٥٠ثمارات بقيمة البحرين عرضت تقديم است

في إطار خطة السالم، قال صهر ومستشار الرئيس 
االميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن الخطوات التالية 

 ."خالل األسبوع المقبل على األرجح"في خطة السالم 

وقال كوشنر، الذي وعد بمقاربة جديدة في صنع 
 السالم في الشرق األوسط بعد عقود من المحاوالت
الفاشلة، إن إدارة ترامب تعمدت افتتاح الخطة بحوافز 
اقتصادية، وستكشف الحقا عن تفاصيل حول المسائل 

 .السياسية الجوهرية

ولكن في مؤتمر صحافي مع اإلعالم العربي، بدا 
أن كوشنر يفضل تطبيع وضع الالجئين الفلسطينيين 
الذين فروا أو أجبروا على الفرار من بالدهم عند قيام 

  .، وأبنائهم وأحفادهم١٩٤٨لة إسرائيل في دو

وأشار كوشنر إلى أن عددا مماثال من اليهود 
ما حدث لالجئين "فروا أو طردوا من الدول العربية، وقال 

اليهود هو أنه تم استيعابهم في أماكن مختلفة، بينما لم 
يستوعب العالم العربي الكثير من هؤالء الالجئين 

  ."منعلى مر الز) الفلسطينيين(

وعندما . هذا الوضع قائم ألنه قائم"وأضاف 
نطرح حال سياسيا سنحاول أن نطرح أفضل الحلول 
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المقترحة التي نعتقد أنها براغماتية وقابلة للتحقيق 
  ."والتطبيق في هذا اليوم والعصر

وردا على سؤال حول لبنان الذي يرفض منح 
الفلسطينيين الجنسية ويعيش عدد كبير منهم في 

 فقيرة، قال كوشنر إنه يعتقد أن لبنان الذي مخيمات
  ."عادال"يعاني من حساسيات طائفية، يريد حال 

أعتقد كذلك أن الالجئين الفلسطينيين "وأضاف 
المقيمين في لبنان والمحرومين من الكثير من حقوقهم 
وال يعيشون في أفضل الظروف اآلن، يودون كذلك وضعا 

على المزيد من يوفر لهم سبيال يمكنهم من الحصول 
  ."الحقوق وأن يعيشوا حياة أفضل

وتعارض إسرائيل بشدة اإلقرار بحق العودة 
لالجئين الفلسطينيين وتقول إنه سيؤدي إلى نهاية الدولة 

 .العبرية

وال يثق الفلسطينيون بكوشنر، صديق رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والذي ألمح سابقا 

 .تتضمن إقامة دولة فلسطينيةإلى أن خطة كوشنر ال 

  ٤/٧/٢٠١٩موقع البث المباشر 

* * * * *  

أحذية عسكرية وموسيقى .. التدنيس متواصل
  بالمسجد األقصى

 

متابعون  يرى – المحتلة لقدس ا– جندي أسيل
لقضايا القدس أن التطورات المتالحقة التي شهدها 
المسجد األقصى المبارك خالل األسبوع األخير تشير إلى 

ّن الشرطة اإلسرائيلية تحضر لمواجهة جديدة تهدف أ
لتغيير هوية األقصى وتعويض ما خسره االحتالل في هبة 

 .باب الرحمة

وتتمثل التطورات المتالحقة في محاولة إجبار 
األوقاف على إخراج سجاد من مصلى باب الرحمة 
واستئناف اقتحامه باألحذية العسكرية، ومنع إدخال 

ٕ وازعاج المصلين بالموسيقى مستلزمات اإلعمار،
الصاخبة من مركز الشرطة، باإلضافة لتحرير مخالفة 
مرور ألحد حراس األقصى خالل استخدامه سيارة قسم 

 .اإلطفاء في المسجد في إطار عمله

الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص قال إن 
األفعال الصغيرة التي تقوم بها شرطة االحتالل تستهدف 

رة، موضحا أن اقتحام مصلى باب تكريس حقائق كبي
الرحمة باألحذية يهدف للتأكيد على أنها ال تعترف به 
بوصفه مصلى، وأن تحرير المخالفات في ساحة األقصى 

 .يهدف لتكريسها ساحة عامة تحت سلطة بلدية االحتالل

ّوأضاف ابحيص في حديث للجزيرة نت أن تعمد 
 أن الشرطة رفع صوت الموسيقى يوصل رسالة مفادها

األقصى مقدس في أوقات الصالة فقط وليس في غيرها، 
مؤكدا أن الشرطة بهذه الخطوة تعيد تكرار فكرة التقسيم 
الزماني باحترامها مواعيد الصالة في المكان وليس 

 .قدسيته المطلقة

بعد إعادة فتح مصلى باب الرحمة بإرادة "
جماهيرية، ظهر مساران لاللتفاف على هذه اإلرادة، تمثل 
األول في اعتقال كل من يقدم على فتح المصلى من 
ُالحراس والمقدسيين وتعمد اقتحام المصلى باألحذية، 
وتمثل المسار الثاني في الضغط على األردن إلغالق 
المصلى بهدف ترميمه أو تحويله لمكتبة واستخدامات 

 ".أخرى

وقد تراجع االحتالل عن هذه اإلجراءات لمدة، 
 .ون عن حضورهم في المكانلكن لم يتراجع المصل

وخالل شهر رمضان المنصرم، اعتكف 
الصائمون وفرشوا المصلى بالسجاد ووضعوا قاطعا 
خشبيا يفصل النساء عن الرجال أثناء الصالة، كما 
ُوضعت خزانة لألحذية أمام المصلى، مما أغاظ شرطة 
االحتالل التي تتحايل اآلن على األمر الواقع الذي فرضه 
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 بهدف إعادة فرض إغالق مصلى باب الفلسطينيون
 .الرحمة، حسب ابحيص

  أجندة التهود

ويضيف ابحيص أن التطورات المتالحقة تؤكد 
أن من يحرك أجندة تهويد األقصى ليست الجمعيات 

 .ٕالمتطرفة وانما شرطة االحتالل

االحتالل شعر بهزيمة غير قادر على "ويقول إن 
 تعويضها بتغيير ّابتالعها في هبة باب الرحمة، لذا يريد

الوقائع في األقصى بمبادرة من الدولة وبمشروع يحمله 
 ".بنيامين نتنياهو ال المتطرفون

ويعتقد الباحث زياد ابحيص حصول مواجهات 
تشرين الثاني  /أيلول وأكتوبر /جديدة في شهري سبتمبر

المقبلين، بسبب ما سيشهده األقصى من اعتداءات خالل 
 .موسم األعياد اليهودية

ّويشير إلى تقارب الفترات بين الهبات األخيرة في 
تشرين األول  /القدس بدءا من هبة القدس مطلع أكتوبر

تموز  /، مرورا بهبة باب األسباط في يوليو٢٠١٥
شباط  /، وانتهاء بهبة باب الرحمة في فبراير٢٠١٧
٢٠١٩. 

  تجاوزات خطيرة

من جانبه، قال مسؤول اإلعالم والعالقات العامة 
ائرة األوقاف اإلسالمية في القدس فراس الدبس إنه في د

منذ هبة باب الرحمة حتى اليوم أقدمت قوات االحتالل 
على تجاوزات خطيرة داخل باحات األقصى، أبرزها اعتقال 
مدير لجنة اإلعمار وأحد مهندسيها أثناء قيامهما بترميم 

 .واحدة قرب باب القطانين" بالطة"

طلع العام الجاري وشهدت باحات األقصى منذ م
اقتحامات نوعية وخطيرة قادها كبار ضباط شرطة 
االحتالل ووزراء وأعضاء كنيست وقادة في سالح الجو 
والبحرية، باإلضافة القتحام المخابرات وطلبة المعاهد 

 .اإلسرائيلية بشكل مكثف

وحسب الدبس لوحظ في االنتخابات البرلمانية 
 كنيست يمينيين اإلسرائيلية األخيرة استخدام أعضاء

اقتحام المسجد األقصى في دعايتهم االنتخابية لحصد 
 .األصوات لصالحهم

ويتوقع الدبس أن يشهد األقصى أحداثا خطيرة 
تحتاج لوعي سياسي عال وتتطلب التفاف المسلمين 

 .حول هذه البقعة المقدسة وشد الرحال إليها

  ٦/٧/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

 مبنى ٢٧ هدم وصادر االحتالل: األمم المتحدة
  خالل أسبوعين في القدس

  

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق  - رام اهللا
الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت وصادرت ) أوتشا(
والقدس ) ج( مبنى يملكها فلسطينيون في المنطقة ٢٧

بحجة افتقارها إلى المحتلة خالل األسبوعين الماضيين 
  .رخص البناء

حماية «وأوضح المكتب، في تقرير حمل عنوان 
 ١ - ) حزيران( يونيو ١٨ويغطي الفترة ما بين » المدنيين
الجاري، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى ) تموز(يوليو 

ً طفال، ولحقت ٣٥ً فلسطينيا، من بينهم ٥٢تهجير 
  .ً مواطنا آخرين٥.٠٧٤ األضرار بـ

تقرير أن ثالثة من المباني المتضررة وأضاف ال
ُقدمت كمساعدات إنسانية في سياق االستجابة لعمليات 
ُهدم سابقة في قريتي قصرة ومجدل بني فاضل في 

 تجمعات سكانية ٩ مبنى األخرى تقع في ٢٤ نابلس، والـ
ّ، من بينها تجمع زعترة الكريشان )ج(في المنطقة 

  .الرعوي في بيت لحم

ُر إلى أن ستة مبان هدمت في يوم وأشار التقري ٍ
ً شخصا، من بينهم ٤٦ يونيو، ما أدى إلى تهجير ٢٧
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ّ طفال، بسبب موقع التجمع ضمن حدود منطقة ٣٢ ً
وذكر التقرير أنه . ّتصنفها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة

في منطقة عسكرية مغلقة أخرى جنوب الخليل، هدمت 
 الرعوي، ما أدى ًقوات االحتالل مسكنا في تجمع أم فغارة

ّإلى تهجير خمسة أشخاص، وصودر بيت متنقل كان  ِ
ًجزءا من مشروع إلدارة النفايات في برطعة الشرقية 

، ما )ج(بجنين، بسبب افتقاره إلى رخصة بناء بالمنطقة 
  .أدى لتعطيل تنفيذ المشروع الذي يخدم سكان القرية

التي تمثل ) ج(وتسيطر إسرائيل على المنطقة 
حة الضفة الغربية وتمنع أي بناء فيها إال ثلثي مسا

  .بشروط مقيدة وصعبة للغاية

وتتعامل إسرائيل مع معظم أراضي هذه المنطقة 
على أنها أمنية يمنع البناء فيها بأي شكل بحجة قربها 

  .من معسكرات جيش أو مستوطنات أو مناطق تدريب

وهدمت إسرائيل على مدار السنوات الماضية 
ني في هذ المنطقة التي يقول الكثير من المبا

  .الفلسطينيون إنها االمتداد الطبيعي لدولتهم

وسلط التقرير في منحى آخر الضوء على إصابة 
ً فلسطينيا برصاص قوات االحتالل خالل الفترة التي ٤٩٤

ّيغطيها هذا التقرير في المظاهرات التي جرت في سياق 
 بالقرب ، المستمرة في قطاع غزة»مسيرات العودة الكبرى«

 مارس ٣٠من السياج الحدودي مع إسرائيل منذ يوم 
 في المائة منهم ٤٥؛ حيث نقل أكثر من ٢٠١٨) آذار(

 مناسبة خارج ١٢ّوفيما ال يقل عن . إلى المستشفيات
، أطلقت قوات االحتالل النار »مسيرات العودة«احتجاجات 

باتجاه الفلسطينيين في سياق فرض القيود على الوصول 
راضي والبحر قبالة ساحل غزة، ما أجبر المزارعين إلى األ

ِوالصيادين على مغادرة هذه المناطق، واحتجز ثالثة 
َصيادين وُأصيب آخر بجروح، كما لحقت األضرار بثالثة 

ِقوارب صيد وصودرت شباك الصيد ِ.  

وفي الضفة الغربية، أطلق شرطي إسرائيلي 
 ٢١لعمر الذخيرة الحية باتجاه شاب فلسطيني، يبلغ من ا

، خالل )حزيران( يونيو ٢٧ًعاما، وقتله في يوم 
اشتباكات في حي العيسوية بالقدس، واحتجزت السلطات 

  . يوليو١اإلسرائيلية جثمانه حتى يوم 

، فإن قوات االحتالل أصابت »أوتشا«وبحسب 
ً فلسطينيا بجروح ١٦٨خالل األسبوعين الماضيين 

 خالل بالضفة، من بينهم ستة أطفال على األقل،
  .احتجاجات واشتباكات متعددة

 عملية ١٥٥ّوفي السياق، نفذت قوات االحتالل 
 ١٦٨تفتيش واعتقال في الضفة، واعتقلت ما ال يقل عن 

ّ طفال، سجلت القدس النسبة ١٣ًفلسطينيا، بمن فيهم  ً
، والعدد األكبر من )٤١(األعلى من هذه العمليات 

  ).٥٦(االعتقاالت 

أن المستوطنين نفذوا خالل وذكر التقرير األممي 
 حادثة اعتداء أسفرت عن ١٨األسبوعين الماضيين 

ٕإصابة ثالثة فلسطينيين بجروح والحاق األضرار 
  .بممتلكات فلسطينية

ّ، سجل مكتب األمم ٢٠١٩ومنذ مطلع العام 
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اقتالع أكثر من 

 شجرة أو حرقها أو إتالفها على أيدي ٤,١٠٠
 .المستوطنين

  ٧/٧/٢٠١٩الشرق األوسط 

* * * * *  

  تنذر بحرب أهلية"الفالشا"احتجاجات يهود 
  

 تتواصل المواجهات - عمان - نادية سعد الدين
العنيفة بين الشرطة اإلسرائيلية وأوساط يهود أثيوبيا 

، والتي تعصف بالداخل اإلسرائيلي منذ أيام، ما "الفالشا"
ة قد تضع حزب الليكود يشي بنذر بحرب أهلية طاحن

اليميني الحاكم بمأزق حرج مع استعداده لخوض 
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االنتخابات العامة القادمة، ومما يعكس هشاشة 
المنظومة المجتمعية اإلسرائيلية وتغلغل التمييز العنصري 

  .بين صفوف الشرائح السكانية المختلفة

ويجوب المحتجون اإلسرائيليون الغاضبون، من 
 مناطق المظاهرات الصاخبة وهم أصول أثيوبية، أرجاء

يرددون الهتافات الداعمة لفلسطين باللغات العربية 
، "فلسطين حرة" و"اهللا أكبر"والعبرية واإلنجليزية، مثل 

بعدما أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الحركة اليومية 
وأشعلوا اإلطارات في وجه قوات االحتالل، التي قتلت 

هم خالل عامين، كان ثالثة شبان أثيوبيين من أقران
، في شمال مدينة حيفا )ً عاما١٨(آخرهم سلومون تاكا 

، وفق ١٩٩٧ً شابا آخرين منذ العام ١١الساحلية، و
 أإلسرائيلية، على خلفية لون بشرتهم "معاريف"صحيفة 

ًوتحولت بعض األحياء، البعيدة المنال قصدا رسميا . فقط
لة إثر ، إلى ساحات حرب مشتع"الفالشا"عن سكن يهود 

تبادل النيران بين الطرفين في اشتباكات مسلحة غير 
مسبوقة من حيث شدة العنف، ولكنها ليست سابقة من 

ً شرطيا ١١١نوعها، أألمر الذي أسفر عن جرح أكثر من 
واعتقال عشرات األثيوبيين، ما يخفي شحنات غضب 
متراكمة إزاء سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها 

 ألف ١٥٠ائيلية المتعاقبة مع زهاء الحكومات اإلسر
إسرائيلي من أصل أثيوبي، منذ بدء هجرتهم المنظمة 
األولى إلى فلسطين خالل موجتي منتصف الثمانينيات 
ومطلع التسعينيات من القرن العشرين، لالستيطان فيها 

  .منعزل عن نظرائهم من المستوطنين” غيتو“ضمن 

لي، ولم تفلح دعوات رئيس الوزراء اإلسرائي
بنيامين نتنياهو، إلى التهدئة واالحتجاج السلمي، في 
ًعودة االستقرار مجددا، غداة اجتماع عقده مع أعضاء 
حكومته وأقر فيه استخدام القوة العسكرية ضد 
المحتجين، الذين طالما ما تم إدراجهم في آخر سلم 

 اإلسرائيليين المنبوذين "السفارديم"الحراك االجتماعي من 

دمين من الدول العربية، بالرغم من عدم بوصفهم قا
انتمائهم إليهم، نظير عامل اللون الذي يمنع االندماج 

  .الكامل في المجتمع اإلسرائيلي

  "التفكك"محاذير التصدع حد 

وأمام تحذيرات محللين إسرائيليون، عبر المواقع 
اإلسرائيلية االلكترونية، من مغبة عدم تدارك األمور نحو 

لة تصدع النسيج المجتمعي الداخلي حد الدخول في مرح
، بحسبهم، فقد سعت الحكومة اإلسرائيلية "التفكك"نذر 

ودرء ” الفالشا“إلى امتصاص موجات غضب يهود 
اتساع نطاق المظاهرات الحاشدة، وذلك عبر استقدام 

ً أثيوبي، مؤخرا، طبقا لألنباء الفلسطينية، ضمن ٦٠٢ ً
ف يهودي من  آال٨وعد نتنياهو الحديث لجلب آخر 

  .ًأثيوبيا قريبا

فيما حشدت الحكومة اإلسرائيلية الشخصيات 
والحاخامات الموالية لها من أصول أثيوبية لبث 

في صفوف أقرانهم عبر ” الشحنات الدينية والقومية“
كتابة المقاالت وتنظيم اللقاءات المحفزة لخطاب المزاعم 

الداعية ، و"أرض الميعاد"التاريخية المزيفة بالعودة إلى 
إلى الحفاظ على تماسك النسيج المجتمعي في الداخل 

  .اإلسرائيلي

 اإلسرائيلية، "يديعوت أحرونوت"وأوردت صحيفة 
ًعبر موقعها االلكتروني، مقاال للحاخام من أصول 

أيها “أثيوبية، شارون شالوم، دعا فيه، تحت عنوان 
اإلخوة، احترسوا من اليأس، ال تحولوا الدولة إلى 

” الدولة“، إلى التهدئة وحفظ مقدرات مؤسسات ”عدونا
ًأإلسرائيلية، نائيا بها عن اتهامات العنصرية ونهج 

  .التمييز

بينما انتحى الناشط األثيوبي في احتجاجات 
، إيال جيطو، جانب المسوغات الحقيقية ”الفالشا“يهود 

التي تقف وراء مظاهراتهم الصاخبة، وذلك وفق ما 
ينية عن مواقع التواصل أوردته األنباء الفلسط
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االجتماعي، حيث أشار إلى مسببات األلم والغضب 
والشعور بعدم العدالة التي عانى منها المهاجرون 
ًاألثيوبيون على مر السنين في الداخل اإلسرائيلي، معتبرا 

ًمشكلة عميقة تتطلب عالجا جذريا“أن هناك    .، بحسبه"ً

   فتيل أألزمة الخامدة

 أألثيوبي كان بمثابة "تاكا"بيد أن مقتل الشاب 
ًالفتيل الذي أشعل أزمة خامدة مؤقتا، غداة ثورانها بين 

) يناير(الفينة واألخرى، أسوة بتظاهرات كانون الثاني 
، مما يجعل موجة غضب ٢٠١٥) مايو(الماضي وأيار 

 هذه المرة مغايرة لسابقاتها، إذ قدموا، عبر "الفالشا"يهود 
 اتهام ضد سياسة الحكومة مظاهراتهم الغاضبة، الئحة

اإلسرائيلية بالعنصرية والتمييز بحقهم، والتي يعانون 
. منها مع أول بزوغ تبعات استيطانهم في فلسطين

وبالرغم من المساعي اإلسرائيلية الرسمية إلحداث 
إصالحات رئيسية في أحوال اإلسرائيليين من األصول 

إيمي " سنوات على تقرير ٤األثيوبية، غداة مرور نحو 
 المديرة العامة في وزارة العدل اإلسرائيلية، والذي "بالمور

ًطالب بذلك، إال أن حالهم ازداد سوءا نحو المزيد من 
  .التمييز العنصري في مختلف المجاالت

وال تتوقف ظواهر التمييز العنصري اإلسرائيلي 
منع بيع أو استئجار الشقق للمهاجرين "بحقهم عند 

بيب اليهودي األبيض عالج األثيوبيين، ورفض الط
 "الفالشا"، بحسب جيطو نفسه، حيث يعيش "األثيوبي

وما "حالة من العزلة والغربة في المجتمع اإلسرائيلي،
، وفق رئيس قسم "يزالون مطالبين بإثبات أنهم يهود

العمليات في المنظمة الصهيونية العالمية، درور مورغ، 
ي في يهودية تشكيك المجتمع اإلسرائيل"الذي أشار إلى 

  .، بحسب قوله" كجزء أصيل من الشعب اليهودي"الفالشا"

  تمييز ممنهج وعنصرية إسرائيلية

 إلى "الفالشا"ومما ساعد على الدفع بيهود 
هوامش الداخل اإلسرائيلي معاملتهم كعمال مهاجرين 

وليس كيهود، بالرغم من اعتراف السلطات الدينية 
 متأخر، وهو أألمر  بعضهم في وقت"بيهودية"الصهيونية 

الذي انسحب بوضعه القاتم على مواطن ظروفهم 
المعيشية، كما تسبب في اندالع عدة مواجهات مع 
الشرطة اإلسرائيلية، خالل السنوات الماضية، على خلفية 

إذ واجه اليهود األثيوبيين، منذ عملية نقلهم إلى . التمييز
نيات من الداخل اإلسرائيلي في عقدي الثمانينيات والتسعي

 في عملية ١٩٨٤سيما موجتي العام  القرن العشرين، ال
، حيث نقل "سليمان" في عملية ١٩٩١ والعام "موسى"

بالتمييز "ًخاللهما أكثر من مائة ألفا، ما يصفونه 
 والعنصرية، حيث يعيشون ضمن أحياء فقيرة "الممنهج

ومهملة ومدن صفيح على أطراف المدن القائمة، كما هو 
مدينتي الخضيرة والعفولة الفلسطينيتين، فيما الحال في 

تتزايد نسبة المعتقلين الجنائيين بينهم، وتبلغ نحو 
، السيما من الفئة الشبابية التي تعاني من ارتفاع %٤٠

نسبتي الفقر والبطالة بين صفوفها، وسط إشكاليات حادة 
 "ضبابية"في مجاالت السكن والتعليم والعمل في إطار 

  .الهوية والدمج

وأمام اختالفهم عن نظرائهم، في المنظور 
؛ ما أدى "ًجماعيا"اإلسرائيلي الرسمي، فقد تم استيعابهم 

إلى تبعيتهم للمؤسسات الرسمية وحرمانهم فرصة التكيف 
مع المجتمع اإلسرائيلي وتلقي االمتيازات المالية، كما 
جرى عزلهم في المدارس الحكومية عن بقية الطلبة، 

المدارس اللتحاقهم بمقاعدها مقابل رفض بعض 
ممن هم % ٦٠الدراسية، أألمر الذي تسبب في حرمان 

  . في سن التعليم من فرصة إتمام مسارهم الدراسي

وقد انعكس الواقع التعليمي البائس ليهود 
 على ظروفهم المعيشية، حيث تجني األسر "الفالشا"

من المتوسط على  % ٣٥ًاألثيوبية دخال أقل بنسبة 
ًلداخل اإلسرائيلي، غير أنهم في النهاية أفرادا مستوى ا
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في صفوف جيش االحتالل ضمن عدوانه المتصاعد ضد 
  .الشعب الفلسطيني

  ٣٠ص ٧/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتالل يمارس عقابا جماعيا ضد : العيسوية
 السكان

 

تحرر الشرطة اإلسرائيلية مخالفات تعسفية 
ية العيسوية في لجميع السائقين الذين يخرجون من قر

القدس المحتلة، وذلك كعقاب جماعي ضد السكان في 
أعقاب المواجهات التي اندلعت األسبوع الماضي، 
وأسفرت عن استشهاد األسير المحرر محمد سمير عبيد 

 .بنيران االحتالل)  عاما٢٠(

اليوم، األحد، أن " هآرتس"وذكرت صحيفة 
ذا جرى الشرطة تمتنع عن اإلجابة على سؤال حول ما إ

تحرير مخالفات لسكان في أحياء يهودية، أو 
مستوطنات، في القدس، وترفض اإلجابة على سؤال حول 

ونقلت . عدد المخالفات التي حررتها في العيسوية
الصحيفة عن سكان في القرية الفلسطينية قولهم إن أفراد 
الشرطة أبلوغهم مرات عديدة أن حملة تحرير المخالفات 

 عقاب إثر المواجهات بين الشبان لسكان القرية هي
 .وقوات الشرطة في القرية

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

 بشكل دقيق بحثا عن خلل ما، ويجري فحص كل سيارة
 لحمالت ًوخالفا. ويتم تحرير مخالفة لكل سيارة تقريبا

 .ًسابقة، تتواصل هذه الحملة في نهايات األسبوع أيضا

نب ذلك، تقتحم قوات كبيرة من الشرطة إلى جا
من أجل تحرير مخالفات سير أو إظهار "العيسوية يوميا 

وبين المخالفات، مخالفة لدراجة . ، وفقا للصحيفة"قوة
نارية بسبب وضع صندوق من الكرتون عليها، أو وضع 
. الصق أسود على زجاج سيارة، أو لوحة ترخيص معوجة

 الشواقل، وأحيانا يتم ويصل مبلغ كل مخالفة إلى مئات
 .إنزال السيارة عن الشارع، ومنع سياقتها

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

ونقلت الصحيفة عن الناشط اإلسرائيلي، . المواجهات
 الذي شارك في وقفة تضامن مع السكان يغئال برونر،

الشرطة تفحص كل سيارة خارجة "الفلسطينيين، قوله إن 
وأضاف أنه عندما ". وهذا يبدو كاختبار سنوي للسيارة

أراد تصوير مخالفة، قال له شرطي إن تصوير المخالفة 
يحظر عليك التصوير، هذا "يعتبر مخالفة للقانون، وأنه 
 ."عمل شرطيمستند شرطوي، وأنت تفشل 

لم يحدث أمرا كهذا "وقال ناشط في العيسوية إنه 
. وال حتى في االنتفاضة األولى. ١٩٦٧أبدا، منذ العام 

وبرأيي أن الشرطة تريد دفع جميع المستأجرين الذين 
يسكنون هنا إلى مغادرة القرية، ومن خالل ذلك المس 

 ."بالعيسوية

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

 .من المارة أيضا

وقال الناشط في القرية، محمد أبو الحمص، أن 
قبة سكان الشرطة أبلغته بأن هذه الحملة غايتها معا

سأدخل ’: الضابط قال لي. "العيسوية بشكل جماعي
ٕ، والقاء حجرين سيؤدي إلى )من أفراد الشرطة(مجموعة 

 ."وقال إنهم سيستمرون في إزعاجنا. ’إدخال مجموعتين
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وزعمت الشرطة في تبرير حملتها التنكيلية ضد 
تهدف إلى منع مخالفات وخاصة "سكان العيسوية بأنها 
ر على حياة السكان في أنحاء مخالفات تشكل خط

المدينة، وخالل ذلك تركز عملياتها في نقاط مختلفة 
، علما أن الشرطة ال تقوم "تحدث فيها مخالفات كثيرة

  .بممارسات كهذه في أماكن أخرى في القدس

  ٨/٧/٢٠١٩ ٤٨عرب

* * * * *  

االحتالل يطالب السلطة .. ُقدرت بمليار شيكل
 خالل بدفع تعويضات عن عمليات وقعت

 انتفاضة األقصى
  

 قضت محكمة االحتالل – خاصة ترجمة
اإلسرائيلي في القدس، اليوم االثنين، بمسؤولية السلطة 

 عملية فدائية وقعت في منذ عام ١٧الفلسطينية عن 
ُم، فيما قدر التعويضات الذي سيتم تقديمه يقدر ٢٠٠٠ ُ

 .بمليار شيكل

  العبرية، أن”يديعوت احرنوت“وزعمت صحيفة 
العمليات تم تنفيذها من منظمة التحرير وحركتي 

عقب القرار “ً والجهاد اإلسالمي، مضيفة أنه ”حماس“
يستطيع المتضررين من تلك العمليات أن يقدموا شكاوى 

  . ”مالية لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لهم

وبحسب الصحيفة فقد جاء في قرار المحكمة 
دروري أن منظمة التحرير الذي أصدره القاضي موشيه 

الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات 
أعدتا بنية تحتية إرهابية متشعبة ومنظمة للقيام “

  . ”بهجمات ضد إسرائيل

المنظمتين أرسلتا منفذي “ونص الحكم على أن 
العمليات لتنفيذ معظم الهجمات وأشادوا بمنفذيها، كما تم 

ٕراء األسلحة، واقامة احتفاالت تقديم الدعم المالي لش

تأبين منفذي العمليات، ودعم أسر السجناء، وكذلك 
  . ”الهجمات التي نفذتها فصائل أخرى

 ”والال“وجاء في قرار المحكمة بحسب موقع 
 مليون شيكل إسرائيلي ٥.٥العبري، أن السلطة ستدفع 

  .ًكأتعاب للمحكمة، وأن مبلغ األضرار سيتم تحديده الحقا

شورات “ السياق قالت رئيس منظمة وفي ذات
 المتطرفة نيتسانا ليتنر، إن الحديث يدور عن ”دين

المحكمة وجدت “ً، مدعية أن ”انتصار تاريخي“
المسؤولين عن تلك العمليات، األمر الذي يثبت أن 

  .”االنتفاضة كانت بمثابة حرب مخطط لها ضد إسرائيل

ومن بين العمليات التي زعمت المحكمة بوجودها 
 ٢٠٠٠عملية تنكيل بجندي إسرائيلي في رام اهللا عام 

، وعملية ٢٠٠١وعملية تفجير حافلة في كفر داروم عام 
، وهجوم سيارة ٢٠٠١تفجير في شارع القدس عام 
  .٢٠٠٢مفخخة على مفترق مجدو عام 

  ٨/٧/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

نسعى لتوحيد جهود دعم : "األيام"الهدمي لـ
   والتركيز على البعد التنمويصمود المقدسيين

 دعا وزير -  من عبد الرؤوف أرناؤوط- القدس 
التركيز على البعد "شؤون القدس، فادي الهدمي، إلى 

التنموي بالقدس في سياق منظومة تعزيز صمود 
القدس " ً، مؤكدا أن"الفلسطينيين بمدينة القدس المحتلة

ب ذات قيمة تنافسية بالمفهوم االقتصادي، وهو ما يج
البناء عليه في إطار تعزيز الصمود وتجسيد القدس 

  .”عاصمة لدولة فلسطين

وأشار إلى أنه طرح في األسابيع األخيرة هذه 
الرؤية في جامعة الدول العربية، ثم في لقاءات مع العديد 
ًمن الدبلوماسيين المعتمدين لدى فلسطين، الفتا إلى أن من 

االستثمار في بين هذه األفكار حث رجال األعمال على 
  .مختلف القطاعات بمدينة القدس لتعزيز صمود سكانها
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البعد التنموي ": "األيام"وقال الهدمي، في حديث لـ
بعد قطاعي وعلينا توحيد الشرذمة الموجودة في التمويل 
نحو القدس بقطاعات اإلسكان والصحة والتعليم والسياحة 

حتى واالقتصاد ودعم الشباب المقدسي وتثبيت المرأة، 
ًتكون هناك تكاملية في الرؤى لتطوير القدس تنمويا 

ًواقتصاديا وسياحيا وفي مختلف المجاالت الحيوية ً." 

بالتأكيد يجب أال نغفل الهجمة “: وأضاف
ًاإلسرائيلية والتي يجب أيضا أن نتعامل معها ضمن مبدأ 
تجسيد الصمود، ومحاكاة الوضع اآلني العاجل والطارئ 

جب أن يقترن ذلك ببعد تنموي للمقدسيين، ولكن ي
  ".إستراتيجي قطاعي حقيقي ترصد له األموال

ويملك الهدمي خبرة سنوات في العمل بمجال 
  .التنمية في العديد من المؤسسات الدولية

ًهناك تجاوبا من “ولفت الهدمي إلى أن 
القنصليات والممثليات األجنبية وجامعة الدول العربية مع 

 .”هذا الطرح

ناك توجه لتوحيد الجهود وأخذ زمام ه: "وتابع
المبادرة في هذا التوجه اإلستراتيجي القطاعي نحو القدس، 
وسوف يكون لنا دور في عملية تقييمها وترجمتها إلى 

 .”نتائج على األرض

وجدد الهدمي التأكيد على القيمة التنافسية لمدينة 
القدس وأهل القدس ال يعرفون المستحيل “: القدس وقال

المفهوم االقتصادي البحت البعيد عن الشعارات، فإن وحتى ب
القدس ذات قيمة تنافسية، فبدراسة الجدوى وكل الدراسات 
االقتصادية فإن هناك قطاعات حيوية وهناك طلب، فالقدس 
ًمثال سياحيا لو كان هناك تركيز على إقامة فندق واحد بـ  ً

 غرفة، فإنه سيكون له أثر على تشغيل الشباب وعلى ١٥٠
تفعيل المراكز المهنية وعلى استقطاب أفواج سياحية، فنحن 
بحاجة ألن نفكر خارج الصندوق وأن نتحلى بالرؤى وأن 

  .”تكون لدينا العزيمة واإلرادة للعمل

اإلسرائيلي يريد أن “ولفت في هذا الصدد إلى أن 
يجرني إلى مستنقع ردات الفعل والفعل إلبقائي في مربع 

كوزارة قدس يجب أن نتعامل مع ما واحد، ولكن كمقدسيين و
يقوم به االحتالل بشكل يومي ويجب أال نبقى رهائن 
تصرفات االحتالل وأن نكون مبادرين وأن نضع وقائع على 

  .”األرض

انتهينا من مرحلة تشخيص المشاكل “: وأردف
ونريد أن ننطلق في توحيد الجهود لتحقيقي شيء حقيقي 

بصراحة المرحلة التي قادر على تثبيت وتعزيز الصمود، ف
نعيشها ليست مرحلة وضع الخطط فهي موجودة، وال مرحلة 
ٕتشخيص المشاكل فهي معروفة، وانما نريد أن نقلع لمرحلة 

  .”التنفيذ والمحاسبة على النتائج

ًهناك جهدا فلسطينيا مبذوال على “ونوه إلى أن  ً ً
مستوى الرئاسة ورئيس الوزراء والوزراء بشكل متناغم 

  .”على كل مكسب وطنيللحفاظ 

هناك جهود تبذل من وزارة الخارجية على “: وقال
كافة المستويات، ونحن في وزارة شؤون القدس على 

  .”تواصل مع السلك الدبلوماسي العامل في فلسطين

إسرائيل تحاول أن تصارع الزمن “وحذر من أن 
لتغيير معالم القدس وخلق واقع جديد، ولكن صمود أهل 

طوري في وجه هذه الممارسات، فالقدس القدس صمود أس
كشعب ودين وحضارة وموروث ال تتغير، وهذا ليس كالم 
ٕشعارات وانما برهن عليه في كل المفاصل األساسية التي 

  .”مرت بها القدس

القدس هي أولوية قصوى لدى “وأكد الهدمي أن 
  .”القيادة ولدى مجلس الوزراء وهذا باألفعال وليس باألقوال

ٕاك قمم عربية واسالمية أقرت مليارات هن“: وأضاف
الدوالرات لدعم القدس، وهذا يجب أن يتابع على كافة 
األصعدة، وأن يفعل لتكون هناك ذخيرة إضافية تعمل ضمن 

  .”التوجه اإلستراتيجي القطاعي

ًوأشار إلى أن هناك تسارعا في وتيرة القضم 
: اإلسرائيلي ومحاصرة الوجود الفلسطيني، ولكنه قال

يح أن القدس خسرت فيصل الحسيني بالجسد، ولكن صح“
مدرسة ونهج فيصل الحسيني وكل العظماء الفلسطينيين 
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مغروسة في كل طفل فلسطيني، وهذا ال يذهب باالعتقال 
  .”والضغط وال إغالق المؤسسات وهذا واقع

وحذر الهدمي من تصاعد أكبر في الهجمة 
يتم استخدام “: قالاإلسرائيلية قبيل االنتخابات اإلسرائيلية، و

الفلسطينيين من اليمين اإلسرائيلي كوقود انتخابي لحشد 
التطرف، وساحة القدس هي الساحة الخصبة للمتطرفين 

  .”اإلسرائيليين

  ٩/٧/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

االعتداءات اإلسرائيلية في : قيادي فلسطيني
في اإلشارة إلى  ُالقدس تنذر بانفجار األوضاع

  ان واستباحة األقصىالهدم واالستيط
 

عضو اللجنة التنفيذية  قال –) فلسطين(رام اهللا 
إن  لمنظمة التحرير الفلسطينية، عدنان الحسيني،

استمرار أعمال هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية في 
ُالقدس واستباحة المسجد األقصى، ينذر بانفجار 

  .األوضاع

ووصف الحسيني في بيان صحفي له اليوم 
التي " السياسة اإلجرامية"عمليات الهدم بـ الثالثاء، 

  .تتبعها وتطبقها حكومة االحتالل اإلسرائيلي

هذه اإلجراءات والممارسات إجرام : "وأردف
ُوعدوان يندرج في إطار السياسة اإلسرائيلية التي تمارس 

وشدد ".بحق القدس وأبناء الشعب الفلسطيني األعزل
افة المواثيق يضرب بعرض الحائط ك"على أن االحتالل 

والمعاهدات الدولية، ويتحدى المجتمع الدولي بشكل 
، من خالل عمليات الهدم واستباحة "صريح ومعلن

  .األقصى

هذه السياسة العدوانية، هي سياسة "واعتبر أن 
مدروسة وممنهجة بهدف التخلص من الوجود العربي 
الفلسطيني في المدينة المقدسة، بهدف تقويض وجودهم 

ٕمن أرضهم واحالل المستوطنين واقتالعهم 
وهدمت قوات االحتالل، اليوم، أساسات وأعمدة ".مكانهم

إسمنتية لعمارة سكنية في حي الشيخ عنبر في قرية 
ًالزعيم شرقي القدس، إضافة لتجريف أرضا فلسطينية 

  . متر مربع٧٠٠تبلغ مساحتها 

" آل المحضر"واقتحم مستوطنون يهود، منزل 
ن من طابقين وأربعة شقق، في وادي الجوز والمكو

  .ٍباإلضافة إلى االعتداء وتجريف أراض والعبث فيها

وفي سياق متصل، أكد مسؤول دائرة القدس في 
منظمة التحرير، أن استمرار اقتحام األقصى والقيام 

يعرض األوضاع في "بجوالت استفزازية في باحاته 
 المدينة المقدسة النفجار خطير ويجر المنطقة إلى المزيد

  ".من العنف والتطرف

ودعا الحسيني، المجتمع الدولي إلى الضغط 
على حكومة االحتالل لوقف كافة أشكال العنصرية التي 

  .تنتهجها

ّوبين أن عنصرية االحتالل في القدس تتمثل 
في؛ سياسة هدم المنازل بشكل مستمر، واالعتداء على 
المقدسات اإلسالمية، وخاصة استهداف المسجد 

  .األقصى

اصل عشرات المتطرفين اليهود، اليوم، اقتحام وو
باحات األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات 

  .وشرطة االحتالل الخاصة والقيام بتنفيذ جوالت استفزازية

وتلقى المستوطنين شروحات من حاخامات 
بالتزامن مع إغالق باب . المزعوم" الهيكل"يهودية عن 

  .ين فيهالرحمة واالعتداء على المصلي

  ٩/٧/٢٠١٩ قدس برس

* * * * *  
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شركة فرنسية متواطئة بجرائم الحرب : تقرير
  اإلسرائيلية

 

 Sum Of (المنظمة األمريكية ّوثقت – باريس

Us (ّالشركات في تقرير لها أن شركة التأمين  لمراقبة ٍ
 مليون )٩١(أكثر من  تستثمر "أكسا"الفرنسية العمالقة 

ٍدوالر في أكبر خمسة بنوك  ٍ إسرائيلية، وأكبر شركةٍ

والتي " إلبيت سيستمز"إسرائيلية خاصة لتصنيع األسلحة 
ٍتعد جميعها شركات ّمتورطة بشكل مباشر في جرائم  ّ

 .ّالحرب اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

التقرير البحثي استثمارات شركة التأمين  ويسرد
قري والتي هي العمود الف الفرنسية في البنوك اإلسرائيلية،

 ّللمشروع االستيطاني اإلسرائيلي غير الشرعي في

ّاألراضي الفلسطينية المحتلة، وفي شركة التصنيع 
تستفيد بدورها من تسليح الجيش  ، التي"إلبيت"العسكري 
 .اإلسرائيلي

ٍمتنام لنتائج التقرير  واستجاب تحالف عالمي
 ٕاليوم من خالل التعهد بمزيد من االحتجاجات، واطالق

ّكترونية من المتوقع أن تسلم اآلالف من رسائل حملة إل
الرئيس التنفيذي لشركة التأمين  البريد اإللكتروني إلى

ّالفرنسية، داعيا إياها إلى سحب استثماراتها من الشركات  ًّ
) BDS Egypt (استهدفت فيها. اإلسرائيلية المتواطئة

 ).AXA Egypt (الشركة الفرنسية في مصر فرع

العالمية ألكبر " إسرائيل "ودعت حركة مقاطعة
 ّمساهمة في توقيع رسالة موجهة إلى المدراء التنفيذيين

للشركة، لمطالبتهم بإنهاء استثماراتها في الشركات 
 .اإلسرائيلية ّالمتورطة في االنتهاكات

وشددت على أنه رغم قرار إحدى شركاتها 
 إلبيت"بسحب استثماراتها من شركة  (AXA IM) ّالفرعية

)Elbit System "(األول  كانون /في شهر ديسمبر
 وهي، )AXA (الماضي، تحتفظ الشركة األخرى التابعة لـ

)AXA Equitable Holdings( ، باستثماراتها في
 .للتصنيع العسكري" إلبيت"أنظمة 

ّويذكر أنه في الشهر ذاته استجاب البنك 
للضغط الشعبي وسحب استثماراته  (HSBC) البريطاني

  ".إلبيت"من 

  ٩/٧/٢٠١٩كالة الصحافة الفلسطينية صفا و

* * * * *  

 ..لسفارات اإلسرائيلية تنهارا
  

 قالت صحيفة هآرتس العبرية، –القدس المحتلة 
امس، إن البعثات الدبلوماسية والسفارات اإلسرائيلية في 
دول العالم، وحتى اإلدارات الهامة داخل وزارة الخارجية 

 ٣٥٠انية البالغة بدأت تنهار مؤخرا بفعل خفض الميز
  .مليون شيقل

وبينت الصحيفة، أن تلك البعثات والسفارات 
واإلدارات بالوزارة، أرسلت برقيات لمسؤولين كبار في 
الوزارة، يصفون الوضع بالمأساوي في ظل هذه 

  .التخفيضات، التي بدأ الموظفون يتضررون منها

ووفقا للصحيفة، فإن التخفيضات أدت إلى 
 منظمة ٢٠وية إسرائيل في حوالي تجميد مدفوعات عض
  . أممية ودولية مختلفة

إلى جانب وقف رحالت العمل لكبار مسؤولي 
ًمشيرة . اإلدارات في السفارات وكذلك في الوزارة نفسها

إلى أن خدمات القنصليات اإلسرائيلية تضررت بشكل كبير 
وأنه تم إلغاء العشرات من المشاريع، باإلضافة إلى إلغاء 

والتي ستتركز فقط في السفارات »  االستقاللاحتفاالت«
  .التي تستطيع جمع تبرعات لذلك

وقال دبلوماسيون للصحيفة، إن النقص ال 
يقتصر على ذلك فقط، بل طال المعدات المكتبية 

  .األساسية
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وأعلن موظفو وزارة الخارجية عن نزاع عمالي 
بسبب اعتزام وزارة المالية البدء في فرض ضرائب على 

  .مثيل، ممثلي ومبعوثي الوزارة للمهام الخارجيةرسوم ت

وقالت دبلوماسية إسرائيلية إن رسوم التمثيل 
أداة مهمة بالنسبة لها، وال يمكن أن تستضيف 

  . شخصيات من مالها الخاص

فيما قال دبلوماسي آخر في أوروبا خالل برقية 
خاصة للوزارة، أن ما يجري يمثل انتهاكا لألمن القومي 

ًرائيل، خاصة وأن البعثات الدبلوماسية تعمل ومصالح إس
ُمنذ بداية العام الجاري بدون ميزانية تقريبا، وتجبر 
سفارته على إلغاء اإلجراءات الضرورية لتعزيز المصالح 
األمنية واالقتصادية والسياسية إلسرائيل، حتى أصبح 
السفراء ال يملكون ماال لشراء تذكرة قطار لحضور 

  .اجتماع

حيفة، إلى أن وزارة الخارجية وتشير الص
اإلسرائيلية تعاني في السنوات األخيرة من سلسلة 

  .تخفيضات ونقل أموالها إلى وزارات أخرى

  ٨ص ١١/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ِإسرائيل تطرد المحاضرين األجانب من .. تقرير

  الجامعات الفلسطينية في الضفة
 

تقرير  كشف – الرؤوف أرناؤوط عبد – القدس
ِقي النقاب أن إسرائيل تطرد المحاضرين األجانب من حقو

 .الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية

" الحق"و" عدالة"وقال تقرير مشترك لمنظمتي 
سلطات "الحقوقيتين وجامعة بيرزيت في الضفة الغربية، إن 

االحتالل اإلسرائيلية ترفض إصدار تصاريح عمل 
في الجامعات لألكاديميين األجانب الذين يعملون 

الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتصعد في 
سياستها القاسية في منح التأشيرات، مما يجبرهم على 

  ".االنقطاع عن طلبتهم ومغادرة البالد

تترك األنظمة "وأضافت في تقرير، الخميس، 
ِاإلسرائيلية التي تتسم بضبابيتها وتعسفها المحاضرين   ّ

حالة دائمة من انعدام اليقين وتجعلهم َاألجانب وُأسرهم في 
 ."ُعرضة لإلبعاد في أي وقت من األوقات

ويتم الوصول إلى األراضي الفلسطينية من خالل 
 وتحدد من يسمح له إسرائيلمعابر حدودية تسيطر عليها 

 .بالمرور من عدمه

في هذه اآلونة، تعكف "ولفتت المؤسسات إلى أنه 
ية، إلى جانب منظمتين جامعة فلسطينية في الضفة الغرب

ّفلسطينيين من منظمات حقوق اإلنسان، على اتخاذ إجراء 
 ".قانوني

ّعقب ثالثة أعوام أكاديمية متتالية كثفت "وقالت
خاللها إسرائيل مساعيها التي ترمي إلى إجبار المحاضرين 
األجانب على مغادرة البالد من خالل المماطلة في تجديد 

ديدها، تطالب جامعة بيرزيت تأشيرات اإلقامة أو عدم تج
ّمركز عدالة القانوني بوضع حد لهذه  وومؤسسة الحق

 ".السياسة

نيسان /وقالت المؤسسات أنها وجهت نهاية إبريل
 طالبت اإلسرائيليينالماضي رسالة إلى عدد من المسؤولين 

ُبرفع القيود التي تحول دون إقامة األكاديميين "فيها 
ة بيرزيت في الضفة الغربية ّاألجانب الذين توظفهم جامع

 ".والعمل فيها ومنحهم التأشيرات المطلوبة

ّاالمتناع عن فرض قيود تعسفية "كما طالبت ب
نشر "و"على فترة إقامة األكاديميين األجانب أو على تمديدها

إجراءات واضحة وقانونية بشأن إصدار تأشيرات الدخول 
لغربية، وتصاريح العمل لألكاديميين األجانب في الضفة ا

بحيث تتيح للجامعة أن تدير حريتها األكاديمية وتحتفظ 
 ."بها

على سبيل المثال، أبلغ معهد إدوارد سعيد " وقالت
الوطني للموسيقى، التابع لمجلس أمناء جامعة بيرزيت، 

 في المائة في حاالت رفض التأشيرة ٢٠٠عن زيادة بنسبة 
 ".على مدار العامين األكاديميين وحدهما
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، تم ٢٠١٨- ٢٠١٧وفي العام الدراسي  "وأضافت
رفض تمديد التأشيرات أو الدخول على الحدود ألربعة من 

ً عضوا، وفي ٢٠أعضاء هيئة التدريس الدوليين من ضمن 
، تم رفض ثمانية من أعضاء هيئة ٢٠١٩- ٢٠١٨

ً عضوا بعدم تمديد التأشيرة ١٩التدريس الدولية من ضمن 
  ".أو الدخول

في الفترة الواقعة بين العامين  " إلى انهأشارتكما 
ّ، ُأجبر أربعة محاضرين أجانب ممن كانوا ٢٠١٩ و٢٠١٧ ِ

ّيعملون بدوام كامل في جامعة بيرزيت وثالثة ممن كانوا 
ُيعملون بدوام جزئي على مغادرة البالد، وما عاد في وسعهم 
مواصلة عملهم في التدريس فيها ألن سلطات االحتالل 

 ".د تأشيراتهماإلسرائيلية رفضت تجدي

، منعت ٢٠١٩وفي العام "وقالت المؤسسات 
ْإسرائيل أكاديميين أجنبيين كانا يرتبطان بعقدي عمل مع  ْ ْ

ِولم يجر إصدار تأشيرات . جامعة بيرزيت من دخول البالد
ألي عضو من أعضاء هيئة التدريس األجانب، باستثناء 
العاملين بشكل مباشر في البرامج التي ترعاها حكومات 
أجنبية، طيلة فترة عقودهم مع الجامعة خالل العام 

  ".٢٠١٩- ٢٠١٨األكاديمي 

  ١١/٧/٢٠١٩وكالة األناضول 

* * * * *  

جدار الفصل يضاعف حبس عائلة حجاجلة 
 الفلسطينية

  

 يضطر الطفل محمد – )ب.ف.أ (– القدس
) مايو(حجاجلة على مدار ثمانية أيام في شهر أيار 

يلومترات يوميا تحت أشعة للسير على قدميه نحو ستة ك
الشمس الحارقة للوصول إلى مدرسته في بيت لحم، بعد 
إغالق السلطات اإلسرائيلية المدخل الوحيد المؤدي إلى 

  .منزله في قرية الولجة

ويعيش محمد مع والديه وشقيقيه في منزل 
 "جيلو"مبني من الطوب يفصله واد سحيق عن مستوطنة 

ضي القرية جنوب غرب اإلسرائيلية المقامة على أرا
 عن بقية منازل قرية "سياج أمني"القدس المحتلة، و

 "السياج األمني"وبدأت السلطات اإلسرائيلية ببناء .الولجة
، في "جدار الفصل العنصري" الذي يصفه الفلسطينيون بـ

لفصل ) ٢٠٠٥-٢٠٠٠(أوج االنتفاضة الفلسطينية 
سلك و."أمنية"ألسباب "أراضيها عن الضفة الغربية، 

محمد لثمانية أيام طريق دير كيرمزان الكاثوليكي القريب 
سرا كونه منطقة عسكرية، ويقول لوكالة فرانس برس 

. كانت الطريق تستغرق وقتا طويال في الذهاب والعودة"
 ."أخرج أنا وشقيقي في وقت أبكر صباحا ونعود متأخرين

، ٢٠١٠وبدأت معاناة عائلة حجاجلة العام 
السياج "ومة اإلسرائيلية استكمال بناء عندما قررت الحك

وبحسب المخطط اإلسرائيلي، جاء موقع المنزل . "األمني
، أي الخاضعة للسيطرة "ج"في األراضي المصنفة 

اإلسرائيلية، وبالتالي، كان الحل الذي اقترحته السلطات 
اإلسرائيلية حينها إخراج العائلة من منزلها أو تطويقه من 

فع العائلة إلى التقدم بالتماس قانوني جهاته األربع، ما د
 .للمحكمة العليا

ويقول صاحب المنزل عمر حجاجلة  
قاومت محاوالت وزارات المالية والداخلية والدفاع "

اإلسرائيلية لتعويضي بماليين الدوالرات مقابل ترك 
 اتفاق ٢٠١٣ّوأقرت المحكمة في . "المنزل، لكنني رفضت

ائلة لحل مشكلة وصولهم تسوية بين الدولة ومحامي الع
إلى منزلهم بوضع بوابة حديدية وحفر نفق يربط المنزل 

 .بالقرية التي تبعد عشرات األمتار فقط

، انتهت السلطات من نصب بوابة ٢٠١٧عام 
بيضاء ضخمة بارتفاع خمسة أمتار على مدخل النفق 

 وسط تلة تعرف "السياج األمني"الذي حفر عند أسفل 
، لتعزل العائلة عن امتدادها "غوانخربة ر"محليا باسم 

الطبيعي في القرية، وتصبح تحت مراقبة الكاميرات 
  .األمنية
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وبحسب كريم جبران من مركز المعلومات 
اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في األراضي المحتلة 

، وضع مسار الجدار معظم أراضي الولجة في "بتسيلم"
  .الجانب اإلسرائيلي داخل حدود بلدية القدس

 كلم، ٧١٢نحو ” السياج األمني“يبلغ طول و
وهو مكون من أسالك شائكة وخنادق وأسالك كهربائية 
. وجدران من اإلسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها تسعة أمتار

. منه في أراضي الضفة الغربية المحتلة % ٨٥ويقع 
من األراضي الفلسطينية عن القدس  % ٩.٤وهو يعزل 

 .ٕواسرائيل، بحسب األمم المتحدة

داخل النفق اإلسمنتي المؤدي الى منزل عائلة 
حجاجلة، رسم نشطاء العلم الفلسطيني ورسوم غرافيتي 

 .وعبارات تدعو إلى الحرية

وتفتح البوابة اإللكترونية عن طريق جهاز 
للتحكم عن بعد سلمته السلطات اإلسرائيلية للعائلة ويعمل 

على فقط من داخل المنزل، ما يجبر أحد أفراد العائلة 
المكوث في المنزل باستمرار، ودفع ذلك عمر إلى تركيب 
جرس كهربائي متصل بالمنزل يقرعه العائدون ليفتح لهم 

 .َمن في الداخل البوابة

لكن الجرس كان سببا آخر في شقاء العائلة، 
فقد أبلغت قوة من حرس الحدود اإلسرائيلية قبل نحو 

وضع شهرين عمر أن الجرس يشكل خطرا أمنيا، ألنه 
واقتيد عمر إلى التحقيق، . قرب منطقة عسكرية

واستجوب لنحو أربع ساعات، ثم أطلق سراحه ليفاجأ 
بوضع قفل حديدي على البوابة يمنع فتحها بأي طريقة 

 .كانت

واستدعت هذه الخطوة محامي العائلة إلى 
التهديد بالتوجه إلى القضاء ما أجبر حرس الحدود على 

أيام حبست خاللها العائلة في إزالة القفل بعد ثمانية 
 .المنزل

لكن عمر حجاجلة بات على قائمة الممنوعين 
أمنيا من الدخول إلى إسرائيل للعمل، بعد أن كان حارسا 

 .ليليا في شركة عربية للمقاوالت في القدس الشرقية

بحسرة لوكالة فرانس )  عاما٥٣(ويروي عمر 
 برس في باحة منزله التي تحيط بها حديقة زرعت

كل فترة يختلقون ذريعة "بالورود واألشجار المثمرة، 
جديدة إلجبارنا على ترك المنزل، تعرضت لالعتقال 
والضرب أنا وأبنائي ومؤخرا، وهناك قضية ضدي إلجباري 

 ."على هدم بئر الماء الذي نستخدمه

ويمنع  ."إنهم يحاربونني في لقمة عيشي"ويتابع 
ير أفراد العائلة من قرار المحكمة اإلسرائيلية أي شخص غ

استخدام البوابة والنفق بدون تنسيق أمني مع الحاجز 
كما . العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم
  .يمنع دخول أي سيارة غير تلك التي تمتلكها العائلة

أي زائر يحتاج إلى تنسيق أمني "ويقول عمر 
وفي حال تمت الزيارة .  ساعة من موعد الزيارة٤٨قبل 

وسلك فريق . "ى الزوار المغادرة قبل العاشرة ليالعل
فرانس برس للوصول إلى المنزل طريق دير كيرمزان 

ويشير . الذي ال يمكن للسيارات غير اإلسرائيلية سلوكه
حجاجلة إلى تجنب أقاربه وحتى أشقائه زيارته خوفا من 

ولم يعلق حرس الحدود على . المالحقة بطريقة أو بأخرى
  .نس برس حول الموضوعاستفسارات فرا

وقالت الشرطة اإلسرائيلية، بحسب ما نقلت 
 اإلسرائيلية عنها في عددها الصادر في "هآرتس"صحيفة 

ّ، الماضي إن إغالق البوابة تم بهدف )مايو( أيار ٣٠
، متهمة عمر "ّإصالح الكاميرات األمنية التي تم كسرها"

دخول للسماح لفلسطينيين بال"حجاجلة باستغالل البوابة 
  ."إلى المنزل بصورة غير قانونية

ّاألمن كلمة السر لكل "ويقول كريم جبران 
االنتهاكات اإلسرائيلية وغطاء للضم والتوسع 

أنا ") عشرة أعوام(ويقول محمد حجاجلة . "االستيطاني
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متضايق كثيرا، ال أستطيع اللعب مع أصحابي أو الذهاب 
شقائي ّإلى الدكان، علي أن أنتظر والدي أو أحد أ

  ."ألرافقهم

ويشير الى أنه يمضي معظم وقته في المنزل، 
يقوم بواجباته المدرسية أو يشاهد التلفاز أو يبحث عن 

ويقول الوالد .لعبة إلكترونية على هاتف والدته المحمول
اعتاد أوالدي العزلة التي أرى أنها تقتلهم يوما بعد يوم، "

  ."هم محبوسون في المنزل

  ١٨ ص١٣/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  على الضفة الغربية) سيادتنا(سنطبق : يعلون
 

قال موشيه  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 أبيض، امس، إن -يعلون أحد قادة ائتالف حزب أزرق 

حزبه سيعمل على تطبيق السيادة اإلسرائيلية في مناطق 
 .ًالضفة الغربية وخاصة المستوطنات

في مقابلة وأوضح يعلون وزير الجيش األسبق، 
 العبرية، أن حزبه ال ينوي الترشح ١٣مع قناة 

لالنتخابات في قائمة واحدة مع حزب أيهود باراك بسبب 
ًمذكرا .  بشأن الصراع مع الفلسطينيينالرأياختالفات في 

بمواقف باراك المماثلة لرؤية رئيس الوزراء األسبق 
اسحاق رابين من إقامة كيان للفلسطينيين أقل من دولة 

 .١٩٦٧دون حدود وب

وهاجم يعلون، بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي الذي اتهمه بالمسؤولية عن األزمة التي 

ًمتهما إياه . ًتعيشها إسرائيل حاليا على كافة المستويات
 .بأنه يحاول إنقاذ نفسه من المحاكمة بأي ثمن كان

في ظل أزمة » إنقاذ الدولة«وشدد على ضرورة 
 -ًمعتبرا أن حزب أزرق . الحالية في إسرائيلالقيادة 

ٕأبيض يمثل الحكومة البديلة القادرة على النجاح واعادة 
 .إسرائيل لمكانتها

وهاجم جلعاد أردان وزير األمن الداخلي 
والشؤون االستراتيجية في الحكومة اإلسرائيلية، امس، 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار قيادات السلطة 

 .العمل على محاولة نزع الشرعية عن إسرائيلواتهمهم ب

وقال أردان خالل جلسة الحكومة اإلسرائيلية، إن 
السلطة الفلسطينية تشدد من عالقاتها مع منظمات 

 .وحركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل

ًوقدم أردان تقريرا للحكومة استعرض خالله 
التحريض من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، 

ًمشيرا . ز عالقاتها مع منظمات المقاطعة الدوليةوتعزي
إلى أنه كان هناك جهود كبيرة في هذا المضمار من قبل 

 .السلطة لدعم المقاطعة ضد إسرائيل

ًأي شخص يعتقد أن هناك شريكا في «وأضاف 
الجانب الفلسطيني، فهو واهم وخاطئ، وما قدمناه اليوم 

ن أبا مازن خالل التقرير ينص بشكل ال لبس فيه على أ
ًوكبار مسؤولي السلطة يتم توجيههم جميعا في اتجاه 
واحد واضح، وهو نزع الشرعية عن دولة إسرائيل كدولة 

 .«يهودية، ووجودها كدولة يهودية

ًوأشار إلى أن وزارته تعمل سياسيا للحد من 
خطوات حركات المقاطعة، كما تعمل على تقليل مصادر 

هزيمة تلك المنظمات ًمدعيا أنها نجحت في . تمويلها
أكثر من مرة، ولكن التحدي المتمثل في نزع الشرعية عن 
ًإسرائيل ال زال قائما وهو يمثل تحديا كبيرا على المدى  ً ً

 .المتوسط والطويل

واتهم السلطة الفلسطينية بأنها تقود حملة 
تحريض وأكاذيب بالتنسيق مع تلك المنظمات، ما يؤثر 

غربية حول العالم ويخلق على جيل الشباب في الدول ال
صعوبات كبيرة في المستقبل، بما في ذلك صعوبات 

 .سياسية ومالية

ورحب أردان بأي محاولة لدفع عملية السالم في 
ال يمكننا أن «ًمضيفا في ذات الوقت . الشرق األوسط
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نكون ساذجين، أبو مازن وقيادته بالكامل يسعون نحو 
 .«محاولة نزع الشرعية عنا

نسبة إلسرائيل، ليس هناك أي بال«وأضاف 
جدوى من خطة صفقة القرن، طالما أن أبو مازن 
وقيادته يهدفون إلى نزع الشرعية عن إسرائيل، وبالتالي 

  .«يجب أن نكون واقعيين

  ١٢ص ١٥/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الخان األحمر صراع الوجود في وجه مخططات 
  تهويد القدس

  

قضية  -  المحامي علي أبوحبله- طولكرم
الخان األحمر ما زالت ضمن مخطط االحتالل لتهويد 
ٕالقدس واقامة القدس الكبرى والقضية بين مد وجزر حيث 

تنفيذ حكومة  تمارس ضغوط إقليمية ودولية للحيلولة دون
االحتالل قرار هدم الخان األحمر، فقد أبلغ ما يسمى 

، المحكمة العليا ردا على »ممثل الدولة اإلسرائيلي«
 قدم بشأن هدم قرية الخان األحمر، أنه تقرر التماس

تأجيل عملية الهدم حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل 
  .على األقل

ًويرجع ذلك أساسا حسب صحيفة هآرتس 
وأوضح مكتب . استجابة لطلب من اإلدارة األمريكية

أن إخالء «المدعي العام للدولة، الذي استجاب للطلب 
. »ت السابقة والحاليةالقرية قد تأجل بسبب االنتخابا

ًووفقا للمصدر يريد األمريكيون منع هدم قرية الخان 
» االحمر في الوقت الحالي حتى يتم طرح صفقة القرن

تجنبا لخلق حالة من التوتر مع قيادة السلطة 
  .الفلسطينية

وقدمت حركة ريغافيم اليمينية، التماسا أمام 
» لدولةا«العليا اإلسرائيلية طلبت من خالله أن تقدم 

شرحا حول عدم تنفيذ األمر، ووضع جدول زمني لعملية 
  .الهدم

الخان األحمر واحد من التجمعات البدوية في 
محيط مدينة القدس القريبة من المستوطنات والشوارع 

  .االلتفافية االستيطانية والبؤر العسكرية اإلسرائيلية

ويبين رئيس جمعية بادية القدس محمد قوشان، 
راعرة جزء من بدو الجهالين الممتدة والتي أن قبيلة الع

الجهالين « إلى الضفة واألردن، ٤٨ّهجرها االحتالل عام 
رفضت أن تسكن في مخيمات كباقي أبناء الشعب 
ًالفلسطيني، وذلك حفاظا على العادات والتقاليد البدوية 
كالعيش في الصحراء، إضافة ألمل العودة السريعة إلى 

  .»األرض األصلية

ات االحتالل بدأت تالحق بدو الجهالين مضايق
في المناطق المفتوحة المحيطة في مدينة القدس، بذريعة 
وجودها في محميات طبيعية أو قربها من مناطق 
عسكرية، ثم أقيمت المستوطنات وأصبحت ذريعة ثالثة، 

بدأ الضعط على البدو المنتشرين في الصحراء «
يفا، أن ، مض»الفلسطينية وتجميعهم في بيوت صفيح

التجمعات البدوية أصبحت في مخيمات من الصفيح لكن 
ًتجمعا بدويا ) ٢٣(دون بنى تحتية، والتي يبلغ عددها  ً

  . في شرق القدس

ًاالحتالل يطرح خططا ظاهرها إنساني متمثل 
بتقديم الخدمات للبدو وتحضيرهم، إال أن جوهرها يهدف 

نحن «لتهجيرهم من محيط القدس وتجميعهم في قرى، 
كشعب فلسطيني نرغب بالتحضر، ولكننا نرفض التهجير 
ٕالقسري، واذا كان هناك تهجير لنا عن هذه األرض، 

  .»فليكن إلى أرضنا األصلية في بئر السبع

ومن الحلول التي اقترحتها سلطات االحتالل 
تجميع البدو في ثالثة تجمعات بدوية وهي النويعمة 

قوشان أن وفصايل ومنطقة الجبل شرق القدس، وأشار 
التجمعات البدوية تلجأ اآلن إلى المحاكم اإلسرائيلية التي 
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ال نعقد األمل على محاكم » معروف ماذا سيكون ردها،
االحتالل، بل على تحركات السلطة الفلسطينية وتوسع 

  .»المناصرة الشعبية والدولية

دونم تنوي سلطات ) ١٢٤٠٠(على مساحة 
ة استيطانية وحد) ٣٥٠٠(االحتالل إقامة أكثر من 

كامتداد لمستوطناتها المقامة على أراضي مدينة القدس 
  .االستيطاني) E1 (وذلك ضمن مخطط

فؤاد حالق من دائرة المفاوضات في منظمة 
التحرير الفلسطينية بين أن هذه الوحدات االستيطانية 
ستتضمن مراكز تجارية وفنادق ومناطق خضراء وذلك 

وفصل مدينة بهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها 
القدس عن امتدادها الطبيعي مع باقي المحافظات 

  .الفلسطينية

وأضاف أن المخطط االستيطاني يهدد اقتصاد 
من ) %٣٥(والذي يشكل ) بيت لحم، القدس، أريحا(

االقتصاد الفلسطيني، كما أنه يمنع أي خطة مستقبلة 
  .إلقامة دولة فلسطينية

ينية، وعن التحركات القانونية للسلطة الفلسط
قال الحالق، إن الرئيس محمود عباس بالتعاون مع دائرة 
ّالمفاوضات في منظمة التحرير ووزارة الخارجية يحضر 
للتوجه لمجلس األمن، ومحكمة الهاي بعد التوقيع على 

وذلك في نهاية العام الجاري،  (ICC)اتفاقيات مختلفة كـ
ًمؤكدا أنه يوجد مراسالت على مستويات رسمية عليا 

االستيطاني وردع االحتالل عن ) E1 (تصدي لمخططلل
  .قيامه بخطوات عملية على أرض الواقع

ٕوازاء ذلك يدعوا الناشطون الفلسطينيون 
والمتضامنون االجانب الى تحركات اوسع لمنع تنفيذ 
مشاريع الكيان الصهيوني والتوقف عن عبارات الشجب 

  .ًواالستنكار الذي لم تعد تجدي نفعا مع عدو محتل

ًوتعليقا على همجية االحتالل، أدانت الحكومة 
وقال . الفلسطينية مهاجمة الجيش اإلسرائيلي للتجمعين

المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن 
ًيعد استمرارا لتنفيذ «االعتداء اإلسرائيلي على التجمع  ّ

جرائم التهجير الرهيبة التي انتهجتها إسرائيل منذ عام 
  .»١٩٤٨النكبة 

وحذرت حركة فتح من خطورة السكوت على 
السياسة اإلسرائيلية الهادفة لمنع قيام دولة فلسطينية من 

، »ج«خالل التركيز على التغيير الديمغرافي في مناطق 
وهو يسير وفق منهجية عنصرية قوامها زرع المزيد من 
المستوطنين اليهود واقتالع أصحاب األرض الفلسطينيين 

  . دولة فلسطينمن أراض هي أراضي

على لسان » حماس«بدورها، اعتبرت حركة 
الهجمة التي تقوم بها «المتحدث باسمها حازم قاسم، أن 

سلطات االحتالل ضد أهالي الخان األحمر، امتداد 
لسياسة التطهير العنصري التي مارستها الحركة 

وأضافت . »الصهيونية من قبل إقامة كيان االحتالل
مستمرة تكشف عنصرية المحتل سياسة «الحركة أن هذه 

  .»ٕوارهابه

قالت في » الجهاد اإلسالمي«من جانبها حركة 
هدم االحتالل اإلسرائيلي منازل الفلسطينيين «بيان، إن 

في الخان األحمر، شرق القدس، عدوان جديد على 
هذا العدوان الجديد يأتي في سياق «وتابعت أن . »شعبنا

  .»وسع االستيطاني في القدس وسائر فلسطينالت

ويقول خبير االستيطان ورئيس دائرة الخرائط في 
جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، إن هذا اإلصرار 
على تهجير واقتالع البدو من بادية القدس والغور له 

الهدف المحلي تنفيذ مشروع القدس : هدفان أساسيان
  .»٥٨٠٠وع مشر« المطلق عليه ٢٠٥٠عام 

وأوضح التفكجي أن هذا المشروع يقضي بإقامة 
في منطقة النبي موسى » إسرائيل«أكبر مطار في 

ٕ مليون سائح واقامة ١٢ مليون مسافر و٣٥الستقبال 
شبكة من الطرق والسكك الحديدية والمناطق الصناعية 
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ًوالتجارية والسياحية تضم مجموعة من الفنادق، مشيرا 
 سترتبط بالسياحة العالجية في إلى أن هذه المنطقة

  .البحر الميت وبالسياحة الدينية في مدينة القدس

وأضاف التفكجي أن هذا المشروع يأتي ضمن ما 
، »اإلسرائيلي«حسب المفهوم » القدس الكبرى«يسمى 

  .وعدم إقامة دولة فلسطينية عاصمتها شرقي القدس

ونبه إلى أنه في مطلع العام المقبل سيفتتح 
واصل ما بين المنطقة الساحلية يافا والقدس، الجزء ال

» النبي موسى«وفي ختام المشروع ستفتح منطقة 
ًواألغوار والمطار المنوي إقامته، علما أن الجزء الشمالي 
من هذا المشروع افتتح ما بين حيفا ومنطقة بيسان 

 حيفا خط -بيسان  /والذي يمتد إلى األردن ودول الجوار
 ١٨نطق الصناعية في غضون سكة الحديد جاهز والم

  .شهرا ستكون جاهزة

واوضح التفكجي أن تهجير الخان األحمر، 
والبدو من غور األردن، جزء من الرؤية والمخطط 

القديم؛ فمنطقة الغور غير قابل للتفاوض » اإلسرائيلي«
بحجج أمنية، ولكن الهدف األساسي هو وضع التجمعات 

 حصر الوجود الفلسطينية بين المطرقة والسندان، أي
الفلسطيني بين الجدار من الغرب والغور ومستوطناته من 

وفق تصريحات » السيادة اإلسرائيلية«الشرق، تحت 
  .»اإلسرائيلي«المستويين السياسي والعسكري واألمني 

 ٢٠٥٠وذكر التفكجي أن من ضمن رؤية 
، وطرح ٢٠٠٧وضعت في العام ) الرف(سلسلة مشاريع 

ذي يربط بين جنوب الضفة ال» شارع نسيج الحياة«
الغربية مع شماله عن طريق أريحا دون دخول المناطق 

» ٤٥الطريق رقم «المنوي تفريغها من العرب، وهو 
للدولة الفلسطينية » اإلسرائيلية«الرؤية «بعنوان 

  .ًياالمتواصلة جغراف

هيئة مقاومة الجدار «تمكن محامي 
 هدم من الحصول على أمر احترازي بوقف» واالستيطان

شرق القدس حتى البت » الخان األحمر«التجمع البدوي 
في التماس مقدم في القضية، ولكن سلطات االحتالل 

» ج«تسعى بعد ضم شرقي القدس، إلى تهويد المنطقة 
من مساحة % ٢٨ومن ضمنها األغوار التي تشكل 

الضفة، وقد أعلنت السلطات قبل أعوام عدة، خطة لبناء 
م أحياء متفرقة في المنطقة تض «E1» مستوطنة تسمى

  .ّالممتدة من شرقي القدس حتى نهر األردن

وهدمت قوات االحتالل في العامين األخيرين نحو 
منها ما تقع في % ٧٥، »ج«ألف منزل في المنطقة 

محيط مدينة القدس واألغوار، فيما هدمت األربعاء 
ًالماضي، عددا من البيوت في تجمع بدوي آخر قريب 

   .»أبو نوارتجمع «يسمى 

، عن مخططات »إسرائيلية«شفت مصادر 
االحتالل لتوسيع المستوطنات في القدس المحتلة ضمن 
خطط تهويد المدينة، وشرع مستوطنون متطرفون وتحت 

» اليوسفية التحتا«حماية قوات االحتالل بعمل حفر في 
بالحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في وقت 

سان الدولي، االحتالل من مغبة حذر مفوض حقوق اإلن
  .هدم الخان األحمر

  ١٣ ص١٦/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ٢٧٠حواجز االحتالل تتسبب بخسائر تقدر بـ 
  مليون دوالر

 

 أظهرت دراسة بحثية أعدها معهد - بيت لحم
، أن الفلسطينيين يخسرون )أريج(ث التطبيقية األبحا
 مليون ساعة عمل سنويا، بسبب الحواجز ٦٠نحو 

والقيود التي يفرضها االحتالل اإلسرائيلي على حركة 
  .وتنقل المواطنين بين مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة

ووفقا للدراسة، فإن تكلفة الخسارة تقدر بنحو 
عدل أجر ساعة العمل  مليون دوالر سنويا، وفق م٢٧٠
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الصادر عن جهاز اإلحصاء المركزي، إضافة إلى 
 مليون لتر في السنة ٨٠استهالك وقود إضافي بنحو 

  . مليون دوالر١٣٥تصل تكاليفها إلى 

 حاجزا ثابتا، وعشرات ٩٢وتنصب قوات االحتالل 
الحواجز الطيارة اليومية في الضفة المحتلة إلى جانب 

  .عشرات الشوارع المغلقة

وذكرت الدراسة البحثية الميدانية أن استهالك 
 ١(السيارة التي تسير بسرعة منخفضة جدا لفترات طويلة 

/  لتر٠.٠٤٩وفق معاير معينة نحو ) ساعة /كم١٠ –
. دقيقة لمحركات الديزل والبنزين/  لتر٠.٠٣٥دقيقة و

ومن التداعيات السلبية للحواجز، أن استهالك تلك الكمية 
 إلى زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد من الوقود يؤدي

  . ألف طن سنويا، وفق الدراسة١٩٦الكربون بنحو 

ورصدت الدراسة حركة تنقل المواطنين ومرورهم 
ّ حاجزا عسكريا إسرائيليا رئيسا بين مدن الضفة، ١٥عبر 

 معبرا تتحكم بمرور وحركة المواطنين إلى ١١إضافة إلى 
  .١٩٤٨ القدس وأراضي الـ

دراسة على استخدام تكنولوجيا نظام واعتمدت ال
لرصد وتوثيق حركة التنقل على  (GPS) تحديد الموقع

  .الحواجز العسكرية

  جهاز تتبع وتحديد الموقع٧٠وذكرت أنها ركبت 

(GPS)  مركبات نقل عام، (على المركبات الفلسطينية
، )باصات، نقل تجاري، باإلضافة إلى مركبات خصوصية

رها وحركتها اليومية بين المدن اختيرت بناء على خط سي
  .الفلسطينية

وأوضحت الدراسة أن كل جهاز تتبع يرصد مكان 
 ثوان، األمر الذي أتاح ١٠وزمان وسرعة المركبة كل 

احتساب الوقت الذي تقضيه المركبة على الحاجز 
  .العسكري بدقة

 أشهر في جمع البيانات من ٦واستمرت الدراسة 
يوليو  /غاية نهاية تموزيناير ل/بداية كانون الثاني

 مليون قراءة من ١٨، جمع خاللها أكثر من ٢٠١٨
  .أجهزة التتبع

ولجأ فريق العمل الميداني لعملية العد المروري 
على الحواجز، حيث كان يجري تسجيل جميع المركبات 
التي تمر على تلك الحواجز خالل يوم واحد من الساعة 

  .ً مساء٦ صباحا ولغاية الساعة ٦

ستخدام وسيلة االستبانة على الحواجز التي كما ا
تفصل مدن الضفة عن القدس واألراضي المحتلة عام 

 من أجل معرفة الوقت الذي يقضيه العامل ١٩٤٨
  .الفلسطيني على هذه الحواجز

وجرى عمل وتصميم استبيان وأخذ عينة 
 ١١تم وتوزيعها تعبئتها على )  استبانة٦٠٠(عشوائية 

  .لحاجزا يستخدمه العما

  ١٦/٧/٢٠١٩وكالة معا االخبارية 

* * * * *  

 أن نكبة شعبنا :سيادة المطران عطا اهللا حنا
 تمت بوعد من بلفور وليس بوعد من اهللا 

  

 استقبل سيادة المطران عطا اهللا حنا –القدس 
رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم وفدا من 

يارة اساتذة الجامعات االمريكية الذين وصلوا في ز
تضامنية الى فلسطين وقد قاموا اليوم بجولة في البلدة 
القديمة من القدس حيث استقبلهم سيادة المطران في 
كنيسة القيامة في القدس القديمة مرحبا بزيارتهم ومشيدا 

المنتشرين في سائر ارجاء بما يقوم به اصدقاء فلسطين 
  .العالم

وضع سيادته الوفد في صورة ما يحدث في 
القدس حيث ان السلطات االحتاللية الغاشمة مدينة 

احدا على  تستهدفنا جميعا كفلسطينيين وال تستثنى
االطالق فهنالك استهداف للمقدسات واالوقاف االسالمية 
والمسيحية كما ان هنالك استهداف للمؤسسات الوطنية 
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ولكافة ابناء شعبنا الفلسطيني وذلك في كافة تفاصيل 
  .حياتهم

ل في القدس وكأنه غريب الفلسطيني يعام
وضيف آت من هنا او من هناك في حين ان الفلسطيني 
ليس غريبا وليس ضيفا عند احد في مدينته المقدسة 
فهذه المدينة هي مدينتنا وهذه المقدسات هي مقدساتنا 

ولم يكن من الممكن ان تمارس .وهذا الوطن هو وطننا
 الدعم هذه السياسات القمعية بحق شعبنا الفلسطيني لوال

االمريكي الال محدود الذي تتلقاه السلطات االحتاللية، 
وقد وصلت ذروة هذا الدعم بنقل السفارة االمريكية 
للقدس وباالعالن عن القدس عاصمة السرائيل وفي هذا 
تجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني وانتماء شعبنا االصيل 

ات ان االدار.لتربة هذه البقعة المباركة من العالم والعميق
االمريكية المتعاقبة هي شريك مباشر في الجرائم المرتكبة 
بحق شعبنا وكذلك في حالة الدمار والحروب والفوضى 
التي نلحظ وجودها في اكثر من مكان في المنطقة 

  .العربية

االدارة االمريكية ال يهمها ان تتحقق العدالة في 
هذه االرض وان تتوقف الحروب والصراعات بل ما يهمها 

مصالحها االقتصادية والسياسية بما في ذلك اسلحتها هو 
وعتادها العسكري الذي يباع في منطقتنا بمئات المليارات 
من الدوالرات على حساب الشعوب المقموعة والمظلومة 

  .والمكبوتة

اما هذا التيار المتصهين والموجود في امريكا 
والذي يدعي المسيحية زورا وبهتانا وهم يطلقون على 

فلهؤالء ينتمي نائب " المسيحيون الصهاينة " م انفسه
الرئيس االمريكي والرئيس نفسه ولهؤالء ايضا نفوذ كبير 
بسبب المال وبسبب القوة االقتصادية والمالية التي 

  .يملكونها

انما " بالمسيحية الصهيونية"ان ظاهرة ما يسمى 
هي ظاهرة مسيئة للمسيحية وتتناقض مع القيم 

نهم يفسرون الكتاب المقدس كما يحلو المسيحية الحقة، ا
لهم ويحللون ما حرمه اهللا ويعتبرون النكبة حدثا عظيما 
حلله اهللا دون االخذ بعين االعتبار ما تعرض له شعبنا 

  .الفلسطيني من ظلم تاريخي ومن تشريد

ان هؤالء ال يميزون بين وعد اهللا ووعد بلفور 
يني تم فالظلم التاريخي الذي تعرض له شعبنا الفلسط

بوعد من بلفور وليس بوعد من اهللا واهللا ال يحلل الظلم 
  .والقتل وامتهان الكرامة االنسانية

يجب مقاومة ورفض هذا الفكر الذي تنادي به 
هذه المجموعات المتصهينة من خالل عقد المؤتمرات 
والندوات ومن خالل الولوج الى المؤسسات الدينية 

 بهدف التأكيد على والتعليمية واالعالمية في امريكا
الموقف المسيحي الحقيقي السليم تجاه قضايا العدالة في 

  .عالمنا وفي مقدمتها قضية فلسطين

ألم يسمع هؤالء المتصهينون ان ادارتهم 
االمركية هي التي كانت سببا في الدمار والخراب 
والحروب التي حلت بسوريا والعراق واليمن وليبيا وغيرها 

ت الى تشريد المسيحيين وغيرهم من من االماكن والتي اد
  .المواطنين االبرياء

ألم يسمع هؤالء ان مدينة القدس قد يختفي فيها 
الحضور المسيحي بسبب سياسات االحتالل الغاشمة 

 وحتى اليوم، ألم يسمع ٤٨المستمرة والمتواصلة منذ عام 
هؤالء عن صفقة باب الخليل حيث ان جمعية عطيرت 

بل التيارات الصهيونية في امريكا كوهانيم الممولة من ق
وفي غيرها من االماكن تستعد القتحام ابنية ارثوذكسية 
عريقة في باب الخليل امعانا في اضعاف الحضور 
المسيحي في المدينة المقدسة والحضور الفلسطيني 

  .بشكل عام

رافق سيادته الوفد الى منطقة باب الخليل حيث 
لة التي يستعد عاينوا االبنية االرثوذكسية الجمي
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المستوطنون القتحامها بدعم وتمويل من جهات معادية 
  .لشعبنا في امريكا وفي غيرها من االماكن

هذا وقد اجاب سيادة المطران على عدد من 
االسئلة واالستفسارات والمداخالت التي قدمها اعضاء 

 .الوفد

  ١٧/٧/٢٠١٩  القدس- اهللا حنا  مكتب عطا

* * * * *  

ـ ً األكثر تقييدا ل٢٠ الدول الـإسرائيل من بين 
 "حرية الدين"

  

األميركي لألبحاث " بيو" خلصت دراسة لمركز
االستقصائية، نشرت اليوم األربعاء، إلى أن حرية 
االعتقاد الديني في إسرائيل مماثلة لتلك الموجودة في 
ٕدول مثل السعودية وايران، وأظهرت الدراسة أن إسرائيل 

اعتقاد (ًثر تقييدا لحرية الدين  األك٢٠من بين الدول الـ
 .حول العالم) وممارسة

ّوبينت الدراسة التي أجريت خالل األسبوع 
الجاري، أن إسرائيل تحتل المرتبة الخامسة في العالم 

، كما "العداء االجتماعي على خلفية األعراف الدينية"بـ
التوترات "ًحلت إسرائيل في المرتبة السادسة عالميا في 

 ."األديان المختلفةوالعنف بين 

وأشارت الدراسة إلى حظر السفر في أيام 
السبت، بما يشمل وسائل النقل العمومي، باإلضافة إلى 
ّمنع السفر بالمركبات الخاصة في األحياء الحريدية، 
واالعتداء والمضايقة التي يتعرض لها السائقون الذين 

 .يقومون بذلك

رائيليين كما لفتت الدراسة اعتماد السياسيين اإلس
على الخطاب الديني الستمالة الجمهور، باإلضافة إلى 

على "ذلك، شددت على اعتماد السياسيين اإلسرائيليين 
المعتقدات الدينية وسلطة الدين حتى في المسائل 

 ."القانونية والقضائية

إسرائيل التي تعرف نفسها "وأضاف التقرير أن 
على جميع بأنها دولة يهودية، يسيطر فيها الحاخامات 

حاالت الزواج والطالق والجنائز وغيرها، ما يعني أن 
الدولة ال تعترف بكل هذه اإلجراءات ما ال تتم وفق 
الشريعة اليهودية، وعلى يد رجال الدين اليهود، وهي ال 

 ."تعترف كذلك بالزواج المختلط بين األديان

لألبحاث في تقريره " بيو "وتتبع تقرير مركز 
قيود المفروضة على ممارسة العقائد تصاعد وتفاقم ال

الدينية على مستوى العالم ككل، بحيث يوثق التقرير 
السنوي العاشر لمركز بيو، كل ما يتعلق بالمضايقات 

 .والعنف اللذين سلطا على األفراد لدوافع دينية

وفي دراسة شملت األفراد المنتمين إلى أكبر 
لى ديانتين في العالم، أكد المسيحيون تعرضهم إ

 دولة، فيما قال المسلمون ١٤٣مضايقات واعتداءات في 
 دولة، وقال ١٤٠إنهم كانوا ضحايا هذه الممارسات في 

 ٨٧اليهود إنهم تعرضوا للمضايقات والهجمات من قبل 
 .دولة

وحسب البيانات التي خلص إليها المركز، تفرض 
قيودا صارمة ) بما فيها الروسية والصينية( حكومة ٥٢

 خالل عشر ٤٠ وارتفع هذا العدد من .على الدين
 دولة من ٥٦كما أشار التقرير إلى معاناة . سنوات

، وارتفع ٢٠١٧أعمال عدائية ألسباب دينية خالل سنة 
 .٢٠٠٧ دولة سنة ٣٩هذا العدد من 

ّوسجلت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
أعلى مستوى من القيود الحكومية على الدين من بين 

ئيسية الخمس التي شملتها الدراسة، تليها المناطق الر
ومع ذلك، شهدت أوروبا . منطقة آسيا والمحيط الهادي

أكبر زيادة في القيود التي فرضتها الحكومات على 
، ٢٠١٧شعوبها خالل السنوات العشر التي امتدت إلى 

حيث ارتفع عدد الدول التي تفرض قيودا على اللباس 
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بروركيني اللذين ينتشران بما في ذلك النقاب وال(الديني 
 . دولة٢٠ دول إلى ٥من ) بين النساء المسلمات

ولفت التقرير إلى قرار لحكومة النمساوية في 
حظر ارتداء النقاب في األماكن العامة، كما أيد البرلمان 
األلماني مشروع قانون يحظر النقاب والبرقع في المكاتب 

ومنعت العمومية والمحاكم ومنشآت القوات المسلحة، 
سلطات المنقبات من قيادة السيارة والعمل في مجال 

أما في سويسرا، فوافق الناخبون في . الخدمة المدنية
منطقتين على حظر ارتداء النقاب، وأيد الناخبون على 

 .مستوى البالد فرض حظر على بناء مآذن جديدة

ومثل ختان الصبيان مشكلة في أوروبا، واشتكت 
ليهودية في ألمانيا وسلوفينيا من الجماعات اإلسالمية وا

تدخل المسؤولين الحكوميين في تقاليدهم الدينية عبر 
 .محاولة تجريم الختان بحجج غير طبية

في إسبانيا، حظرا  وفرض بعض حكام البلديات
على النقاب والبرقع، وقيدوا الوعظ العلني والتبشير الذي 

كنيسة يسوع ”و” شهود يهوه“تعتمده مجموعات مثل 
 ١٥التي تجمع أكثر من ” مسيح لقديسي األيام األخيرةال

  .مليون عضو في العالم

  ١٧/٧/٢٠١٩ ٤٨عرب

* * * * *  

 حالة اعتقال بالقدس ٩٠٠االحتالل ينفذ : تقرير

   طفل منذ مطلع العام٣٠٠المحتلة منهم 
  

سلطات “ نفذت - عمان - نادية سعد الدين
، أكثر من االحتالل اإلسرائيلي، منذ مطلع العام الجاري

اعتقال لمواطنين فلسطينيين في القدس   حالة٩٠٠
وفق ما أفاد به تقرير لمركز  ،”ً طفال٣٠٠المحتلة، منهم 

  .أسرى فلسطين للدراسات

وشهدت مدينة القدس يوم أمس مواجهات 
عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات االحتالل 

أسفرت عن وقوع عدد من اإلصابات بين صفوف 
  .ينالمقدسي

وقال الناطق اإلعالمي للمركز رياض األشقر، 
سلطات االحتالل تستهدف المواطنين “في التقرير، إن 

المقدسيين بهدف ردعهم عن حماية المقدسات الدينية، 
السيما المسجد أألقصى المبارك، والتضييق عليهم في 

  .”إطار مخططها لتهويد مدينة القدس المحتلة

دينة القدس االعتقاالت في م“وأوضح بأن 
لوحدها تشكل ثلث نسبة االعتقاالت التي جرت في أنحاء 
األراضي المحتلة خالل الستة الشهور األولى من العام 

ً اعتقال، ما يشكل تصاعدا واضحا ٢٦٠٠الحالي، وبلغت  ً
في نسبة االعتقاالت التي ينفذها االحتالل بحق أبناء 

  .”الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة

الماضي شهد ) فبراير(شهر شباط “ أن وبين
أوسع حملة اعتقاالت خالل النصف األول من العام 
ًالحالي بحق المقدسيين، وذلك تزامنا مع أحداث فتح باب 
الرحمة أمام المصلين، حيث اعتقل االحتالل العشرات، 

  .”بينهم قيادات وطنية ورجال دين

اإلعتقاالت طالت كافة شرائح “وأضاف أن 
ن، وتوزعت على مختلف قرى وبلدات ومناحي المقدسيي

مدينة القدس، حيث احتلت العيسوية النصيب األكبر 
  .”منها، تالها منطقة شعفاط، ثم سلوان

فئة “وقد تركزت االعتقاالت من القدس حول 
 حالة اعتقال، مما يشكل ٣٠٠األطفال القاصرين، بنحو 

هم أكثر ثلث حاالت االعتقاالت منذ بداية العام الحالي، بين
ً عاما، ومن بينهم ١٢ً طفال لم تتجاوز أعمارهم ١٧من 

  .، وفق األشقر”جرحى

ِولم يكتف االحتالل بأوامر االعتقال ألطفال 
ّيستهدفهم بقرارات الحبس المنزلي التي “القدس؛ إنما 

ّتقضي بمكوثهم فترات محددة داخل البيت، يمنعون 
عدا فرض ّخاللها الخروج منه حتى للعالج أو الدراسة، 
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عقوبة اإلبعاد عن المنازل، والغرامات المالية الباهظة 
على أولئك الذين يتم عرضهم على المحاكم سواء صدرت 
بحقهم أحكام بالسجن الفعلي مصاحبة للغرامة، أم غرامة 

  .”مالية فقط مقابل إطالق سراحهم

االحتالل واصل استهداف النساء “وأفاد بأن 
 في المسجد األقصى، عبر المقدسيات، وخاصة المرابطات

 فلسطينية، بينهن ثالثة أمهات، وقاصرات ٤٣باعتقال 
وقد تم اإلفراج عن غالبيتهن، مقابل الحبس المنزلي، أو 

  .”اإلبعاد عن األقصى لفترات مختلفة

على صعيد متصل؛ اندلعت مواجهات عنيفة 
أمس خالل اقتحام قوات االحتالل مخيم شعفاط، وسط 

 جهة الحاجز العسكري الثابت قرب القدس المحتلة، من
  .مدخل المخيم

وداهمت دوريات عسكرية إسرائيلية، راجلة 
ومحمولة، المخيم وشرعت بدهم الشارع الرئيسي الممتد 
من الحاجز العسكري وحتى ضاحية راس خميس، ما 

  .>>...تسبب بحالة من التوتر والفوضى في المنطقة

  ٢٩ ص٢١/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 حالة اعتقال خالل ٢٦٠٠: طينأسرى فلس
 النصف األول من العام الحالي

  

وحدة الدراسات بمركز أسري    أكدت-رام اهللا 
ًفلسطين، بان سياسة االعتقاالت، أضحت حدثا يوميا  ً
ًمالزما للشعب الفلسطيني، وأداة من أدوات القمع التي 
يلجأ إليها لمحاربته، والتأثير على مقاومته، وطالت 

مجتمع الفلسطيني، حيث رصد المركز شرائح ال كل
حالة اعتقال خالل النصف األول من العام ) ٢٦٠٠(

  .الحالي

وأوضح الناطق اإلعالمي للمركز الباحث رياض 
ًطفال قاصرا، بينما ) ٤١٠(األشقر، بأن االعتقاالت طالت  ً

وصلت حاالت االعتقال بين النساء والفتيات خالل تلك 
رات وجريحات ومسنات، حالة، بينهن قاص) ٧٠(الفترة 

حالة اعتقال من قطاع غزة العشرات ) ٩٤(إضافة إلى 
منهم من الصيادين، والشبان الذين تجاوزا الحدود 

  .الشرقية للقطاع

 ٤وأشار إلى أن النصف األول من العام شهد 
ًحاالت اعتقال، استهدفت نوابا في المجلس التشريعي، 

، من جنين، )ً عاما٥٤(وهم النائب إبراهيم محمد دحبور 
واطلق سراحه بعد ثالثة أسابيع من التحقيق، والنائب 

ً، في البيرة، علما )ً عاما٦٧(الشيخ محمد محمود أبوطير 
ً عاما من عمره فى سجون ٣٣بأنه أمضى ما يزيد عن 

  .االحتالل

فيما أعاد االحتالل اعتقال النائب حسن يوسف 
ال إدارى، من رام اهللا، وصدر بحقه قرار اعتق) ً عاما٦٣(

يعانى من  وً عاما في سجون االحتالل،٢٠وكان أمضى 
  .عدة أمراض مزمنة منها الضغط والسكري

بينما احتجزت قوات االحتالل النائب في المجلس 
على حاجز  )ً عاما٥٩(التشريعي حاتم رباح قفيشة 

، وأطلقت سراحه بعد التحقيق معه، وكان )الكونتينر(
  .ي االعتقالً عاما ف١٢أمضى ما يزيد عن 

  اعتقال النساء

وأشار األشقر إلى أن عمليات اعتقال النساء، 
حالة ) ٧٠(تواصلت خالل العام الحالي حيث رصد المركز 

اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، معظمهن من مدينة 
من الخليل، ) ً عاما١٦(القدس، بينهن القاصر والء غيث 

لنار عليها والفتاة علياء خطيب من طولكرم بعد إطالق ا
ٕبشكل مباشر واصابتها بالقدم على حاجز زعترة جنوب 

  .نابلس

فيما اعتقل صبحة مخامرة، وهى زوجة األسير 
خليل أبو عرام من الخليل، أثناء زيارتها له في سجن 

، وهو محكوم بالسجن المؤبد، إضافة إلى والده )جلبوع(
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األسير حمدي رمانة، خالل توجهها لزيارته في سجن 
، واعتقلت المحامية، أمال جمال منصور من )النقب(

نابلس، وهى زوجة األسير أمير اشتية، وذلك للضغط 
، وهى )ً عاما٥٣(على زوجها، والسيدة سهير البرغوتي 

  .والدة الشهيد صالح، وزوجة األسير عمر البرغوتي

كذلك، اعتقلت السيدة أمل الطحان، وهى زوجة 
هللا، وأطلق المحامي األسير طارق برغوث من رام ا

 ٧١(الحاجة فوزية مراعبة   سراحها بعد أسبوع، والمسنة
من قلقيلية، رغم أنها تعانى من السكري والضغط، ) ًعاما

  .وضعف في عضلة القلب، وأطلق سراحها بعد يومين

فيما اعتقل الصحفيتين شذى حماد، ورنين 
صوافطة، خالل تغطيتهم ألحداث ترحيل المواطنين من 

غوار الشمالية، وأطلقت سراحهن بعد قرية حمصة في األ
ساعات من التحقيق، إضافة إلى اعتقال غدير العموري 
من القدس، وهى موظفة في هيئة األسرى، وأفرجت عنها 

  .ًبشرط حبسها منزليا لمدة خمسة أيام، وغرامة مالية

  عتقال األطفالا

وأفاد األشقر بأن حاالت االعتقال بين األطفال 
حالة، ) ٤١٠(ول من العام الجاري بلغت خالل النصف األ

بينهم الطفل نادر حجازي من مخيم بالطة بنابلس، والذى 
ُفقط، بينما اعتقل المدرس )  سنوات٣(ال يتجاوز عمره 

 ٥(محمد عوض زهور، وكان معه نجله ال يتجاوز عمره 
  .، وأطلق سراحهم بعد ساعات)سنوات

فيما اعتقل الطفل الطالب في الصف الثاني 
من داخل )  سنوات٧(دائي، زين أشرف إدريس االبت

فصله بعد اقتحام مدرسة زياد جابر االبتدائية، وتم إطالق 
سراحه بعد ساعات من التحقيق، كذلك الطفل محمد أبو 

من مدينة البيرة، والطفل موسى )  سنوات٨(مسلم 
على حاجز عسكري في شارع )  أعوام٩(رمضان 

  .الشهداء بمدينة الخليل

عت الطفلين المقدسيين عبد الرحمن فيما استد
وعبد الرحمن شاهر الساليمة ) ً عاما١١(بالل محمود 

إلى مركز تحقيق القشلة بعد اقتحام منازل ) ً عاما١١(
  .في القدس عائالتهم

  استشهاد أسيرين

وبين األشقر بأن النصف األول من العام شهد 
ارتفاع في قائمة شهداء الحركة األسيرة لتصل إلى 

ُ شهيد بعد ان ارتقى شهيدان جدد خالل العام )٢١٩(
من ) ً عاما٥١(فارس أحمد بارود  الجاري وهم األسير

غزة نتيجة اإلهمال الطبي الذى مورس بحقه خالل 
ً عاما خلف القضبان، كان يعانى ٢٨سنوات، وقد أمضى 

من مشاكل في الكبد، وأهمل االحتالل عالجه ومتابعه 
شكل خطير ونقل إلى حالته إلى أن تراجعت صحته ب

حيث فارق الحياة، وقد أظهرت ) سوروكا(مستشفى 
نتائج تشرح جثمانه بأن السبب الرئيس الستشهاده يعود 
إلصابته بجلطة قلبية حادة، وأمراض أخرى مزمنة 

  .وخطيرة

) ً عاما٢٠(والشهيد الجريح عمر عوني يونس  
من قلقيلية، أصيب بجراح خطرة، على حاجز زعتره جنوب 

لس، بعد إطالق النار عليه، وتم اعتقاله ونقل إلى ناب
ومددت محكمة سالم اعتقاله ) بيلنسون(مستشفى 

ًغيابيا، وحرم من زيارة ذويه رغم خطورة وضعه الصحي، 
  .حتى أعلن عن استشهاده بعد أسبوع

  عشرات اإلصابات

واعتبر األشقر بأن الستة شهور األولى من 
ً األسرى وتحديدا في من أقسى الشهور على العام الجاري

سجن النقب، حيث شرع االحتالل بتركيب اجهزة تشويش 
في سجني النقب وريمون، األمر الذى أدى إلى 
احتجاجات واسعة من األسرى، وأقدم األسيرين عدى 
ٕسالم، واسالم وشاحى، على تنفيذ عملية طعن، أدت إلى 

  .إصابه ضابطين بجراح
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ب إلى  بسجن النق٣وقد تعرض األسرى في قسم 
 ١٢٠عملية قمع همجية وغير مسبوقة أصيب خاللها 

ًأسيرا بجروح بعضها خطيرة وأخرى متوسطة، بعد ان 
تعرضوا للضرب العنيف واطالق النار الحى والرصاص 
المطاطي والغاز السام، ورفض االحتالل تقديم العالج 
الالزم لهم، وابقاهم مقيدين دون مالبس أو اغطيه لمدة 

  .وسحب كل األغراض من القسميومين كاملين، 

وفرض االحتالل عزل جماعي على أسرى قسم  
 ومنع الدخول والخروج من القسم وحرم األسرى من ٣

كما فرض عليهم غرامات باهظة، وصلت الى  الزيارة،
 من األسرى ٩نصف مليون شيكل، وقد نقل االحتالل 

فقط الى المستشفيات، بينما لم يقدم أي نوع من العالج 
  .ي المصابين رغم اصابه بعضهم بجراح صعبةلباق

وأضاف األشقر بأن االحتالل كان ارتكب جريمة  
يناير بحق األسرى في / اخرى خالل شهر كانون الثاني

 حيث اعتدت على االسرى بالضرب ورش ،سجن عوفر
الغاز واطالق الرصاص المطاطي، االمر الذى ادى الى 

روح  اسير منهم برضوض وج١٠٠اصابه أكثر من 
ً غرف ردا على ٣وكسور واختناقات، وقام األسرى بإحراق 

عملية االقتحام، وفى بداية االمر رفضت اإلدارة اخراج 
األسرى المصابين بشكل بالغ الى مستشفيات خارجية 
للعالج، ولكنها عادت ووافقت بعد حوار مع قيادة 

  .األسرى

ايرز اعتقلت قوات / وعن حاجز بيت حانون
، وهو )ً عاما٢٢( ادم نايف أبو عاذرة االحتالل الشاب

 ٢٠٠٢شقيق األسير دفاع أبوعاذرة المعتقل منذ عام 
ً عاما، ونقل إلى مركز تحقيق عسقالن، ٢٨ومحكوم 

، أثناء عودته إلى )ً عاما٥١(والمواطن كرم طنطاوي 
قطاع غزة، وكان يرافق زوجته في رحلة عالجها من 

  . المحتلةمن مستشفى المطلع بالقدس مرض السرطان

الشبان خالل  إضافة الى اعتقال العشرات من
اجتيازهم السلك الفاصل شرق القطاع، والعشرات من 
الصيادين خالل ممارسة عملهم قباله شواطئ القطاع بعد 
مصادرة مراكبهم، وقد اطلق سراحهم بعد التحقيق معهم 

  .في ميناء اسدود

  القرارات اإلدارية

تالل واصلت وأوضح األشقر بأن سلطات االح
خالل العام الجاري اصدار القرارات االدارية بحق األسرى 
الفلسطينيين، رغم خطورة مقاطعة المحاكم االدارية حيث 

ًقرارا إداريا، ) ٤٣٢(أصدرت محاكم االحتالل الصورية  ً
ًقرارا إداريا ألسرى جدد للمرة األولى، ) ١٣٨(منهم  ً

ًقرارا ) ٢٩٤(غالبيتهم اسرى محررين اعيد اعتقالهم و
بتجديد الفترات االعتقالية ألسرى إداريين لمرات جديدة، 
تراوحت ما بين شهرين الى ستة أشهر، ومن بين من 
صدرت بحقهم قرارات إدارية نواب وأسرى محررون وقادة 

  .فصائل ونساء وأطفال وذوى احتياجات خاصة

  ٢٠/٧/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

ًيا منذ بداية ً طفال فلسطين١٦االحتالل يغتال 
٢٠١٩  

  

الحركة « قالت -  وكاالت-  فلسطين المحتلة
، إن قوات »فرع فلسطين -  العالمية للدفاع عن األطفال
 طفال فلسطينيا في الضفة ١٦االحتالل اإلسرائيلي، اغتالت 

  .الغربية وقطاع غزة، منذ بداية العام الجاري

، في بيان صحفي )غير حكومية(وأفادت الحركة 
ة األناضول نسخة منه، أمس الثالثاء، أن من تلقت وكال

 أطفال في ٤ طفال من قطاع غزة، و١٢بين الشهداء 
  .الضفة الغربية

القوة «واتهم البيان، جيش االحتالل باستخدام 
المفرطة، والرصاص الحي المتفجر، ضد األطفال بهدف 
قتلهم أو التسبب بإعاقات دائمة لهم، مستغلين عدم 
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ماية التي توفرها الحكومة مساءلتهم ومظلة الح
  .«اإلسرائيلية

وقالت الحركة في بيانها، إن االنتهاكات 
اإلسرائيلية أسفرت عن العديد من المآسي لألطفال، حيث 

يحلم بالمشي واللعب مجددا، وآخرون فقدوا «أصبح بعضهم 
  .«أعينهم إثر إصابتهم برصاص االحتالل

م وطالبت الحركة العالمية، األمين العام لألم
المتحدة بإدراج جيش االحتالل في تقريره السنوي حول 
األطفال والصراعات المسلحة الرتكابه انتهاكات جسيمة ضد 

فرع - والحركة العالمية للدفاع عن األطفال. األطفال
فلسطين، جزء من االئتالف الدولي للحركة العالمية للدفاع 

  .١٩٧٩عن األطفال، وتأسست في جنيف عام 

قالت منظمة إسرائيلية ناشطة في سياق آخر، 
 بؤرة استيطانية جديدة أقيمت ٣٢بمراقبة االستيطان، إن 

 غالبيتها بعد ٢٠١٢في األراضي الفلسطينية منذ العام 
. انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للواليات المتحدة األمريكية

، في تقرير حصلت األناضول على »السالم اآلن«وأضافت 
جميع هذه البؤر « إن نسخة منه، أمس الثالثاء،

االستيطانية، باستثناء واحدة، أقيمت في عمق الضفة 
الغربية وفي منطقة ينبغي على األرجح أن تخليها إسرائيل 

  .مع الفلسطينيين» في إطار اتفاق سالم نهائي

وتتكون البؤر االستيطانية عادة من عدة منازل 
، يقيمها مستوطنون على التالل أو »كرافانات«متنقلة 

لمناطق القريبة من المستوطنات القائمة بهدف توسيعها ا
 من البؤر ٢١، أن »السالم اآلن«وأوضحت . مستقبال

االستيطانية تستولي على مساحات شاسعة من أراضي 
الرعي والزراعة، ويعمل مستوطنوها على إزالة الرعاة 

  .والمزارعين الفلسطينيين من المناطق المجاورة

لبؤر االستيطانية في محيط بعض ا«: وأضافت
الجديدة هناك زيادة في العنف والهجمات ضد 

يتم إنشاء البؤر االستيطانية «ولفتت أنه . »الفلسطينيين
بطريقة منظمة بمشاركة سلطات االستيطان المحلية، 

التي تشجع االستيطان في األراضي (ومنظمة اماناه 
  .«وشعبة االستيطان) الفلسطينية

ٕطينية واسرائيلية، فإن واستنادا إلى تقديرات فلس
 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية كان ١٠٠هناك أكثر من 

من المتوجب على الحكومة اإلسرائيلية أن تزيلها بحسب 
السالم «وكشفت حركة . خطة خارطة الطريق الدولية

، عن أن الحكومة اإلسرائيلية تعمل على تشريع البؤر »اآلن
ًشيرة أنه تم حتى اآلن االستيطانية الحالية بأثر رجعي، م

في » أحياء« بؤرة كمستوطنات مستقلة أو ١٥تقنين 
ً بؤرة إضافية على األقل ٣٥المستوطنات القائمة، وهناك 

  .تخضع لعملية التصديق

رئيس الوزراء (حكومة «وأشارت المنظمة، إلى أن 
نتنياهو، أقامت عشرات البؤر االستيطانية الجديدة ) بنيامين

اش عام، من أجل السيطرة على المزيد بهدوء، دون أي نق
  .«من األراضي ومنع حل الدولتين

عندما تعلن الحكومة والكنيست أنهم «: وأضافت
سيفعلون أي شيء إلضفاء الشرعية على أي بناء غير 
مصرح به من قبل المستوطنين وحتى سرقة األراضي 
ًالخاصة، يرى المستوطنون هذا حافزا لبناء المزيد من 

لقد أصبحت طريقة البؤرة «: وتابعت. »ستيطانيةالمواقع اال
االستيطانية هذه تكتيكا في عملية ضم الضفة الغربية بحكم 
األمر الواقع، وهي تقودنا إلى دولة واحدة غير ديمقراطية 

  .>>...«دائمة

من جهته، قال المجلس النرويجي لالجئين ... <<
ر أن عملية هدم قوات االحتالل لعشرة مبانٍ  في حي صو

ًباهر بالقدس الشرقية يمثل سابقة خطيرة وخرقا خطيرا  ً
للقانون اإلنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 

  . شقة٧٠

وقالت كيت أورورك، المدير القطري للمجلس 
إن الحجج األمنية التي «النرويجي لالجئين في فلسطين 

تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة 
وتضيف » رك اآلالف من الفلسطينيين في خطر كبيروتت
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يجب على المجتمع الدولي وقف إرتكاب «السيدة أورورك 
مثل هذه اإلنتهاكات الجسيمة لقانون اإلنساني 

  .>>...«الدولي

وشن جيش االحتالل فجر أمس الثالثاء، ... <<
حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة الغربية 

 شبان، فيما واصلت شرطة ٩ال المحتلة، تخللها اعتق
االحتالل التضييق على المقدسيين واعتقالهم من ساحات 

  .األقصى

في موضوع آخر، أفادت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين أمس الثالثاء، بأن حالة من التوتر واالضطراب 

في الفترة األخيرة، وذلك عقب قيام » ريمون«تسود سجن 
ش جديدة بين األقسام، إدارة المعتقل بتركيب أجهزة تشوي

عدا عن مماطلتها بتركيب أجهزة تلفونات عمومية للسماح 
  .لألسرى بالتواصل مع ذويهم

وبينت الهيئة، في بيان أصدرته، أن أسرى المعتقل 
أقدموا يوم الجمعة الماضي على اتخاذ خطوات تصعيدية 
ًاحتجاجا على سياسة االستهتار والالمباالة من قبل إدارة 

تمثلت بإغالق األقسام ورفض الخروج ألداء صالة المعتقل، 
ولفتت .الجمعة في ساحة الفورة، وارجاع وجبات الطعام

الهيئة إلى أن ما تم تركيبه باألقسام هو قواعد لألجهزة 
التلفونية وليس األجهزة بشكل فعلي، وهو ما يخالف بنود 
ًاالتفاق الذي توصل إليه األسرى سابقا مع إدارة مصلحة 

وحذرت من انفجار األوضاع في السجون في ظل . السجون
استمرار سلطات االحتالل بالتضييق على األسرى على 
مختلف األصعدة واهمال أبسط مطالبهم وحقوقهم، وطالبت 
بضرورة التدخل للعمل على إزالة أجهزة التشويش ذات 

 .اآلثار الخطرة على صحة األسرى

 ١ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

" جدار"تحاول اختراق " إسرائيل" :محللون
  "إعالميين مجهولين" الشعوب العربية بـ

  

حظيت زيارة وفد يضم  - قدس برس -عمان 
، بموجة "إسرائيل"ستة إعالميين من دول عربية إلى 

غضب شعبي، وتنديد وتحذير واضح من النقابات 
 .الصحفية في العديد من الدول

ًليا، بناء وتأتي زيارة الوفد الصحفي الجارية حا
على دعوة من وزارة الخارجية اإلسرائيلية، التي ذكرت أن 

، "تل أبيب"برنامجها يتضمن زيارة مدن الناصرة وحيفا و
التعرف عن قرب على واقع "مشيرة إلى أن الهدف منها 

 ."إسرائيل والحياة فيها

وتداول ناشطون على منصات التواصل 
ط اإلعالمي االجتماعي، مقاطع فيديو يظهر فيها الناش

َ، وهو يطرد من البلدة القديمة في "محمد سعود"السعودي  ُ
القدس المحتلة ومن باحات المسجد األقصى، رفضا 

 .لمشاركته في زيارة برعاية سلطات االحتالل

وهو  -ّوتظهر مقاطع الفيديو تعرض سعود 
 لإلهانة - طالب في كلية القانون بالعاصمة السعودية

لمقدسيين، بسبب مشاركته في والسب من لدن عدد من ا
، التي تحتل المدينة المقدسة "إسرائيل" زيارة تطبيعية لـ

 .وتضيق على أهلها

بينما دعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، 
االتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابات وجمعيات 
الصحفيين في الدول العربية، إلى االلتزام بقرارات ومبادئ 

محاسبة كل صحفي يشارك في مثل االتحاد، كما طالبت ب
 .هذه الزيارات واألنشطة

وطالبت النقابة الصحفيين العرب باالصطفاف 
 .واالنحياز لنضال الشعب الفلسطيني ومساندة قضيته

من جهته، أكد نقيب الصحفيين األردنيين، راكان 
السعايدة، أن النقابة لن تتهاون مع كل من تثبت 
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ًهددا باتخاذ إجراءات تصل ، م"إسرائيل"مشاركته في زيارة 
إلى حد الفصل، بحق أي عضو من النقابة يشارك في 

 .مثل هذه الزيارات

، إن المشاركة في "قدس برس"وقال السعايدة لـ
احتفاالت االحتالل اإلسرائيلي المزمع إجراؤها خالل األيام 

 .القادمة، مخالفة لقرارات الهيئة العامة والنقابات المهنية

إلى وجود سوابق تم فيها " دةالسعاي"وأشار 
تحويل صحفيين إلى المجلس التأديبي وفصلهم بسبب 

 .زيارة ومشاركات من هذا النوع

يشار إلى أن نقابة الصحفيين العراقيين توعدت 
الزيارة تتقاطع "إن : ، وقالت"إسرائيل"كل من ينوون زيارة 

تماما مع توجهاتها ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال 
مع الكيان الصهيوني، ومواقفه العدائية تجاه التطبيع 

 ."الدول العربية

وأوضح نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد الالمي، 
في تغريدة على حسابه على تويتر، أن العقوبات الرادعة 
بحق الصحفيين العراقيين الذين شاركوا في الزيارة 

 .التطبيعية قد تصل إلى حد إلغاء عضويتهم من النقابة

  خطورةاألكثر

، فراس "٢١عربي "ويرى رئيس تحرير موقع 
أبوهالل، أن الزيارة التي قام بها عدد من المدونين العرب 
تمثل وجها صارخا من التطبيع الذي يتصاعد بشكل غير 

 .مسبوق منذ أعوام

، أن "قدس برس" وأضاف أبوهالل في حديث لـ
هذا النوع من التطبيع األكثر خطورة، ألنه يراد أن يروج 
له باعتباره تطبيعا شعبيا، وهو ما تسعى له دولة 

 .االحتالل، ربما أكثر من سعيها للتطبيع مع الحكومات

إلى أن هذه الزيارة لم تكن لتتم " أبوهالل"وأشار 
لوال تضافر عدة عوامل إقليمية وفلسطينية، أهمها تراجع 

التي " أنظمة الثورة المضادة"الدور الشعبي في ظل تقدم 
 .بيع، وتمنع أي مظاهر احتجاجية ضدهتروج للتط

ففي الوقت الذي تمنع هذه الدول أي : "وتابع
رأي مخالف لها، نراها صامتة عن زيارة دولة تصنف 

 ."رسميا، وفق قوانينها، بأنها دولة عدو

أن زيارة الوفد تأتي أيضا مع " أبو هالل"وأوضح 
محاوالت دول عربية الترويج لتراجع أهمية القضية 

والتأصيل "  اإلسرائيلي- الصراع العربي"ينية أو الفلسط
لفكرة أن العداء العربي مع إيران، مقدم على الصراع مع 
االحتالل، وهو منطق بائس ألنه يفترض أن معارضة 
سياسة إيران التوسعية في المنطقة تعني التقرب لدولة 

هالل أن من قاموا بالزيارة هم مجرد  ونوه أبو .االحتالل
ولين يبحثون عن الشهرة، وقد تبرأت منهم مدونين مجه

كل النقابات واالتحادات الصحفية العربية، ونفت أن 
يكونوا ينتمون لها، وبالتالي يجب التنبيه أن غالبية األمة 

 .هي ضد مثل هذه الممارسات التني ال تعبر عنها

  ٦ ص٢٥/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

صهيوني : رئيس الوزراء البريطاني الجديد
  حمس معاد لحركة المقاطعةمت

 سارعت الجهات الرسمية -  وكاالت- لندن
اإلسرائيلية، بالتعبير عن ترحيبها بانتخاب بوريس 
ًجونسون، زعيما لحزب المحافظين ورئيسا لوزراء  ً
ًبريطانيا، خلفا لتيريزا ماي التي استقالت رسميا من  ً
منصبها في وقت سابق الشهر الماضي إثر فشلها في 

طتها للخروج البريطاني المرتقب من االتحاد تمرير خ
  .األوروبي

ّوعبر مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، عن ارتياحه النتخاب جونسون رئيسا للحكومة 
البريطانية، إذ يعتبر المسؤولون اإلسرائيليون أن 
جونسون متعاطف مع إسرائيل ومناصر للجالية اليهودية 

رى الحكومة اإلسرائيلية كذلك أن في بريطانيا، وت
جونسون يدرك جيدا تحديات إسرائيل في المنطقة، 
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تهديد إيراني «وخاصة ما يتم عرضه إسرائيليا على أنه 
  .«للمنطقة

يديعوت «ووصف الموقع اإللكتروني لصحيفة 
ّ، جونسون، الذي صرح في الماضي )واينت(» أحرونوت

سرائيل، ، بأنه مؤيد بارز إل»صهيوني متحمس«أنه 
واستشهد تقرير الموقع بموقف جونسون المعادي لحركة 
المقاطعة الدولية إلسرائيل، والسياسات التي اتبعها ضد 

  .نشاطات المقاطعة حين شغر منصب رئيس بلدية لندن

وعرض التقرير مواقف جونسون التي تعبر عن 
بإسرائيل، حيث سارع في شباط » عالقته الحميمة«

بإزالة فورية لملصقات عرضت ، بإصدار أوامر ٢٠١٦
جوانب من جرائم االحتالل اإلسرائيلي في مترو األنفاق 
ّفي العاصمة البريطانية، وذلك بعد تلقيه رسالة نصية في 

  .يائير لبيد» يش عتيد«هذا الشأن من رئيس حزب 

، أجرى جونسون زيارة ٢٠١٥وفي العام 
ط لفلسطين المحتلة تجول خاللها في شوارع يافا، والتق

ًصورا تجمعه برئيس بلدية تل أبيب يافا، رون حولدائي، 
خالل نزهة على الدرجات الهوائية، وأجرى خالل تلك 

هاجم » يديعوت أحرونوت«الزيارة مقابلة لمحلق صحيفة 
  .فيها حملة المقاطعة

 وادعى جونسون في حديث أجراه آنذاك، لـ
حملة المقاطعة الدولية للدولة «أن » يديعوت أحرونوت»

، »الديمقراطية الوحيدة في الشرق األوسط فكرة غبية
وحاول جونسون تقزيم إنجازات حملة المقاطعة وحصرها 

نفر من اليسار » بأوساط أكاديمية يقودها من وصفهم بـ
الجامعي الذين ال يمثلون السلك األكاديمي أو التيار 

، كما زعم أنه ال أثر لها في بريطانيا، »المركزي في الغرب
ينبغي أن يكون الشخص مجنونا حتى يشارك في  «:وقال

مقاطعة إسرائيل الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشهد 
  .تعددية وتمتاز بمجتمع مفتوح

أو التقارب الذي يبديه جونسون » التعاطف»و
ًتجاه دولة االحتالل بدأ مبكرا منذ شبابه، حيث تطوع 

 في الجليل» كفار هنسي«وشقيقته للعمل في كيبوتس 
، وقال جونسون بعد انقضاء عقود على تلك ١٩٨٤عام 

سنواتي فيه . تطوعت بالكيبوتس من أجل اهللا«الفترة، 
أنا صهيوني متحمس وأدعم . تركت أثرا كبيرا علي

إسرائيل ومؤمن بحقها بالوجود ومنذ تطوعي بالكيبوتس 
كعامل غسالة لتنظيف المالبس وفي غسيل الصحون 

عام الحمص من وقتها في وصرت معجبا بها وما زال ط
  . فمي

على الرغم من أني عملت في «وأضاف أنه 
أغلب األحيان بغسيل الصحون، لقد رأيت ما يكفي لفهم 

العالقة بين العمل الجاد والطاقة : المعجزة اإلسرائيلية
ًالجريئة والعزيمة غير المنقطعة، والتي تخلق معا دولة 

 الذي ال وقبل كل شيء، الهدف األخالقي. غير عادية
  .توفير وطن آمن للمضطهدين: يتزعزع

ًويواجه خليفة ماي، الذي تولى المنصب رسميا 
بدءا من يوم أمس األربعاء، عدة ملفات ساخنة، أهمها 
تحدي الخروج من االتحاد األوروبي، إضافة إلى تسوية 
األزمة مع إيران التي تصاعدت خالل األسبوعين 

 .الماضيين

  ١٤ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اآلالف يؤدون صالة الجمعة في رحاب 
  األقصى

أدى آالف الفلسطينيين من القدس  - وفا 
 صالة الجمعة، أمس، ١٩٤٨المحتلة وداخل أراضي عام 

في رحاب المسجد األقصى المبارك رغم إجراءات االحتالل 
 .المشددة" اإلسرائيلي"

ّوركز االحتالل إجراءاته وسط المدينة، وفي 
ّلقديمة ومحيطها، وسير دوريات في الشوارع بلدتها ا
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المتاخمة لسور القدس التاريخي، إضافة إلى احتجاز 
مئات البطاقات الشخصية للمصلين الشبان، على مداخل 

  .المسجد الرئيسية الخارجية

  ٢٧/٧/٢٠١٩الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

فلسطينيون يقفون . .هدم االحتالل منازلهم
  على ركام أعمارهم

 بدت الحسرة على – بيت لحم –ادي العصا ف
المواطن الفلسطيني إسماعيل عبيدية بعد أن أطل  وجه

بالهدم على منزله  من أعلى عمارة سكنية مهددة
 المهدوم، فهو يخشى على أبنائه الستة من رؤية منزلهم

 .ركاما

أطفاله، ألنه لم يحقق  يشعر عبيدية بضعف أمام
 وا فيه، بعد أن دمرهلهم حلم الحفاظ على منزل يسكن

االحتالل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر 
شقة سكنية قبل أيام  ٧٢جنوب القدس المحتلة، مع 

 .بحجة قربها من السياج الفاصل بين بيت لحم والقدس

أمضى قرابة ثالث سنوات في بناء المنزل 
ّاألحمر، ووضع كل ما كان يحلم به داخله، وقوى  بالحجر

طوال حياتهم، واضعا كل  كن فيه هو وأبناؤهأساساته ليس
 ما يملك من مال فيه، ومستدينا لمدة طويلة حتى يحقق

 .ُحلم العمر الذي هدم

 بعد عملية اإلخالء التي سبقت الهدم، لم يعرف

إسماعيل أين يسكن هو وأطفاله، لكنه جمعهم في 
في منطقة قريبة، ضاقت  غرفتين قديمتين بمنزل والده،

 . بعد أن كان حرا في منزل خاصبه المساحات

  الخيار األخير

الفلسطيني محمد أبو طير هو وأقاربه  يتشارك
عشرات الدونمات  األلم ذاته، بعد أن صادر االحتالل

" جبل أبو غنيم"للعائلة لصالح مستوطنة أقامها على 

وتستخدم كمرافق عامة تخدم المستوطنين فيها،  القريب،
العائلة بمنطقة واد  أرضواضطر للبناء فيما تبقى من 

 .الحمص

 أبو طير الذي نعرفه بصاحب العمارة السكنية

التي فجر جيش االحتالل أربعة طوابق منها ليتركها 
إنه قام بتجميع ما لديه من مال  ركاما، يقول للجزيرة نت

شقة  ومن أقاربه وأصدقائه ليبني عمارة من أربعين
 وبتكلفة سكنية، تؤويه ومن معه، في أرضه المتبقية،

المليون دوالر أميركي، قبل  تقارب المليونين ونصف
 .تفجيرها

ُيقف أمام عمارته المفجرة، واصفا إياها بأنها 
هدفها إيجاد شقق إلسكان أقاربه " جمعية خيرية"أشبه بـ

 .والمقدسيين

 ومع ذلك، يدعو أبو طير الفلسطينيين إلى عدم

ن الهدف ترك أراضيهم، وأال يخافوا من مشاهد الدمار أل
ٕوتهجير سكانها وابقاء المحتلين فيها،  برأيه تفريغ القدس

أراضيهم  وهو ما لم يتحقق من قبل عبر مصادرة
 لالستيطان، ولن يتحقق بعد تفجير عمارته كما يؤكد

  تكاليف الهدم

يتوقف ما حصل مع أبو طير عند هذا الحد،  لم
ئيلي، محاكم االحتالل اإلسرا بل إنه ينتظر قرارا قضائيا من

كأجرة   ألف دوالر،٣٠٠لدفع مبلغ يتوقع أن يزيد عن 
معدات االحتالل التي جلبها، وتكلفة المتفجرات التي 

 .االقتصادي هدمت مشروعه

 ينظر أبو طير إلى مركبة عسكرية تتبع جيش

االحتالل اإلسرائيلي تطوف المنطقة، ويصف جنودها 
ن أطلقوا في العالم، بعد أ" حقارة األكثر"وضباطها بأنهم 

العائالت  قنابل الصوت والغاز على متضامنين مع
 .ِالمنكوبة قدموا للوقوف بجانبها وأدوا صالة الجمعة

 في -  حسب أبو طير -  فهم يحاربون الناس
أعمارهم، فالبناء في مدينة القدس مكلف  تعب وكد
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للبناء هو حلم  للغاية، وكان الحصول على ترخيص
الحمص، ألنها منطقة المقدسيين الذي تحقق في واد 

الفلسطينية، ولكن االحتالل ال يحترم أي  تتبع السلطة
 .اتفاق

 إلى جانب عبيدية وأبو طير، يصر أكرم زواهرة

على رفع العلم الفلسطيني فوق ركام منزله الذي دمرته 
كان حلما ألبنائه وعائلته في  جرافات االحتالل بعد أن

 .قريبةتوسيع مسكنهم الذي يعيشون به في منطقة 

يقول زواهرة للجزيرة نت إنه دفع مؤخرا مبلغ 
 ألن محكمة -  آالف دوالر٤قرابة  -ألف شيكل  ١٤

بمحاولة أخيرة لتأخير عملية  إسرائيلية ادعت أنها ستقوم
كما خسر  الهدم، قبل أن يتفاجأ في اليوم التالي بتنفيذه،

 ألف دوالر في محاولة قانونية إليقاف ٢٦كذلك مبلغ 
 .لهدمعملية ا

ويشعر زواهرة بالظلم لما حصل معه، والوجع 
ُأبنائه الذين يكرهون القدوم إلى المنطقة التي هدمت  على

يود استضافة إسماعيل عبيدية  أحالمهم فيها، إذ كان
بألم  ومحمد أبو طير داخل منزله، لكن ثالثتهم وقفوا

 .وحسرة فوق ركام أحالمهم

  هدم قريب

 أهالي واد حمادة حمادة رئيس لجنة يعدد
بمجزرة   شقة سكنية تم هدمها فيما وصفها٧٢الحمص 

 مقدسيا ليس ٣٢واد الحمص، وجرى خاللها تشريد 
خلفه االحتالل من أضرارا مادية  لديهم مأوى، عدا ما

لهذه  تفوق عشرة ماليين دوالر، هي تكاليف البناء
 .الشقق

 يعتبر حمادة في حديثه للجزيرة نت أن عملية

ة أولى من قرارات هدم أخرى قادمة الهدم هي مرحل
تطال عشرات الشقق  صدرت عن محاكم االحتالل، قد

عبيدية وأبو "األخرى في المنطقة، مما يعني أن مأساة 

قد تتكرر مع فلسطينيين آخرين في " وزواهرة طير
 .المنطقة ذاتها

 ويقول إن األهالي ينتظرون مطالبات مالية من

دم، بحجة أنها أمهلت محاكم االحتالل بدفع تكلفة اله
الذاتي، وهو ما يعني معاقبتهم مرة  السكان شهرا للهدم

الدوالرات لدفع  أخرى بدفع مبالغ تصل إلى مئات آالف
تكلفة قدوم جيش االحتالل ومعداته ومتفجراته وهدم 

 .وأحالمهم منازلهم

  ٢٧/٧/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  .. يتوحدون٤٨عرب 
 

عن انطالق أعلن امس  –القدس المحتلة 
، لخوض االنتخابات االسرائيلية »القائمة المشتركة«

ّ من مكوناتها ٣المقبلة في أيلول المقبل، بمشاركة 
ّوغياب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ينتظر قرار 

 .لجنته المركزية، اليوم األحد

وشارك في المؤتمر الصحافي، الذي حمل عنوان 
ون عن الجبهة ، ممثل»ٕأمر الساعة وارادة الشعب«

لجنة «ّوالحركة اإلسالمية والعربية للتغيير، وعضوان من 
 .«الوفاق

ّوشدد جميع المتحدثين على ضرورة انضمام  ّ
ّالتجمع الوطني الديمقراطي للقائمة، ففي كلمته، قال 

لن نتنازل عن «رئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة، 
ّالتجمع ونحن على يقين أنه سيتم التوصل إلى ا تفاق ّ

، بينما »واإلعالن عن انضمامهم إلى القائمة المشتركة
منصور عباس، . ّقال رئيس الحركة اإلسالمية، د

سنعمل كل ما في وسعنا إلعادة التجمع إلى تركيبة «
المشتركة واإلعالن عن األمر خالل الساعات القليلة 
القادمة، وبعدها علينا االنشغال والتركيز على استعادة 

، في حين أشار رئيس العربية »ا العربيةثقة جماهيرن
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للتغيير، أحمد طيبي، إلى أن المؤتمر الصحافي هو 
 ٤ّفكرة القائمة المشتركة، المركبة من «لإلعالن عن 

 .«أحزاب

ّوقال عودة خالل المؤتمر، بأنه يبشر الجماهير 
بعد سلسلة من «العربية بوالدة المشتركة من جديد 

وكان األصح أن . وألحزابنااإلخفاقات واإلساءة لشعبنا 
نتفق قبل ثالثة أشهر وأن نعقد هذا المؤتمر قبل ثالثة 
ًأسابيع، إال أن جزءا من مركبات القائمة لم يوافق على 
قرار لجنة الوفاق الوطني، لكننا لسنا نادمين على ذلك، 

، »فقضية تشكيل القائمة المشتركة سياسية وليست تقنية
اريعها نحو الوحدة نفتح األبواب على مص«وأضاف 

 .«الوطنية لشعبنا، هاتوا أياديكم لنعزز تأثيرنا

إن «بينما قال عباس في مستهل كلمته 
 التي نعلن عنها هي يدنا الممدودة ٢٠١٩المشتركة 

إلخواننا في التجمع الوطني، نريد لهم اللحاق بركب 
ّ، وقال إن »المشتركة كركن رابع مكمل لبناء المشتركة

يد الممدودة بين الجليل والمثلث والساحل المشتركة هي ال
نحن على يقين أن اإلخوة في «ّوالنقب، وعاد وأكد 

ّالتجمع سيلحقون في هذا الركب واال لما شاركتنا لجنة  ٕ
 .«الوفاق هذا المؤتمر

ًوأكد المتحدثون تتابعا، النائب عوفر كسيف 
وعضوا لجنة الوفاق الوطني، محمد علي طه ) الجبهة(

صطفى كبها على ضرورة العمل كقائمة وبروفيسور م
موحدة وليس كأحزاب متناحرة، وأن الهدف األول والتحدي 
األكبر الماثل أمام القائمة المشتركة اليوم هو العمل على 
ٕرفع نسبة التصويت واعادة الثقة بين القائمة المشتركة 
وجمهورها المحق في تذمره وفي قلقه على مستقبل العمل 

 . العربيةالسياسي للجماهير

ّكما أكد المتحدثون على أن إسقاط رئيس 
ّالحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، ممكن في 
الظروف الراهنة، وأن نسبة تصويت مرتفعة من شأنها أن 

ّتسقط اليمين وتسقط نتانياهو والخطة األميركية لتسوية 
ّالقضية الفلسطينية، المعروفة باسم  ، »صفقة القرن«ّ

قانون «ا بنفسه، وبالتالي العمل على إسقاط التي يرعاه
 .«القومية

للجمهور العربي » لجنة الوفاق«واعتذر رئيس 
 يوما في اإلعالن عن القائمة ٢٧على التأخير 

ًالمشتركة، وقال إن أحداثا هامة وقعت األسبوع الماضي 
، ١٩٤٨أعادته بالذاكرة إلى ما أحداث في النكبة عام 

ّ السكنية في وادي الحمص، ووصف جريمة هدم المباني
 ١٤٧بأنها مجزرة، وكذلك العراقيب التي هدمت للمرة 

وقال إن الحكومة تزداد وحشية تجاه األقلية العربية، 
ووصف إيهود براك بأنه كاذب في اعتذاره للعرب من أجل 

 .كسب أصواتهم وقال إن يديه ملطختان بالدماء

ّوسابقا، أكد رئيس قائمة التجمع الوطني  ّ
إمطانس شحادة، عدم المشاركة في . ديمقراطي، دال

ّالمؤتمر الصحافي، وفي رسالة رسمية أبرقها للنواب أيمن 
ّعودة ومنصور عباس وأحمد طيبي، طالب بتأجيل 
المؤتمر الصحافي المقرر عقده اآلن في الناصرة بشأن 

 .القائمة المشتركة

وجاء في رسالة شحادة أنه في أعقاب التطورات 
لمتعلقة بالقائمة المشتركة، فإن اللجنة المركزية األخيرة ا

ًللتجمع ستجتمع للبت نهائيا في موضوع القائمة  ّ
وعليه، فقد طالب بتأجيل المؤتمر الصحافي . المشتركة

 .وتحديد موعد جديد بالتنسيق بين األحزاب األربعة

شحادة إن التجمع كان دائما حريصا . وقال د
أنه «ى األحزاب مفادها على المشتركة، وأرسل رسالة إل

لن يشارك في المؤتمر، وسيعرض االقتراحات والتطورات 
، »على اللجنة المركزية وهي المخولة في اتخاذ القرارات

، ) اليوم-االحد (مشيرا إلى أن مركزية التجمع ستجتمع 
  .«كل األحزاب تعرف هذا الموقف«وأن 

  ١٨ص ٢٨/٧/٢٠١٩ الرأي
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  بحضور أمريكي" الحجاج"نفق افتتاح 

حملة مداهمات واقتحامات تشن  قوات االحتاللو

  واسعة في األراضي الفلسطينية المحتلة
  

افتتحت سلطات االحتالل ... << – عمان
اإلسرائيلي، أمس النفق بحضور أميركي أسفل المسجد 
األقصى المبارك في القدس المحتلة، بهدف تهويد وتعزيز 

" شرعنة"نة، تزامنا مع المصادقة على االستيطان في المدي
وشارك .ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

السفير األميركي لدى الجانب اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، 
والمبعوث األميركي الخاص لمنطقة الشرق األوسط، 

، "طريق الحجاج"جيسون غرينبالت، بافتتاح ما يسمى 
صى، ضمن مراسم احتفالية وهو نفق استيطاني أسفل أألق

ّاالستيطانية، الذي تعد الذراع " إلعاد"بتنظيم جمعية 
االستيطاني األبرز ثقال للحكومة اإلسرائيلية لتهويد البلدة 

  .>>...القديمة في القدس المحتلة ومحيطها

ويزعم المستوطنون أن تاريخ هذا النفق ... <<
 تسببت المزعومة، فيما" الهيكل الثاني"يعود إلى فترة 

الحفريات في إلحاق األضرار الفادحة بالمنازل الواقعة 
  .فوق النفق، والتي تشققت جدرانها

وقال غرينبالت في تغريدة عبر موقع التواصل 
تدعي السلطة الفلسطينية، أن ): "تويتر(االجتماعي 

حضورنا لهذا الحدث التاريخي يدعم تهويد القدس، وبأنه 
  ."هذا مثير للسخريةعمل عدواني ضد الفلسطينيين، 

ال يمكننا تهويد ما يعرضه التاريخ : "وأضاف
وعلم اآلثار، يمكننا االعتراف بذلك، ويمكنك التوقف عن 

ال يمكن بناء السالم إال على ! التظاهر بأنه غير صحيح
  .>>..."الحقيقة

على صعيد متصل؛ صادقت محكمة االحتالل 
" رعنةش"اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، على 

 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تم ٢٠٠٠
  .إقامتها بدون تراخيص، وتخضع لنزاع قانوني

وأفادت المواقع اإلسرائيلية، مثل موقع صحيفة 
تسعى إلى "أإلسرائيلية، بأن سلطات االحتالل " هآرتس"

تطبيق آلية جديدة على العديد من الوحدات االستيطانية 
شمالي الضفة " ايلي زهاف"ي مستوطنة غير القانونية، ف

ووفقا للصحيفة، تم البدء قبل عدة أشهر ."الغربية
باستخدام هذه اآللية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه 
هي المرة األولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه اآللية 
من قبل المحكمة اإلسرائيلية فيما يتعلق باألبنية المحددة 

  ."ةيبأنها غير قانون

) ٥(وتستند اآللية القانونية المعنية إلى البند 
، المتعلق ١٩٦٧من األمر العسكري المحتل، عام 

بالممتلكات الحكومية في الضفة الغربية، إذ حينما يرى 
، أو اإلدارة المدنية التابعة لجيش "حارس األمالك"

االحتالل، أن األرض للدولة أثناء تخصيصها 
 مؤهلة للبناء حتى لو تبين للمستوطنين، فإنها ستكون

" اإلدارة المدنية"الحقا أنها ليست تحت سيطرة ما يسمى 
  .ٕوال تتبع لدولة االحتالل، وانما بملكية الفلسطينيين

حملة مداهمات  إلى ذلك؛ شنت قوات االحتالل
واقتحامات واسعة في األراضي الفلسطينية المحتلة، مما 

عتقاالت بين أدى إلى وقوع العديد من اإلصابات واال
صفوف المواطنين الفلسطينيين، من بينهم وزير شؤون 



  
  ١٤٩ 

القدس المحتلة، فادي الهدمي، ضمن حملة اعتقاالت 
ّتشنها على مدينة القدس منذ ثالثة أيام، وفق نادي 

  .األسير الفلسطيني

ّواقتحمت قوات االحتالل بلدتي أبو ديس وعناتا، 
 في القدس المحتلة، وداهمت العديد من منازل
المواطنين، فيما طالت االعتقاالت اإلسرائيلية عددا من 
الشبان الفلسطينيين من العيساوية، ومحافظة الخليل، 

  .>>...ومحافظة أريحا، وبيت لحم

  ١٦ ص١/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

» الحجاج«افتتاح نفق " قفزة تهويدية.. "القدس
  .. بحضور أميركي

 

 -  ت وكاال- كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
في حي وادي حلوة ببلدة » نفق تهويدي«افتتح امس 

سلوان، جنوب المسجد األقصى المبارك، والذي أطلق 
، وأوضح مركز معلومات »طريق الحجاج«عليه اسم 
سلوان أن جمعية العاد االستيطانية عملت / وادي حلوة

على حفر النفق أسفل منازل وشوارع ومنشآت الحي 
جزء من «، وقدمتة على أنه على مدار السنوات الماضية

من القرن األول » الهيكل الثاني«مسار الحجاج إلى 
، وتعتبر بداية النفق من عين سلوان باتجاه »ميالدي

 .>>...القصور األموية

وأضاف المركز أن افتتاح النفق ومواصلة ... <<
العمل باألنفاق أسفل حي وادي حلوة يأتي في الوقت 

الل سالمة السكان، حيث الذي تهمل فيه سلطات االحت
تزداد رقعة التصدعات والتشققات واالنهيارات األرضية في 

 .منازل وشوارع وساحات وادي حلوة

 سلوان، أن -  وأوضح مركز معلومات وادي حلوة
تشققات واسعة تظهر يوميا في مناطق جديدة في منشآت 
الحي، إضافة إلى اتساع التشققات القديمة، ويتزامن ذلك 

 إخراج األتربة بكميات كبيرة الناتجة من مع ازدياد
الحفريات أسفل الحي، ومواصلة أعمال الحفر باألدوات 

 .الكهربائية واليدوية أسفله على مدار الساعة

وأضاف المركز أن سلطات االحتالل بدأت 
 .٢٠٠٧بأعمال حفر األنفاق أسفل الحي منذ عام 

اإلسرائيلية » عمق شبيه«بدورها، دانت منظمة 
الحكومية والتي تعنى بالحفاظ على المواقع األثرية غير 

كممتلكات عامة لكل المجتمعات والشعوب، الحضور 
 .األميركي المقرر للحفل

إنه عمل سياسي أقرب إلى «وقالت المنظمة 
اعتراف الواليات المتحدة بالسيادة اإلسرائيلية على محيط 

 .»البلدة القديمة في القدس

قدس الشرقية عام واحتلت إسرائيل مدينة ال
 وضمتها الحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع ١٩٦٧
 .الدولي

وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمة لها، في 
حين يطالب الفلسطينيون بان تكون عاصمة لدولتهم 

 .المستقبلية

وينظر إلى اعتراف الرئيس األميركي دونالد 
 بالقدس المحتلة عاصمة ٢٠١٧ترامب أواخر العام 

 .سرائيل كسابقة تاريخيةإل

وألغت الواليات المتحدة أكثر من مئتي مليون 
دوالر من المساعدات المخصصة للفلسطينيين في الضفة 
الغربية وغزة، وأغلقت بعثة منظمة التحرير الفلسطينية 

 .في واشنطن

من جهة اخرى، صادقت محكمة االحتالل 
 اإلسرائيلي المركزية في مدينة القدس المحتلة على

 وحدة استيطانية جديدة في الضفة ٢٠٠٠شرعنة وتأهيل 
الغربية المحتلة، بنيت دون تراخيص، وتخضع لنزاع 

 .قانوني



  
  ١٥٠ 

االسرائيلية في عددها  «هآرتس«وقالت صحيفة 
الصادر امس، ان النيابة العامة االسرائيلية تسعى إلى 
تطبيق منظومة وآلية جديدة تتيح السيطرة على العديد 

في » ايلي زهاف«الستيطانية في مستوطنة من الوحدات ا
 .شمال الضفة الغربية

واشارت الصحيفة، الى انه تم البدء قبل عدة 
أشهر باستخدام هذه اآللية الجديدة لتسوية المستوطنات، 
وهذه المرة األولى التي يتم فيها قبول واعتماد هذه اآللية 

ر من قبل المحكمة فيما يتعلق بالمبان المحددة بأنها غي
 قانونية، وسيتم استخدامها لشرعنة ومنح التراخيص لـ

» ايلي زهاف« وحدة سكنية استيطانية في مستوطنة ٤٠
 .الواقعة غرب بلدة كفر الديك غرب سلفيت

وتستند اآللية القانونية المعنية إلى البند من 
، المتعلق بالممتلكات ١٩٦٧األمر العسكري من العام 

تنظيم «وهي موازية آللية الحكومية في الضفة الغربية، 
االحتالل » األكثر صرامة المعمول بها داخل » السوق

 .»االسرائيلي

وفي االطار ذاته، فان بعض األراضي التي بنيت 
عليها المباني المذكورة في المستوطنة المذكورة كالعديد 
من المباني األخرى في الضفة الغربية واقعة في أراض 

 أحد قضاة دولة االحتالل فلسطينية خاصة، حيث ان قرار
 تنطبق على قطع األرض التي تقع في ٥اكد ان المادة 

الخط «، وأنه يجب تعديل »ايلي زهاف«مستوطنة 
 .»أرض الدولة«اي ما يسمى بـ» األزرق

وسمحت محكمة االحتالل باستكمال جميع 
المتطلبات التقنية الستكمال اإلجراء الجديد حتى أيلول 

 .المقبل

  ١٦ ص١/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

  

  "صور باهر" بناية في ١٦تثبيت أمر هدم 
  

 عقد  أمسرفضت المحكمة اإلسرائيلية العليا،
 بناية سكنية، في حي ١٦جلسة للطعن في قرارات هدم 

بقرية صور باهر، جنوب مدينة القدس " وادي الحمص"
  .المحتلة

حمادة " حي وادي الحمص"وأكد رئيس لجنة 
لمحكمة العليا رفضت االلتماس الذي حمادة، اليوم أن ا

قدمه أهالي الحي، وطالبوا فيه بعقد جلسة موسعة للطعن 
 بناية سكنية، تضم مائة منزل في ١٦بقرارات هدم 

  .الحي

وأضاف أن هذا الرفض يعني أنه يتعين على 
المواطنين هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من 

االحتالل بتنفيذ ٕشهر يوليو المقبل، واال ستقوم آليات 
  .قرارات الهدم، وستفرض على أصحابها تكاليف ذلك

وعلى صعيد آخر، احتشد عشرات المواطنين 
الفلسطينيين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 
اليوم، أمام مقر الصليب األحمر الدولي، للمشاركة في 

  .وقفة تضامنية مع األسرى اإلداريين

سرى بالخليل، إبراهيم وقال مدير هيئة شئون األ
النشاطات " باكورة" إن اليوم هو - خالل الوقفة -نجاجرة 

في الدفاع عن األسرى ومساندتهم ضد االعتقال اإلداري 
التعسفي، مشيرا إلى أن هناك عشرة أسرى مضربين عن 

  .الطعام

وناشد المؤسسات الحقوقية بالوقوف مع األسرى 
مارس من قبل لوقف سياسة االعتقال اإلداري الذي ي

االحتالل، الفتا إلى أنه على مدى إضراب األسرى ثمانية 
أيام، وهم يمرون بحالة عزلة وعدم زيارة األهل، معربا 

  .عن خشيته على صحة األسرى مع مرور الوقت



  
  ١٥١ 

وأكد مدير نادي األسير في المحافظة أمجد 
النجار، أن الوقفة هي لإلعالن عن بدء انطالق فعاليات 

ألسرى المضربين عن الطعام، الذين بدأوا التضامن مع ا
معركة كسر االعتقال االداري الذي أقر من قبل مخابرات 

  .االحتالل

وأوضح أن األسرى المضربين الذين صدر بحقهم 
االعتقال االداري في الثالث من أغسطس العام الماضي، 
وتكرر ثالث مرات بدون توجيه أي تهمة بحقهم، قرروا 

م، احتجاجا على االعتقال خوض إضراب عن الطعا
  .اإلداري المتكرر بحقهم

وفي سياق آخر، أدان مجلس إدارة مستشفى 
في القدس المحتلة، اقتحام " المقاصد الخيرية اإلسالمية"

وحدة خاصة من قوات االحتالل اإلسرائيلي ساحات 
المستشفى بعد منتصف ليلة أمس السبت، ودخول عدة 

سرائيلي إلى ساحة سيارات تابعة لشرطة االحتالل اإل
  .المستشفى

وقالت إدارة المستشفى في بيان لها، اليوم، إن 
قوة إسرائيلية اقتحمت المستشفى بذريعة إلقاء القبض 
على أحد المصابين، الذي كان قد غادر المستشفى قبل 

  .لحظات من وصولهم

وناشد مدير عام المستشفى الهيئات الحقوقية 
ان، التدخل لتوفير الدولية التي تعنى بحقوق اإلنس

الحماية للمستشفى الذي يتعرض بشكل متكرر القتحامات 
من قبل قوات االحتالل بذريعة البحث عن مصابين 
وجرحى، واصفا هذه االنتهاكات بأنها تتنافى وكافة 
القوانين واألعراف الدولية التي تحفظ حقوق اإلنسان، 
وتقضي بحماية المصابين والمرضى، وتمنع الدخول إلى 

  .المستشفيات بالسالح

  ١/٧/٢٠١٩بوابة أخبار اليوم 

* * * * *  

  

  

  

رصاص إسرائيلي منذ بداية بً شهيدا ٨٤
٢٠١٩  

  

قال التجمع الوطني ألسر  - )أ.ش.أ (-رام اهللا 
 شهيدا ارتقوا برصاص االحتالل ٨٤إن  فلسطين شهداء

  .٢٠١٩اإلسرائيلي، في النصف األول من العام 

وأوضح التجمع، في بيان صحفي اليوم األحد، 
 من ٢٥ من محافظات غزة، و٥٩أن من بين الشهداء 

  . طفال١٩ سيدات و٨الضفة، بينهم 

ولفت إلى أن من أصغر الشهداء سنا، الشهيد 
 اهللا أبو عرار، الذي استشهد بتاريخ عبد" الجنين"

) الجنين(، في حي الزيتون بغزة، والشهيد ٤/٥/٢٠١٩
أيمن محمود المدهون، الذي استشهد بتاريخ 

، في بيت الهيا، وأكبر الشهداء سنا، ٥/٥/٢٠١٩
من )  عاما٦١(الشهيد عبد الرحيم مصطفى المدهون 

  .٥/٥/٢٠١٩بيت الهيا، الذي استشهد بتاريخ 

إلى  فلسطين لتجمع الوطني ألسر شهداءوأشار ا
أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة لدى االحتالل منذ 

 جثمانا، وبذلك يرتفع عدد الجثامين ١٢بداية العام، بلغ 
منذ بداية الثورة الفلسطينية المعاصرة إلى المحتجزة 

 شهيدا، معظمها مدفونة بما يسمى مقابر األرقام ٢٦٦
، وبعضها ٤٨في منطقة جسر يعقوب داخل أراضي 

  .محتجزة في ثالجات سجون االحتالل

  ١/٧/٢٠١٩موقع مصراوي اإلخباري 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ١٥٢ 

  

  

ّمنشآت حي وادي حلوة مهددة باالنهيار 
  تالل أعمال الحفرلمواصلة االح

 

سـلوان، / قال مركز معلومات وادي حلوة–القدس 
ـــوب المـــسجد األقـــصى،  ـــدة ســـلوان جن إن حيـــاة أهـــالي بل
مهددة بالخطر لتمرير المشاريع االسـتيطانية، خاصـة بعـد 

  .احتفال االحتالل أمس بافتتاح األنفاق أسفل األحياء

وأكد مركز معلومات وادي حلوة في بيان له، 
 االثنين، أن سلطات االحتالل تواصل أعمال مساء اليوم

الحفر في شبكة أنفاق متشعبة أسفل حي وادي حلوة، 
تبدأ من منطقة العين مرورا بشارع حي وادي حلوة 

ساحة باب / مشروع كيدم االستيطاني"الرئيسي باتجاه 
وصوال إلى " مدينة داود"والبؤرة االستيطانية " المغاربة

  .ي للمسجدالسور الغرب"ساحة البراق 

متواصل أسفل " حفر وشق األنفاق"وأضاف، أن 
ً عاما، وأدى ذلك إلى حدوث ١٣حي وادي حلوة منذ 

انهيارات أرضية واسعة وتشققات وتصدعات في عدة 
الشارع الرئيسي ومسجد وروضة "مناطق بالحي وخاصة 

 منزال بصورة ٨٠إضافة إلى تضرر أكثر من " الحي
من " خطرة"نفت بأنها  منازل ص٥متفاوتة، وأكثر من 

  .بلدية االحتالل بعد تضرر أساساتها

ولفت المركز إلى أن االنهيارات الخطيرة التي 
وقعت شهر آذار الماضي وبشكل خاص في أرضية ملعب 

لكنيسة للروم "حي وادي حلوة وسوره، وفي أرض تابعة 
  .، تقع فوق مسار النفق المفتتح"األرثوذكس

حي وادي حلوة ال وأوضح أن أعمال الحفر أسفل 
يتوقف، ويتم الحفر بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة، ويتم 
إفراغ األتربة من أسفل األرض ونقلها بشاحنات 

  .مخصصة

وأشار المركز إلى أن سلطات االحتالل تمنع 
الفلسطينيين من دخول بعض األنفاق أسفل الحي، علما 
أن لجنة األهالي طالبت من خالل محاميها بدخول 

الطالع على األعمال التي تهدد الحي بأكمله األنفاق ل
لكن تم رفض الطلب، الفتا إلى أن سلطات االحتالل 
تسمح بالدخول إلى أجزاء وطرقات معينة فقط من 

  .األنفاق

  ١/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 فلسطينيا بالضفة والقدس ٣٤االحتالل يعتقل 
  أسلحةويزعم مصادرة 

  

 شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر – رام اهللا
اليوم الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة 

 ٣٤بالضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها اعتقال 
 بالقدس، فيما زعم االحتالل ١٢ بالضفة و٢٢ ًفلسطينيا

 .>>...ضبط أسلحة ووسائل قتالية

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة االحتالل 
 شبان مقدسيين، في كمين ١٠الليل المتأخرة بساعات 

 .نصب لهم خالل خروجهم من بلدة العيسوية

وقال محامي القاصرين في مركز معلومات وادي 
 شبان ١٠حلوة محمد محمود، إن قوات االحتالل اعتقلت 

مقدسيين من الطور فور خروجهم من العيسوية، كما 
  .العيسوية اعتقلت شابين من

ت وادي حلوة ان المعتقلين وأوضح مركز معلوما
 خليل كمال أبو الهوى، وأمير سامي أبو الهوى، :هم

وحمزة زكي خويص، وأسامة خالد الهدرة، ومحمد طارق 
أبو غنام، ومحمود أحمد عشاير، ومجدي خالد الهدرة، 
ومحمود أحمد أبو الهوى، ومصطفى محمد أبو غنام، 

مد ومحمد خالد أبو غنام، وعدي أيمن عبيد ومحمد أح
  .عبيد



  
  ١٥٣ 

  ٢/٧/٢٠١٩سما اإلخبارية 

* * * * *  

  مجموعات استيطانية تقتحم المسجد األقصى
  

واصلت ...  <<– إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 
المجموعات االستيطانية اقتحاماتها أمس للمسجد 

 في القدس ان اإلسالمية األوقافاألقصى المبارك، وقالت 
ًوطنا برفقة  مست٤٢االقتحامات الصباحية شارك فيها 

 ان إلىالجنود والشرطة ومرشد من الحاخامات، مشيرة 
ً سياحا من ٨٧٠عدد المقتحمين من السياح بلغ 

  .جنسيات مختلفة

 انه بعد صالة الظهر اإلسالمية األوقافوأضافت 
ً مستوطنا ١٢ تجددت االقتحامات التي شارك فيها أمس

قية من باب المغاربة وخرجوا بعد جولة شملت الجهة الشر
ًوباب الرحمة وخروجا من " قبة الصخرة"وشمال المسجد 

 في ساحة ًأرضاباب السلسلة بالرقص والغناء واالنبطاح 
  .المدرسة التنكزية

ً سياحا من ١٣٣٠ اقتحام إلىولفتت األوقاف 
جنسيات مختلفة من باب المغاربة في الفترة الثانية من 

 .االقتحامات

  ١٢ ص٢/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 إسرائيلي اقتحموا المسجد األقصى في ٢٨٠٠
  حزيران

 

 ٢٨٠٠أفادت معطيات فلسطينية، بأن 
؛ شرطة بزيهم العسكري ومستوطنون وطالب "إسرائيلي"

يهود، اقتحموا باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة 
 .الماضي) يونيو(القدس المحتلة، خالل شهر حزيران 

رائيلي لدراسات الشأن اإلس" القدس"وقال مركز 
والفلسطيني، إن أعداد المستوطنين الذين اقتحموا 

المسجد األقصى، خالل شهر حزيران، تضاعف بأعداد 
  .كبيرة وغير مسبوقة

وأشارت اإلحصائية إلى أن عدد المستوطنين 
 من ٢٥٠، باإلضافة لـ ٢٥٥٠المقتحمين لألقصى بلغ 

  .طالب الهيكل المزعوم

ن لألقصى ونوهت إلى أنه كان من بين المقتحمي
الشهر الماضي، المتطرف وعضو الكنيست اإلسرائيلي 

توحيد "ًالسابق يهودا غليك احتفاال بما يسمى يوم 
  ".القدس

وشهد شهر حزيران جملة من االعتداءات 
وحاالت الطرد طالت المعتكفين داخل األقصى خالل أيام 
شهر رمضان، وتدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين 

  . وشرطة االحتاللالمتطرفين وجنود

واعتبر المركز أن هذا العدد الكبير من 
يوضح سياسة االحتالل التمهيدية المستمرة "المقتحمين 

في تثبيت الوضع القائم بالسماح للمستوطنين بمضاعفة 
  ".اقتحاماتهم لألقصى

رياح صفقة القرن والتطبيع العربي "ونوه إلى أن 
تح شهية المتسارع مع تل أبيب، انعكس بدوره على ف

االحتالل بتثبيت معادلة التقسيم الزماني للمسجد 
  ".األقصى

ّبات من الواضح أن تقسيم األقصى : "وأردف
ُيترافق بمعطيين؛ األول إغالق المسجد لفترات، والثاني 

  ".تحديد ساعات للمستوطنين القتحام ساحاته

ُهذا يشير إلى خطورة : "واستطرد مركز القدس
لة الكيان نحو ترسيخ معادالت المرحلة الحالية، وهرو

  ".قائمة، في ظل الواقع اإلقليمي والمحلي

ًيشار إلى أن شرطة االحتالل تسمح يوميا  ُ
باب "للمستوطنين باقتحام باحات األقصى من جهة 

وترافقهم وتوفر لهم الحماية الكاملة حتى " المغاربة
  ".باب السلسلة"خروجهم من 



  
  ١٥٤ 

  ٢/٧/٢٠١٩اء وكالة قدس برس انترناشيونال لالنب

* * * * *  

 مقدسيين في العيسوية وشعفاط ٤اعتقال 
  وسط مواجهات مع االحتالل

 اعتقلت قوات االحتالل – وفا –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي، مساء االثنين، شابين بعد االعتداء عليهما 
بالضرب أمام خيمة عزاء الشهيد محمد عبيد في بلدة 

طفلين في مخيم شعفاط " مستعربون"العيسوية، فيما اعتقل 
وسط القدس المحتلة، وسط مواجهات أسفرت عن إصابات 

 .باالختناق بالغاز السام والمدمع

وكانت قوات االحتالل جددت اقتحامها مساء اليوم، 
لبلدة العيسوية حيث تصدى لها عشرات الشبان بالحجارة 
والزجاجات الفارغة، في حين أطلق جنود االحتالل وابال من 

 الصوتية الحارقة والغازية السامة المسيلة للدموع القنابل
 .واألعيرة المطاطية

وفي السياق، اعتقلت عناصر من وحدة 
بقوات االحتالل، مساء اليوم، طفلين من " المستعربين"

 .مخيم شعفاط واقتادتهما إلى جهة غير معلومة

وشهد محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل 
 على التوالي، مواجهات عنيفة مخيم شعفاط ولليوم الرابع

ومتفرقة ضد قوات االحتالل التي أطلقت عشرات القنابل 
الصوتية والغازية السامة بشكل عشوائي ومكثف على 

  .المواطنين في المنطقة وأصابت عددا منهم باالختناق

  ٢/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

آالف الفلسطينيين يشيعون الشهيد محمد 
  ويةعبيد في العيس

 شيع آالف المواطنين الفلسطينيين -القدس
االثنين في القدس الشرقية جثمان الشهيد محمد عبيد الذي 
سقط ليلة الخميس برصاص شرطة االحتالل اإلسرائيلي 
خالل مواجهات وقعت في العيسوية بالقدس المحتلة، 

بالروح بالدم نفديك يا "رافعين األعالم الفلسطينية ومرددين 
 ".شهيد

) ً عاما٢٠(تشييع جثمان الشهيد محمد عبيد وتم 
خالل النهار في العيسوية بعد ان احتجزت سلطات االحتالل 
جثمانه منذ الخميس، وبعد ان حاولت إجبار ذويه على 

 .تشييعه ليال وبحضور عدد محدود من عائلته

ولف جثمان الشهيد عبيد بالعلم الفلسطيني وسط 
، وحمل المشيعون "يدبالروح بالدم نفديك يا شه"هتافات 

األعالم الفلسطينية وساروا في أنحاء العيسوية، وسط 
 .تعزيزات أمنية مكثفة، حسب ما نقلت مراسلة فرانس برس

وشهدت العيسوية خالل األيام القليلة الماضية 
مواجهات واسعة بين المواطنين وقوات االحتالل التي نفذت 

 .عمليات دهم واعتقاالت في العيسوية

 تقوم سلطات االحتالل ٢٠١٥م ومنذ عا
اإلسرائيلية باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين 
يسقطون برصاص قواتها، وعندما تسمح بتشييعهم ال يكون 

 .األمر إال ليال وبمشاركة حفنة من المشيعين

وقال المحامي محمد محمود محامي عائلة عبيد 
 وسط وافقت إسرائيل على التشييع"لوكالة فرانس برس 

النهار بعد الضغط الذي وجدوه من العيسوية والمواجهات 
المستمرة فيها وشعور اإلسرائيليين بأنهم إن لم يسلموا 

  ".الجثمان فسيؤدي إلى توتر شديد في فترة صيف سياحية

  ٢/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

ً شهيدا فلسطينيا منذ ٤٥١ " إعالن ترمب"ً
  ً طفال٩٨بينهم 

معطيات نشرها  أفادت –قدس برس  –رام اهللا 
 فلسطينيا استشهدوا؛ ٤٥١، اليوم، بأن "مركز القدس"

في ) إسرائيل( منذ إعالن دونالد ترامب القدس عاصمة لـ
  .٢٠١٧) ديسمبر( كانون األول ٦



  
  ١٥٥ 

ً طفال، )٩٨(ّوبينت المعطيات أن من الشهداء 
 من ذوي االحتياجات الخاصة، )٦( سيدة، و)١٨(و

ً شهيدا كانوا من عناصر المقاومة )٢١(موضحة أن 
 .خالل اإلعداد والتجهيز

ً شهيدا ارتقوا نتيجة )٧٢(إن : وقال المركز
 أسرى في سجون )٨(القصف االسرائيلي، باإلضافة لـ 

 .ّاالحتالل، والغزي فادي البطش بعملية اغتيال في ماليزيا

وأوضحت الدراسة اإلحصائية أن شهداء مسيرات 
د الشرقية لقطاع غزة؛ والتي انطلقت العودة على الحدو

، ارتفع عددهم "يوم األرض "٢٠١٨) مايو( أيار ٣٠يوم 
؛ منهم صحفيان، )٢٥٠( إلى ٢٠١٩حتى نهاية حزيران 

 . من عناصر الطواقم الطبية٤و

ًوأشارت إلى أن يونيو الماضي شهد انخفاضا 
 اثنين منهم من القدس )٣(ًواضحا في أعداد الشهداء 

 .ًخر متأثرا بجراحه في غزةالمحتلة، وآ

ً طفال استشهدوا )٦٧(ولفتت النظر إلى أن 
خالل قمع االحتالل مسيرة العودة الكبرى المستمرة على 

ّ أجنة في ٣حدود قطاع غزة، وسجل المركز استشهاد 
 .بطون أمهاتهم خالل قصف االحتالل على غزة

 أسرى بعدما اعتقلهم جيش )١٠(واستشهد 
 ١٩٦٧شهداء الحركة األسيرة من عام االحتالل، ما يرفع 

، آخرهم األسير عمر عوني يونس من )٢٢٠(إلى 
 .نابلس

وأكدت الدراسة أن قوات االحتالل تحتجز جثامين 
ً شهيدا، منذ إعالن ترامب القدس عاصمة لدولة )٢٩(

 .االحتالل

ً شهيدا )٣٧٠(ًووفقا للتقسيم الجغرافي، فإن 
وا من قطاع غزة، أغلبهم ّخالل المدة الزمنية المذكورة كان

استشهدوا خالل قمع االحتالل فعاليات مسيرات العودة 
 من رام )١٧( من القدس، و)١٠(الكبرى، باإلضافة لـ 

 من الخليل، ومثلهم من نابلس، وشهيد واحد )١٤(اهللا، و
 .من قلقيلية

 شهداء كانوا من )٤(ّونبهت الدراسة إلى أن 
 من )٥( طوباس، وً من جنين، وواحدا من)٩(طولكرم، و

  . من سلفيت، ومثلهم من أريحا)٣(بيت لحم، و

  ٦ص ٢/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 األقصى يقتحمون المسجد ًمستوطنا ٥٥
  بحراسة مشددة

  

 مستوطنا، اليوم )٥٥(  اقتحم– وفا – لقدسا
المغاربة  الثالثاء، المسجد األقصى المبارك من باب

صة بشرطة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخا
  .االحتالل

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد 
 شروحات حول أكذوبة الهيكل المزعوم قبل إلىواستمعوا 

  .مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة

  ٣/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  لصالح االستيطان) إمب القدس(قرار بإخالء 
  

 فندق سلمت سلطات االحتالل مدير ومستأجر
"في القدس المحتلة محمد الدجاني قرارين االول " امب

بإخالء الفندق وتسلميه للجمعيات االستيطانية، والثاني 
 ماليين شيقل وذلك بدل استخدام الفندق )١٠ (بدفع مبلغ
 "الرأي"ً حتى يوما هذا، وقال الدجاني لـ ٢٠٠٥منذ العام 

المحتلة قام ًإن مندوبا من المحكمة المركزية في القدس 
بتسليمي القرارين الذي يتضمن مهله لمدة شهر من 

  .تسلمه القرار

يقع في ساحة عمر بن " امب"يذكر ان فندق 
الخطاب المدخل الرئيس للبلدة القديمة من الجهة 



  
  ١٥٦ 

 غرفة سياحية ٤٨الغربية، ويتكون الفندق من طابقين و
ن مطلة على كافة ارجاء البلدة القديمة، وبني الفندق م

 حيث ١٨٨٩قبل بطريركية دير الروم االرثودوكس عام 
وسرعان ما تغير ) لوكندا مرقص(عرف في بدايته باسم 

وبنى ) امب الجديد(واخيرا ) غراند الجديد(االسم الى 
الفندق فوق بركة اثرية من عهد الملك هيرودوس، وكان 
الفندق يعتبر من افخم الفنادق بالقدس، وتعود حقوق 

  .فندق الى عائلة الدجاني المقدسيةادارة ال

  ١٠ص ٣/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 مقدسيين بينهم طبيب من ٧االحتالل يعتقل 
  مركز عمله

  

قوات االحتالل  اعتقلت – وفا – القدس
أنحاء   اليوم الثالثاء، سبعة مواطنين مناإلسرائيلي

 مراكز إلىّمتفرقة في مدينة القدس المحتلة وحولتهم 
  .المدينة للتحقيق معهم يتابعة لها ف

االعتقاالت الدكتور عماد شبانة بعد  وطالت
سلوان جنوب  اقتحام مركز عين اللوزة الطبي في بلدة

 ٢٧(المسجد األقصى المبارك، وطارق سعادة العباسي 
وادي الربابة ببلدة سلوان، والشقيقين  من حي) ًعاما

حي جبل  ، من)ًعاما٢١ و١٦ ("رمزي ولؤي جعابيص"
  .بر جنوب شرق القدس المحتلةالمك

نفس السياق، اعتقلت قوات االحتالل ثالثة  وفي
: القدس المحتلة، وهم مواطنين من بلدة العيسوية وسط

فادي طارق العيساوي، وصالح نعيم محيسن، وأمير 
  .درباس

  ٣/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

  

 ١١إسرائيل تحتجز جثامين : مركز حقوقي
  ٢٠١٨آذار ًفلسطينيا منذ 

  

أفاد مركز حقوقي فلسطيني، أن  - بترا - غزة 
ً فلسطينيا ١١تواصل احتجاز جثمان  سلطات االحتالل

 أطفال، وذلك منذ تاريخ ٣من قطاع غزة، من بينهم 
 .الثالثين من آذار من العام الماضي

واستنكر مركز الميزان لحقوق اإلنسان بشدة 
مدنيين االنتهاكات الصهيونية المتواصلة بحق ال

ًالفلسطينيين في قطاع غزة، مستنكرا في الوقت ذاته 
  .سياسة احتجاز جثامين الشهداء الالإنسانية

وأكد في بيان اليوم الثالثاء، أن سياسة احتجاز 
ّالجثامين تنتهك الحقوق األساسية للمتوفي وعائلته،  ّ
وتتسبب بمعاناة إضافية لذويه في شكل من أشكال 

  .حظره القانون الدوليالعقاب الجماعي الذي ي

الصهيونية سلمت اليوم  وكانت سلطات االحتالل
، )ً عاما١٦(جثمان الطفل إسحاق عبد المعطي اشتيوي 

من محافظة رفح جنوب قطاع غزة لذويه عبر حاجز بيت 
  ).إيرز(حانون 

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل 
على والفاعل لوقف االنتهاكات الصهيونية والضغط 

سلطات االحتالل لإلفراج عن باقي الجثامين المحتجزة، 
وتمكين ذويهم من إلقاء النظرة األخيرة عليهم ودفنهم 

  .بطريقة الئقة

  ٢٦ ص٣/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٥٧ 

 في القدس ةعشرات المنشآت الفلسطيني
  المحتلة مهددة باإلنهيار

  

 حذر الفلسطينيون - عمان - ن نادية سعد الدي
د قد يتسبب بانهيار عشرات المنشآت السكنية من تهدي

والتجارية الفلسطينية في القدس المحتلة نتيجة الحفريات 
التي تجريها سلطات االحتالل اإلسرائيلي أسفل األحياء 
العربية، وتحت المسجد األقصى المبارك إلقامة شبكة أنفاق 

  .واسعة وتعزيز األنشطة االستيطانية

سلوان / حلوةوقال مركز معلومات وادي 
عشرات المنازل والمنشآت في سلوان وحي "الفلسطيني إن 

وادي حلوة مهددة باالنهيار، بسبب الحفريات اإلسرائيلية 
أسفل األحياء السكنية، بهدف تدشين شبكة األنفاق الممتدة 
تحت القدس القديمة، فضال عن تمرير المشاريع 

  ".االستيطانية

سلطات "وأضاف المركز، في تصريح أمس، إن 
االحتالل تواصل أعمال الحفر في شبكة أنفاق متشعبة 
أسفل حي وادي حلوة، تبدأ من منطقة العين مرورا بشارع 

/ مشروع كيدم االستيطاني"حي وادي حلوة الرئيس تجاه 
 "مدينة داود"والبؤرة االستيطانية " ساحة باب المغاربة

  ".السور الغربي للمسجد"وصوال إلى ساحة البراق 

أعمال الحفر أسفل حي وادي حلوة ال "ح بأن وأوض
تتوقف، بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة، حيث يتم تفريغ األتربة 

  ".من أسفل األرض، ومن ثم نقلها بشاحنات مخصصة

، "درب الحجاج"ونوه المركز إلى أن النفق المسمى 
والذي افتتحته سلطات االحتالل قبل أيام بحضور دبلوماسي 

، شارع العين، وصوال إلى "عين سلوان"يبدأ من "أميركي، 
 ٣٥٠ بطول "ملعب وادي حلوة"منتصف طريق وادي حلوة 

 أمتار، حيث سيتم االنتهاء منه بعد حوالي ٧مترا وعرض 
  ".العام غداة بلوغه ساحة باب المغاربة

حفر وشق األنفاق متواصل أسفل حي "وأفاد بأن 
هيارات ، مما أدى إلى حدوث ان)ً عاما١٣(وادي حلوة منذ 

أرضية واسعة وتشققات وتصدعات في مناطق عدة بالحي، 
، فضال عن "الشارع الرئيس ومسجد وروضة الحي"وخاصة 

 منازل صنفت ٥ منزال جزئيا، وأكثر من ٨٠تضرر أكثر من 
 من ما يسمى بلدية االحتالل بعد تضرر "بالخطرة"

  ".أساساتها

االنهيارات الخطيرة التي "وأشار المركز إلى أن 
الماضي، السيما في أرضية ملعب ) مارس(قعت في آذار و

لكنيسة للروم "حي وادي حلوة وسوره، وأرض تابعة 
  ".، تقع فوق مسار النفق المفتوح"األرثوذكس

وكانت سلطات االحتالل قد دشنت مؤخرا، بحضور 
السفير األميركي لدى الجانب اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، 

 جيسون غرينبالت، نفقا والمبعوث األميركي للمنطقة،
استيطانيا مدعما باعمدة حديدية راسخة وممتدا تحت 

 المفضي "باب المغاربة"سلوان، في القدس المحتلة، صوب 
للمسجد األقصى المبارك، وصوال للقدس القديمة، عبر 
حفريات أثرية عميقة تحت سطح األرض، مستمرة منذ ست 

  .سنوات

الذراع الحكومية  االستيطانية، "إلعاد"وتزعم جمعية 
درب "اإلسرائيلية لتنفيذ النفق، بأن النفق، المسمى 

، "الهيكل الثاني"، يعد جزءا من مسار الحجاج إلى "الحجاج
المزعوم، من القرن األول ميالدي، حيث مر فيه حجاج 

  . حسب ادعائهم"المعبد"

وعلى صعيد الميدان الفلسطيني المتفجر؛ فقد 
ها ضد الشعب الفلسطيني، واصلت سلطات االحتالل عدوان

متصل، عبر شن حملة واسعة من االقتحامات والمداهمات، 
التي اسفرت عن اندالع المواجهات ووقوع العديد من 
اإلصابات واالعتقاالت في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية 

  .المحتلة

قوات االحتالل "وقال نادي األسير الفلسطيني إن 
ينيين من القدس المحتلة، اعتقلت عددا من الشبان الفلسط

وسبعة طالب من جامعة بيرزيت، كما اعتقلت آخرين من 
  ."مدن الخليل وقلقيلية وسلفيت وبيت لحم ورام اهللا
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واقتحم االحتالل قرية دوما، جنوب مدينة نابلس، 
وداهم عددا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها واعتقل 

عورتا، ومنطقة عددا من أفرادها، أسوة بما حدث في بلدة 
بالطة البلد في نفس المدينة، عدا مخيم الجلزون، قضاء 

  .مدينة رام اهللا

وشهدت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة مع قوات 
االحتالل، أثناء اقتحامها حي الطور، مما أسفر عن وقوع 
العديد من االصابات واالعتقاالت بين صفوف المواطنين 

  .الفلسطينيين

وان اإلسرائيلي ارتفاع في وقد صاحب ذلك العد
وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد األقصى، 

  .فضال عن مواصلة منع رفع األذان في أوقات متواترة

وقالت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية 
 وقتا في الحرم ٢٩٤سلطات االحتالل منعت رفع األذان "إن 

ر الماضية من العام االبراهيمي الشريف خالل الستة شهو
  ."الجاري؛ تحت ذرائع وحجج واهية

االحتالل منع "وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن 
 وقتا، ولم يكتف بذلك، بل وفي ٥١رفع األذان في الحرم 

اعتداء صارخ أقدم مستوطن على قص شجرة زيتون معمرة 
من ساحته الخارجية، واعتدى آخرون من المستوطنين 

فيه، وقاموا بخلع بالط قديم أمامها في على صالحيات موظ
  ".الساحات الخارجية

سلطات االحتالل دأبت، منذ احتاللها "وبينت أن 
لمدينة الخليل، على تنظيم زيارات دائمة للمستوطنين إلى 

التراث "الحرم اإلبراهيمي الشريف، وأدرجته ضمن قائمة 
  ".، واستولت على مساجد ومقامات وآثار إسالمية"اليهودي

الستة شهور األولى من هذا العام "وأضافت إن 
شهدت إقدام قوات االحتالل على إغالق الحرم أمام 
المصلين، مقابل تأمين الحماية األمنية للمستوطنين 

" بعيد الفصح"المتطرفين ألغراض استباحته، واالحتفاء 
اليهودي ليومين متتالين، عدا إضرام النيران بجوار الحرم 

، ما نتج عنه تشوه بالجدار، ودخول من الجهة الشرقية
  ".الدخان لجميع أروقة المسجد

وواصل االحتالل ومستوطنوه تدنيسهم للحرم 
اإلبراهيمي، سواء باقتحامه أم االحتفاء بأعيادهم داخل 
باحاته، فيما أقدم المستوطنون على تنفيذ الحفريات العميقة 

 للحرم، أمام وقف البديري، والذي يقع عند البوابة الرئيسية
  .بهدف إحكام السيطرة الكاملة عليه

إجراءات االحتالل بحق "وأكدت الوزارة أن 
، وغيره من المقدسات الدينية، مرفوضه "اإلبراهيمي"

، مشددة "ومدانة، حيث ال يحق لالحتالل التدخل بشؤونه
صوت الحق سيبقى يصدح من مآذن األقصى "على أن 

مود الشعب واإلبراهيمي، وسائر المساجد، في ظل ص
  ".الفلسطيني وثباته في أرضه ووطنه

  ٢٦ ص٣/٧/٢٠١٩الغد  

* * * * *  

االحتالل يقتحم العيسوية ويزيل : القدس
  شعارات وطنية عن الجدران

 

اقتحمت قوات االحتالل اليوم األربعاء بلدة 
العيسوية وسط القدس المحتلة وشرعت طواقم تابعة لها 

 . البلدةبإزالة الشعارات الوطنية عن جدران

وتسبب االقتحام الجديد للبلدة بتوتر شديد وقد 
بدأ الشبان بالتصدي لقوات االحتالل بالحجارة والزجاجات 

  .الفارغة في مواجهات متجددة وسط البلدة

  ٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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  إصابة طفلين برصاص االحتالل شرق القدس

نة طفلين من بلدة أبو ديس شرق مدي أصيب
القدس المحتلة، مساء اليوم األربعاء، برصاص االحتالل 

 .اإلسرائيلي خالل مواجهات مع االحتالل

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات مع جيش 
االحتالل اندلعت في بلدة أبو ديس، ما أدى إلصابة 

، )ً عاما١٥(طفلين بالرصاص الحي، أحدهما بالفخذ 
لعشرات بالغاز المسيل ، إضافة ل)ًعاما١٤(والثاني بالقدم 

  .للدموع نقلوا جميعا للمستشفى

  ٣/٧/٢٠١٩ النجاح اإلخباري

* * * * *  

 بإخالء فندق بالقدس ًاالحتالل يسلم إخطارا
   ماليين شيكل١٠لصالح المستوطنين ودفع 

  

ّتسلم مدير فندق اإلمب في شارع عمر بن 
طارا الخطاب بباب الخليل بالقدس القديمة لليلة الماضية، إخ

االستيطانية يبلغه " عطيرت كهانيم"من قبل محامي جمعية 
فيه بإخالء الفندق في غضون شهر، ودفع ما قيمته عشرة 

كأجرة إلشغال )  شيكل٣.٦الدوالر يساوي (ماليين شاقل 
 . ولغاية اآلن٢٠٠٤الفندق عن الفترة الممتدة من عام 

 والذي تدير عائلته –وقال أبو وليد الدجاني 
بموجب عقد إيجار موقع مع بطريركية الروم منذ الفندق 

تسلم اإلخطار من "لمراسلنا في القدس إنه  – ١٩٤٩العام 
محامي الجمعية االستيطانية في ساعة متأخرة من الليلة 
الماضية، الفتا إلى أنه أبلغ على الفور بطريرك الروم 
ًاألرثوذكس باإلخطار وتفاصيله، مشيرا إلى أن الخيار 

، "اإلسرائيلي"امه اآلن هو التوجه مجددا للقضاء الوحيد أم
في محاولة لعدم تنفيذ اإلجراء باإلخالء وللطعن بالمطالبة 

  ".المالية التي تدعيها جمعية عطيرت كوهانيم االستيطانية

  ٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  "األقصى"وزير إسرائيلي يقتحم 
  

اإلسرائيلي  اقتحم وزير الزارعة -القدس المحتلة 
أوري أرئيل صباح األربعاء المسجد األقصى المبارك من 
جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
الخاصة، وأدى طقوسا تلمودية وذلك ألول مرة بشكل 

 .علني

وفتحت شرطة االحتالل الساعة السابعة 
ًوالنصف صباحا باب المغاربة ونشرت عناصرها وقواتها 

وابات األقصى وفي داخله، لتأمين الخاصة عند ب
اقتحامات المتطرفين اليهود االستفزازية، يتقدمهم الوزير 
أرئيل المقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

 .نتنياهو

وأفاد مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة 
األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة فراس الديس بأن 

 أرئيل اقتحم برفقة مجموعة من وزير الزراعة المتطرف
المستوطنين المسجد األقصى، وتجول في أنحاء متفرقة 

 .من باحاته بحراسة أمنية مشددة

ًوأوضح أن أرئيل أدى طقوسا تلمودية في 
 .ساحات األقصى، وسط انتشار كثيف لقوات االحتالل

ًوأشار إلى أن شرطة االحتالل فرضت قيودا على 
مسجد، واحتجزت بعض دخول الفلسطينيين إلى ال

هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، كما فتشت 
 .حقائبهم

ورغم قيود االحتالل إال أن عشرات المصلين من 
القدس والداخل الفلسطيني المحتل توافدوا منذ الصباح 
للمسجد األقصى، وانتشروا في باحاته لتلقي دورس العلم 

 .وقراءة القرآن الكريم

ًا يهوديا اقتحموا المسجد ً متطرف٢٨٥٧وكان 
يونيو الماضي، بحراسة مشددة / األقصى خالل حزيران

 .من شرطة االحتالل، بحسب فراس الدبس
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عدا الجمعة (ًويتعرض المسجد األقصى يوميا 
لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل ) والسبت

المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، في محاولة لفرض 
 .ية عليهالسيادة اإلسرائيل

  ٤/٧/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

يقتحمون " غليك"ًمستوطنا بينهم  )٧٤(
  األقصى

عشرات المـستوطنين المتطـرفين  اقتحم – وكاالت
ــست"برفقــة عــضو  اإلســرائيلي يهــودا غليــك صــباح " الكني

الخمـــيس، المـــسجد األقـــصى المبـــارك مـــن بـــاب المغاربـــة 
 .الحتالل الخاصةبحراسة مشددة من شرطة ا

وأمنــــــت شــــــرطة االحــــــتالل الحمايــــــة الكاملــــــة 
ًللمــستوطنين أثنــاء اقتحــامهم للمــسجد األقــصى بــدءا مــن 
دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من 

  .ًالمسجد وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة

ـــــرة األوقـــــاف اإلســـــالمية بالقـــــدس  وبحـــــسب دائ
ً مـستوطنا اقتحمـوا )٧٣( و"غليـك"المحتلة، فإن المتطرف 

ــرة الــصباحية المــسجد األقــصى ونظمــوا جــوالت  خــالل الفت
" الهيكل"استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن 

  .المزعوم

ًوال تزال شرطة االحتالل تفرض قيودا على دخـول 
الفلسطينيين الذين يتوافـدون مـن القـدس والـداخل المحتـل 

تهم الشخـصنة عنـد للمسجد األقصى، وتحتجز بعض هويا
  .بواباته الخارجية

ا  ـــويتعـــرض المـــسجد األقـــصى يومي عـــدا يـــومي (ً
لسلــسلة اقتحامــات وانتهاكــات مــن قبــل ) الجمعــة والــسبت

المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفـة، فـي محاولـة لبـسط 
ًسيطرتها الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا ً.  

  ٤/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

مقدسي يروي تفاصيل اعتداء جنود االحتالل 
  عليه

 

 روى المقدسي محمود خليل –القدس المحتلة 
اعتداء جنود االحتالل  تفاصيل) ً عاما٤٥(محمود 

 اإلسرائيلي عليه دون سبب، بينما كان يتواجد في بيت

عزاء الشهيد محمد عبيد في قرية العيسوية بالقدس 
 .ّالمحتلة

طي في الجانب األيسر محمود بعيار مطا وأصيب
قريبة أثناء  من جسده أطلقه جنود االحتالل من مسافة

تواجده في بيت عزاء الشهيد عبيد، بعد االنتها من 
 .يوم االثنين الماضي تشييع جثمانه

وخرج المقدسي محمود يوم الخميس من 
المستشفى الفرنساوي بالقدس المحتلة، بعدما طرأ تحسن 

 .على وضعه الصحي

جنود االحتالل أطلقوا نحوه األعيرة أن  وذكر
وذلك خالل   أمتار دون سبب،٦المطاطية من مسافة 

ٕاقتحامهم للقرية واطالقهم قنابل الصوت واألعيرة 
نحو السكان بعد دقائق من دفن الشهيد  المطاطية بكثافة

 .عبيد

للمنزل إال أنني لم أتمكن  حاولت الرجوع"وقال 
 ق القوات قنابلمن السير في الشارع من شدة إطال

الصوت، فتوجهت إلى بيت عزاء الشهيد، إال أن القوات 
كنا نتواجد داخله، وبدون أي سبب  اقتحمته بالقوة بينما

ًشبانا من  أطلقت نحونا األعيرة المطاطية واعتقلت
 ".المكان

 وأوضح المواطن المقدسي بأنه ذهب لمنزله بعد

وجه إلى اإلصابة من شدة اآلالم، ولكن األلم ازداد فت
فحولته إلى المستشفى الفرنساوي  عيادة القرية للعالج؛

 .ّبالقدس المحتلة
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بغرفة العناية المكثفة لمدة  ولفت إلى أنه رقد
وفق ما  ثالثة أيام جراء إصابته بجرح في الكلى والطحال

 .قاله الطبيب عقب إصابته بالعيار المطاطي

ّوأشار إلى أنه خرج اليوم من المستشفى بعد أن 
 .طرأ تحسن على صحته، ولم يعد هناك دم في البول

محمود على ممارسات جنود االحتالل  وعقب
ًصغيرا وال بيت عزاء،  ًاالحتالل ال يرحم كبيرا وال: "بقوله

وقمعت جميع السكان المتواجدين أمام منازلهم دون 
 ".سبب

إلى أن الهجمة التي تعرض لها سكان  وأشار
األولى، إذ  الماضية هيقرية العيسوية خالل األيام 

تعاملت القوات اإلسرائيلية بعنف وهمجية معهم، ودون 
 .وازع إنساني

ّقرية العيسوية في القدس المحتلة هجمة  وتشهد
االحتالل  ّمنظمة منذ نحو أسبوعين من قبل قوات
  .اإلسرائيلي الذين يقتحمونها بشكل يومي ومتكرر

  ٤/٧/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

 افتتاح نفق سلوان هو تطبيق عملي لـ: التفكجي

  ٕواخراج القدس من المفاوضات" صفقة القرن"
 

اعتبر مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات 
ّالعربية في القدس خليل التفكجي افتتاح سلطات االحتالل 

سلوان، بمثابة تطبيق عملي لما تسمى  لنفق أسفل بلدة
ي لقضية القدس من ٕبصفقة القرن واخراج فعل

  .المفاوضات، محذرا من خطورة ذلك

ّوشدد التفكجي، في تصريح صحفي، على أن 
االحتالل من وراء افتتاح هذا النفق هو الخروج  هدف

يسمى بطريق الحجاج لخدمة  برواية يهودية تتمثل بما
 المشروع السياسي الديني في القدس للعمل على تهويد

 .المدينة برمتها

تريد إخراج واد " إسرائيل"جي أن وأوضح التفك
الحمص من حدود ما يسمى ببلدية االحتالل في القدس، 

جنوب  صور باهر مؤكدا على أنها االمتداد الطبيعي لقرية
  .المدينة المقدسة

وأضاف التفكجي أن مخططات االحتالل لهدم 
شقة سكنية في منطقة واد الحمص هي مجزرة  )١٠٠(

تهجير األهالي لتهويد  دفوصراع ديموغرافي بامتياز به
 المدينة داعيا إلى تحرك شعبي واسع للضغط على حكومة

  .االحتالل إلسقاط المخططات التهويدية

لـ  إلى ذلك كشف التفكجي عن مصادرة االحتالل
 دونما من أراضي السواحرة وأبو ديس وصوال )١٧٠(

استيطاني جديد لربط  لبلدة العيزرية لشق طريق
 ة بالجنوب الغربي من بلدة بيت صفافاالمستوطنات الواقع

وسيقام من خالله أطول جسر في هذه المنطقة وذلك 
  .المدينة المقدسة لفصلها عن قرية الزعيم شرق

  ٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّاالحتالل يعتقل سيدة مقدسية حتى يسلم  ُ
  طفلها نفسه

 

أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل 
المقدسي محمود  الطفل تقلت مساء الخميس والدةاع

 .بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة عبيد من

وأضاف المركز أن االعتقال جاء لحين تسليم 
 .نجلها محمود للتحقيق

وكان االحتالل قد اعتقل يوم أمس ثالثة شبان 
أبواب القدس القديمة،  باب العامود، أشهر"من منطقة 

 ع لهم في القدس، وبعد التحقيقّوحولهم إلى مركز تاب

  .معهم عدة ساعات تم إخالء سبيلهم

  ٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ١٦٢ 

 المنزلي يفرض الحبس اإلسرائيلياالحتالل 
  على مقدسية ونجلها

 

 فرضت سلطات االحتالل -  أ ش أ -رام اهللا 
 اإلسرائيلي الحبس المنزلي على سيدة مقدسية ونجلها،

بعد اعتقالها مساء أمس من منزلها في  أيام، ٥لمدة 
األقصى المبارك، وخروجها  بلدة سلوان جنوب المسجد

 ٣ر٦الدوالر يعادل ( شيقل )٥٠٠٠(بكفالة مالية بقيمة 
  ).شيقل

 –وأوضح مركز معلومات وادي حلوة بالقدس 
 أن االحتالل اعتقل أمس، أحمد الزغل –في بيان اليوم 

وحسين، من منزلهم في وزوجته حياة ونجليهما إبراهيم 
بطن الهوى في بلدة سلوان، وأفرج عن  /الحارة الوسطى

الزوجة ونجلهما حسين، فيما مدد اعتقال الزوج ونجلهما 
 .إبراهيم

وأضاف أن سلطات االحتالل فرضت على 
 أيام )٥(الزوجة ونجلها حسين الحبس المنزل لمدة 

  . شيقل)٥٠٠٠(وكفالة مالية بقيمة 

 قوات االحتالل اقتحمت منزل وأوضح المركز، أن
المواطن ابراهيم الزغل في الحارة الوسطى ببلدة سلوان، 
العتقال نجله الفتى إبراهيم، ولعدم تواجده في المنزل 

" دوار رأس العمود"اعتقلت القوات الوالد واحتجزته عند 
داخل مركبة الشرطة، وبعد وصول نجله لتسليم نفسه 

  .>>...واعتدت عليهكبلت مخابرات االحتالل الفتى 

  ٦/٧/٢٠١٩اليوم السابع 

* * * * *  

  

  

  

 توتر واعتقاالت بمصلى ..المسجد األقصى
  باب الرحمة

حالة من التوتر قبل قليل في منطقة باب  سادت
بالمسجد األقصى المبارك، بعد إقدام شرطة  الرحمة

االحتالل على إزالة القواطع الخشبية التي تفصل النساء 
 . الصالة داخل مصلى باب الرحمةعن الرجال أثناء

واعتقلت الشرطة كال من أحمد الشاويش وأحمد 
ٕركن وابراهيم النتشة، كما أخلت المصلى لفترة ثم سمحت 
بدخول المصلين تدريجيا إليه حتى امتأل بالوافدين ألداء 

  .صالة العشاء

ووفقا لشهود عيان، فإن الشرطة هددت الشبان 
  .والتكبيرات بعد الصالةبعدم رفع أصواتهم بالهتافات 

يذكر أن شرطة االحتالل تتعمد القيام بإجراءات 
استفزازية منذ أسبوع داخل األقصى عموما، ومصلى باب 

إنها تقتحمه باألحذية العسكرية  خصوصا، إذ الرحمة
  .تأكيدا على عدم تعاملها معه كمصلى

  ٧/٧/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

ً اعتـداء ٩٠ــن أكثــر م: األوقــاف الفلسطينيــة
  على المقدسات الشهر الماضيًإسرائيليا

 

 بلغ عدد االعتداءات اإلسرائيلية -   بترا-رام اهللا 
 )٩٠(على المقدسات اإلسالمية الشهر الماضي اكثر من 

اعتداء، بحسب تقرير وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
  .الفلسطينية

  :وقال الوزارة في تقريرها الشهري امس االحد

إن االحتالل االسرائيلي صعد من وتيرة هجمته  
وانتهاكاته للمسجدين األقصى واإلبراهيمي، وبلغت 

 انتهاكا، ومنع رفع األذان ٢٥االعتداءات على األقصى 
 مرة، واالعتداء على ثالثة مساجد )٥١(في اإلبراهيمي 



  
  ١٦٣ 

ومسجد القعقاع بالقدس، ومسجد في كفر  في عينابوس
  .رية عليهامالك بكتابة شعارات عنص

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

  .البلدة القديمة بالقدس

ة واستولى مستوطنون على محل تجاري في البلد
القديمة وسط مدينة الخليل تعود ملكيته لوزارة األوقاف، 
إضافة إلى اعتداءات وحفريات أخرى في باب العامود، 

  .ٕواعتقاالت وابعادات لحراس المسجد االقصى وغيرها

هذا واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين  
اليهود صباح امس االحد، ساحات المسجد االقصى 

لشريف بمدينة القدس المحتلة  الحرم القدسي ا- المبارك 
ما أفاد به مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة  وفق

وشؤون المسجد األقصى في القدس الشيخ عزام 
وقال الخطيب لمراسل وكالة األنباء األردنية في . الخطيب

رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة 
سرائيلي التي قامت بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اال

باعتقال ثالثة شبان من األقصى بزعم عرقلة اقتحامات 
  .المستوطنين لألقصى

وأضاف الخطيب ان المستوطنين قاموا بجوالت 
مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية وتصدى لهم 

  .المرابطون والمصلون بهتافات التكبير االحتجاجية

يون أعطب مستوطنون إسرائيل من ناحية أخرى
امس األحد، إطارات أربع مركبات فلسطينية، وخطوا 
شعارات عنصرية في بلدة عورتا جنوب نابلس شمال 

  .الضفة الغربية المحتلة

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة 
  :الغربية غسان دغلس، في بيان

إن مستوطنين هاجموا بلدة عورتا، وأعطبوا  
ين، كما خطوا اطارات أربع مركبات لمواطنين فلسطيني

شعارات عنصرية ودعوات لالنتقام على جدران أحد 
  .المنازل وجدران روضة ومدرسة في البلدة

قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات  من جانبه
االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت صباح امس االحد خمسة 
عشر فلسطينيا خالل حملة مداهمات واسعة نفذتها في 

  .الضفة الغربية المحتلة

اضاف نادي األسير في بيان ان قوات االحتالل و
اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس وقلقيلية 

ن بزعم أنهم وجنين والبيرة وبيت لحم واعتقلت المواطني
  .مطلوبون

  ١ص ٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت ومداهمات في 
  الضفة والعيسوية بالقدس

 

، "اإلسرائيلي"ّشنت قوات االحتالل  –رام اهللا 
ٍاعتقاالت ومداهمات  الليلة وفجر اليوم االثنين، حملة

 واسعة لمنازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، وبلدة

 .العيسوية بالقدس

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

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

عبدالجبار جرار، ومجدي أبو الهيجا، وخالد  •
َالحاج، واألسيران المحرران جمعة أبو خليفة  ُ

 .ومحمد سوقية من مدينة جنين ومخيمها

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



  
  ١٦٤ 

َأسيران المحرران حسن محمد زغل من قرية  • ُ
ن أحمد خلف من بلدة برقين في زبوبا، وسلطا
 .محافظة جنين

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

الشاب إبراهيم يونس عقب اقتحامها مدينة  •
 .قلقيلية

كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر 
االثنين، حملة مداهمات واعتقاالت في قرية العيسوية 

 .المحتلةشمال شرق مدينة القدس 

أن قوات االحتالل  وأفادت مصادر محلية،
محمد زكريا : اعتقلت عددا من الشبان عرف من بينهم

عليان، ومجد حاليقة، وعلي محمد مصطفي، ومحمد 
  .رمزي محيسن، ووليد زياد عبيد، ويزن أيمن عبيد

وأضاف بأن قوات االحتالل اعتقلت أيضا الفتاة 
 على شقيقها براء للضغط)  عاما٢٠(براءة وائل محمود 

من أجل تسليم نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل 
  .لحظة مداهمته

  ٨/٧/٢٠١فلسطين اليوم 

* * * * *  

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

اعتقلت قوات االحتالل، مساء اليوم األحد، ثالثة 
 األقصى شبان من منطقة باب الرحمة داخل المسجد

المبارك وطردت المصلين منه، في حين حافظت بعض 
النساء على تواجدها استعدادا ألداء صالة العشاء فيه، 
في حين يسود المسجد األقصى في هذه األثناء حالة من 

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

 ٨/٧/٢٠١٩س موقع مدينة القد

* * * * *  

مخطط إقامة مدينة يهودية جديدة على أراض 
  لكفر قاسم

 

بلدية كفر قاسم إن مخططا جديدا إلقامة  قالت
مسؤول أمالك "مدينة يهودية جديدة أعلن عنه ما يسمى 

في مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلي يستهدف " الغائبين
  .أراض تعود لعدد من أهالي كفر قاسم

ية جلسة طارئة أمس، األحد، بحثت وعقدت البلد
وأشارت إلى أن . فيها المخطط ومخاطره وسبل التصدي له

مساحة المدينة اليهودية الجديدة تبلغ ضعف مساحة 
أراضي كفر قاسم، وستصل مساحة المخطط نحو 

 لتشمل المدينة اليهودية مناطق صناعية ٢٧٤٦,٣٣٤
ية كفر وكشف بلد.وبنايات سكنية ومفترقات طرق كبيرة جدا

قاسم أن هذا المخطط سيبدأ من الحدود الشرقية للمدينة 
باتجاه أراضي عزون عتمة شرقا إلى أراضي الزاوية بالضفة 

 .الغربية

مخطط المدينة اليهودية الجديدةوأكدت أن المخطط 
يستهدف مساحات واسعة من األراضي من أجل إقامة 

لشرقية، المدينة الكبيرة في تاريخ االستيطان في المنطقة ا
توسعات مستوطنة أريئيل  وأن هذا المخطط يوازي بحجم

  .بالضفة الغربية

وقام رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عادل بدير، 
فور نشر تفاصيل هذا المخطط والذي جرى إيداعه في 
اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء بعقد الجلسة الطارئة للمجلس 

 مقدمتهم قسم البلدي وطواقم العمل في البلدية وفي
الهندسة ولجنة التنظيم والبناء، وتم عرض المخطط أمام 
الحضور، وشرح تفاصيل وخطورة المخطط على مستقبل 
كفر قاسم وخطورة مصادرة األراضي التابعة للمدينة وأهاليها 

  .شرقي المدينة

وجرى تشكيل طاقم مهني مختص لمتابعة هذه 
 بهدف القضية، وعرض بعض التوصيات لرئيس البلدية

  .التصدي للمخطط



  
  ١٦٥ 

المخطط يهدد "وقال رئيس بلدية كفر قاسم، إن 
البوابة الشرقية للمدينة، وعلينا جميعا أن نقف في وجه هذا 

  ".المخطط

ووجه نداء إلى كل أصحاب األراضي في المنطقة 
واألراضي المحاذية " أورانيت"الشرقية المحاذية لمدخل 

سم الهندسة من  شرقا وجنوبا بأن يتواصل مع ق٥لشارع 
وقامت .أجل تقديم االعتراضات الجماعية ضد المخطط

البلدية بتشكيل طاقم مختص من أجل التواصل مع مكاتب 
السلطة الفلسطينية وكل ما يتعلق بأراضي عزون عتمة 
وأراضي الزاوية من أجل القيام بواجبهم تجاه أراضيهم 

ت وذكرت البلدية أنها أشكل.ومواجهة المخطط االستيطاني
طاقما مختصا، وناشدت األهالي وخصوصا أصحاب 
األراضي في المنطقة المذكورة بالتوجه إلى ديوان رئيس 
ٕالبلدية وابراز المستندات والوثائق التي تؤكد ملكية هذه 

  .األراضي

ال شك أن هذا األمر في : "وختمت البلدية بالقول
غاية الخطورة، وعلى الجميع الوقوف وقفة واحدة من أجل 

  ". إقامة هذا المخطط الذي ما زال في طور التخطيطمنع

  ٨/٧/٢٠١٩ ٤٨عرب

* * * * *  

مستوطنون يستولون على مبنى في القدس 
  ومحالت بالخليل

اقتحمت قوات من الشرطة  –  وفا–محافظات 
 شقق سكنية في حي ٥ًاإلسرائيلية مبنى ضخما من 

الصوانة بالقدس الشرقية المحتلة، فيما يستعد مستوطنون 
 .لوضع اليد على المبنى

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة اإلسرائيلية إلى 
المبنى يرافقها عدد من المستوطنين اإلسرائيليين الذين 

وسمحت الشرطة .دخلوه بزعم أنهم اشتروه من شركة روسية
ٕاإلسرائيلية بداية للمستوطنين بدخول المبنى واخالء بعض 

 تحت سيطرة محتوياته، ثم طلبت منهم مغادرته ليبقى
وقال مالك المبنى، عبر شبكات التواصل  .الشرطة

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

 .بملكيته

إن المجموعة الروسية : ولكن مصادر محلية قالت
” عطيرت كوهانيم“بيع المبنى إلى جمعية قامت ب

االستيطانية اإلسرائيلية التي استولت في السنوات الماضية 
ًعلى عدة ممتلكات قريبة، وأقامت مشروعا استيطانيا من  ً

 وحدة استيطانية بدعم من الثري اليهودي األميركي ٢٤
 .إيرفينغ موسكوفتش

ولم يتضح دور مالك المبنى في ترسي العقار على 
 .لجمعية االستيطانية اإلسرائيليةا

وعمت أجواء من الغضب أوساط المواطنين 
المقدسيين إثر تكرار حوادث تسريب عقارات إلى جهات 

 .استيطانية إسرائيلية بطرق مختلفة

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

ات الخليل التوحد وطالب عمرو جميع مؤسس
ًوالعمل معا واالستمرار للتصدي للمشروع االستيطاني ودعم 

  .جميع الجهود التي تفضح االحتالل اإلسرائيلي

  االحتالل يعتقل طفلين مقدسيين

ً مستوطنا المسجد األقصى ٥٠وأمس، اقتحم 
المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات 

 .االحتالل الخاصة

توطنون جوالت استفزازية بالمسجد في ونفذ المس
الوقت الذي شددت فيه قوات االحتالل إجراءاتها على 
البوابات الرئيسية للمسجد واحتجزت بطاقات الشبان خالل 

 .دخولهم إلى المسجد المبارك

وفي شرق قلقيلية، وزع جيش االحتالل، ظهر 
أمس، ملصقات وخرائط شرق بلدة عزون، شملت قرارات 

ين األراضي المستهدفة بالمصادرة ألغراض وخرائط، تب
 .عسكرية
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وقال الناشط حسن بسيطة، موثق االنتهاكات 
المنطقة المستهدفة بالمصادرة قرب : "اإلسرائيلية في البلدة

 ١٢ و١٠من حوض ) معاليه شمرون(مفترق مستوطنة 
.  والهدف التضييق على البلدة المحاصرة٣٢ و١٥وقطع 

مصادرة، الهدف منها دعائي، ووضع الملصقات في مكان ال
ٕوان االحتالل يقوم بخطوات قانونية تجاه أصحاب األراضي، 
حيث يتم إخبارهم بهذه الطريقة بشكل بدائي من خالل 
ملصقات ورقية على أعمدة الكهرباء والهاتف، والتي تكون 

 ."عرضة للتلف

وأكد أن االحتالل يستهدف بلدة عزون، بإجراءات 
حياء السكنية، وفي محيط األراضي أمنية مشددة داخل األ

 .الزراعية

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

ويقع الجبل بين قرى رأس كركر وخربثا بني حارث، 
وكفر نعمة ودير بزيع غرب رام اهللا، وحاول مستوطنون 

ّألمر الذي فجر ّاالستيالء عليه وشق طريق استيطاني، ا
 .مواجهات ومسيرات

من جهة ثانية، واصلت قوات ومؤسسات االحتالل، 
أمس، ضغطها على سكان حي وادي الحمص في بلدة 
صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة، لهدم مبانيها 

بحجة قربها من )  شقة سكنية١٠٠ بناية بواقع ١٦(
 .مقاطع جدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة

إن قوات االحتالل اقتحمت، أمس، : ل شهود عيانوقا
ًوداهمت المباني المهددة بالهدم، وأجرت تمرينا للمرة الثانية  ّ
ًتمهيدا لعملية الهدم الواسعة التي ستطال عشرات المباني 
في الحي، كما واصلت قوات االحتالل، حملتها في بلدة 
العيسوية وسط القدس المحتلة، وسط حصار عسكري مشدد 

  .رضه على البلدة لألسبوع الرابع على التواليتف

وقال عضو لجنة المتابعة في البلدة، رائد أبو 
أجهزة أمن االحتالل شنت، فجر أمس، حملة “إن : ريالة

اعتقاالت جديدة طالت مجموعة مواطنين، بينهم الشابة 

، للضغط على شقيقها براء )ً عاما٢٠(براءة وائل محمود 
ب عدم تواجده في المنزل لحظة من أجل تسليم نفسه بسب

 .”اقتحامه

وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن اعتقاالت 
مجد حاليقة، براءة محمود، وليد عبيد، : األمس شملت

محمد رمزي محيسن، محمد زكريا عليان، علي محمد 
 .مصطفى، يزن أيمن عبيد، صالح أبو عصب

وواصل االحتالل تحرير مخالفات للسائقين، 
 الواسع في الشوارع والطرقات الرئيسية والفرعية واالنتشار

 .وتسيير دوريات راجلة ومحمولة فيها

ًوما زالت قوات االحتالل تنصب حاجزا عند مدخل 
البلدة الرئيسي، وتوقف جميع السيارات الخارجة منها، 

 .وتفحصها بشكل دقيق

ومساء أمس، اعتقلت قوات االحتالل، الطفلين 
، ومحمود عز الدين شويكي )ام أعو٦(محمد مازن شويكي 

من الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب ) ً عاما١١(
  .المسجد األقصى المبارك

وأفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل اقتادت 
الطفلين شويكي إلى مركز شرطة في شارع صالح الدين، 

 .وسط مدينة القدس المحتلة

وفي شمال الخليل، هدمت قوات االحتالل، أمس، 
 .ًنزال قيد اإلنشاء، في خربة القط، ببلدة بيت أمرم

وأفاد الناشط اإلعالمي في بيت أمر محمود 
عوض، بأن قوات االحتالل ترافقها آليات ثقيلة داهمت 
ًأراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزال 

ً مترا مربعا ١٥٠ًقيد اإلنشاء مكونا من طابق مساحته  ً
كيته للمواطن محمد خليل عبد الفتاح ًتقريبا، وتعود مل

   .صبارنة

  ٩/٧/٢٠١٩االيام 

* * * * *  
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االحتالل يواصل الضغط على سكان : القدس
  لهدم منازلهم" وادي الحمص"

واصلت قوات ومؤسسات االحتالل يوم االثنين 
ضغطها على سكان حي وادي الحمص في بلدة صور 

 ١٦(باهر جنوب شرق القدس المحتلة، لهدم مبانيها 
بحجة قربها من مقاطع )  شقة سكنية١٠٠بناية بواقع 

 .جدار الضم والتوسع العنصري في المنطقة

وقال مراسلنا ان قوات االحتالل اقتحمت اليوم 
ًوداهمت المباني المهددة بالهدم، وأجرت تمرينا للمرة  ّ
ًالثانية تمهيدا لعملية الهدم الواسعة التي ستطال عشرات 

  .المباني في الحي

 ٩/٧/٢٠١٩وقع مدينة القدس م

* * * * *  

) ً عاما١١ و٦(االحتالل يعتقل طفلين : القدس
  من بلدة سلوان

اإلسرائيلي، مساء  اعتقلت قوات االحتالل
، ) أعوام٦(االثنين، الطفلين محمد مازن الشويكي 

من الحارة )  عاما١١(عزالدين الشويكي  ومحمود
مسجد ال سلوان، جنوب بطن الهوى ببلدة /الوسطى
 .المبارك األقصى

 وأوضحت محامية مركز معلومات وادي حلوة

ّرزان الجعبة أن قوات االحتالل حولت الطفلين للتحقيق 
بشارع صالح الدين قبالة سور القدس  في مركز تابع لها

  .من جهة باب الساهرة

  ٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

" ةالعيسوي"االحتالل يواصل حملته في : القدس
 لألسبوع الرابع

ومؤسسات االحتالل المختلفة  واصلت أجهزة أمن
 حملتها في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة،

وممارسة العقاب الجماعي بحق السكان والتنكيل بهم، 
تفرضه على البلدة لألسبوع  وسط حصار عسكري مشدد

  .الرابع على التوالي

عن  في القدس، نقال" مدينة القدس"وقال مراسل 
عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالة، أن أجهزة 

فجر أمس حملة اعتقاالت جديدة  أمن االحتالل شنت
وائل  طالت مجموعة من المواطنين بينهم الفتاة براءة

، والتي اعتقلت للضغط على شقيقها ) عاما٢٠(محمود 
نفسه بسبب عدم تواجده في المنزل  براء من أجل تسليم

 .مهلحظة اقتحا

 وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فان

مجد حاليقة، براءة محمود، وليد عبيد، : اعتقاالت شملت
زكريا عليان، علي محمد  محمد رمزي محيسن، محمد

 .مصطفى، يزن أيمن عبيد، صالح أبو عصب

واعتقلت قوات االحتالل أمس الشاب أحمد محمد 
 . منزله في البلدةإلىدرويش، خالل توجهه 

 مخيم شعفاط قلت الشاب مالك علقم منكما اعت

أثناء قيادته دراجته النارية في العيسوية، واعتدت عليه 
 .بالضرب المبرح

وأمس األول اعتقلت الشابين أحمد أنور جمجوم 
المسجد األقصى، وهما من بلدة  ونصار جمجوم من

 .العيسوية

وتحرير  وواصل االحتالل توقيف مركبات السكان
 السائقين، فضال عن االنتشار مخالفات كيدية بحق

والطرقات الرئيسية والفرعية وتسيير  الواسع في الشوارع
 .دوريات راجلة ومحمولة فيها
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 وكان سكان البلدة قد نظموا الخميس قبل
الماضي وقفة احتجاجية في البلدة ضد االقتحامات 

االحتالل والبلدية العبرية  اليومية للبلدة من قبل قوات
بالقوة  ان، وقد قمعتها قوات االحتاللوالتنكيل بالسك

وأعدمت بدم بارد ومن مسافة قصيرة الشاب محمد سمير 
 البلدة مع أبناءواعتقلت العشرات من ) ً عاما٢٠(عبيد 

 .بالسكان مواصلة اقتحاماتها للبلدة وتنكيلها

مدخل  ًوما زالت قوات االحتالل تنصب حاجزا عند
ت الخارجة منها، البلدة الرئيسي، وتوقف جميع السيارا

ًسيارة بشكل دقيق بحثا عن خلل ما،  ويجري فحص كل
األمر الذي وصفه  ًويتم تحرير مخالفة لكل سيارة تقريبا؛

  .السكان بالمخالفات القهرية والكيدية

  ٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون متطرفون يقتحمون األقصى 
  ً دونما في الخليل٢٤وآخرون يجرفون 

  

 اقتحم عشرات المستوطنين -  بترا -م اهللا را
 -المتطرفين اليهود باحات المسجد األقصى المبارك 

الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة منذ 
الساعات األولى من صباح امس الثالثاء، بحماية مشددة 
من قوات االحتالل اإلسرائيلي وفق ما أفاد مدير عام دائرة 

العامة وشؤون المسجد االقصى في االوقاف االسالمية 
  .القدس الشيخ عزام الخطيب

ــــب لمراســــل فــــي رام اهللا ان ) بتــــرا( وقــــال الخطي
ـــاموا بجـــوالت مـــشبوهة داخـــل  المـــستوطنين المقتحمـــين ق
ـــة  ســـاحات الحـــرم القدســـي الـــشريف وأدوا طقوســـا تلمودي
استفزازية في باحاته وسـط التـصدي لهـم بـالطرد وهتافـات 

  . من قبل الفلسطينيينالتكبير االحتجاجية

مــن ناحيــة أخــرى اقتحمــت جرافــات تابعــة لبلديــة 
االحــــتالل االســــرائيلي برفقــــة قــــوة مــــن شــــرطة االحــــتالل 

ـــزعيم شـــرق  ـــة ال ـــاء، قري ّاالســـرائيلي صـــباح امـــس الثالث
  .القدس المحتلة

وقالـــــــت اللجنـــــــة الـــــــشعبية لمقاومـــــــة الجـــــــدار 
واالســـتيطان فـــي قريـــة الـــزعيم فـــي بيـــان لهـــا ان جرافـــات 

الحــتالل هــدمت اساســات عمــارة ســكنية قيــد االنــشاء فــي ا
القريــــة بحجــــة البنــــاء دون تــــرخيص مــــن قبــــل ســــلطات 

 ٧٠٠االحـــتالل، مؤكـــدة ان االحـــتالل جـــرف مـــا مـــساحته 
متــــر مربــــع مــــن االرض تعــــود ملكيتهــــا للمقدســــي داوود 

  .عدوان وذلك الغراض استيطانية عنصرية

علــى صــعيد آخــر قالــت جمعيــة الهــالل االحمـــر 
فلسطيني ان عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال اصـيبوا ال

فجــر امــس الثالثــاء جــراء اقتحــام قــوات  بحــاالت اختنــاق،
جيش االحتالل االسرائيلي قرية ترمـسعيا شـمال مدينـة رام 

  .اهللا، وسط الضفة الغربية

وذكـــــرت الجمعيـــــة فـــــي بيـــــان ان قـــــوات جـــــيش 
بــل االحــتالل اقتحمــت قريــة ترمــسعيا، وشــرعت بــاطالق قنا

الغــــاز الــــسامة بكثافــــة فــــي المكــــان، مــــا أدى إلصــــابات 
  .باالختناق من بينها الطفال

من ناحية أخرى قام مستوطنون متطرفون يهـود  
ــاء،  ــوات االحــتالل اإلســرائيلي امــس الثالث ــة مــن ق وبحماي

 دونمـــا مـــن األراضـــي المحاذيـــة لمـــا تـــسمى ٢٤بتجريـــف 
كـات المقامـة علـى أراضـي وممتل» كريات أربع«مستوطنة 

المــواطنين شـــرق مدينــة الخليـــل، جنــوب الـــضفة الغربيـــة 
  .المحتلة

وقال رئيس لجنة مقاومة االستيطان في المنطقة 
الجنوبية بالخليل عارف جابر في بيان، إن المستوطنين 
اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات 

 دونما من أراضي المواطنين، ٢٤االحتالل، بتجريف 
 سرقتها من خالل تسييجها، بهدف توسيع ويعملون على

  .المستوطنة المذكورة



  
  ١٦٩ 

وأضـــاف جـــابر، ان أصـــحاب األرض قـــدموا عـــدة 
طـابو «شكاوى في محاكم االحتالل ويملكون أوراقا ثبوتية 

ٕ، واخـــراج قيــد فلـــسطيني، وأوراقــا إســـرائيلية تثبـــت »تركــي
  .ملكيتهم لها

اعتقلـــت قـــوات االحـــتالل االســـرائيلي فجـــر  وهـــذا
ًالثـاء، أربعـة عـشر مواطنـا فلـسطينيا فـي منـاطق الث امس

  . مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات 
االحـــتالل االســـرائيلي اقتحمـــت منـــاطق متفرقـــة فـــي مـــدن 
الخليـــل ونـــابلس وســـلفيت ورام اهللا وبيـــت لحـــم وجنـــين، 

 .وبونواعتقلت المواطنين االربعة عشر بزعم أنهم مطل

 ١٦ ص١٠/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 شقة ٢١٦االحتالل اإلسرائيلي يقرر بناء 
استيطانية في القدس ويخلي عائلة من منزلها 

 لصالح مستوطن

صادقت البلدية االسرائيلية في مدينة القدس على 
، "غيلو" شقة استيطانية جديدة، في مستوطنة ٢١٦بناء 

  .ةجنوبي مدينة القدس الشرقية المحتل

يديعوت "وقال الموقع االلكتروني لصحيفة 
، األربعاء، إن اللجنة المحلية في البلدية صادقت "أحرونوت

 ١٨ُاإلثنين، على بناء برجين سكنيين كل منهما بارتفاع 
 وحدة سكنية ٢١٦، يضمان "غيلو"طابقا في مستوطنة 

  .إضافة الى مركز تجاري وروضة أطفال

حتالل األربعاء، وفي ذات السياق أخلت سلطات اال
عائلة فلسطينية من منزلها في بلدة سلوان، جنوبي المسجد 
األقصى، بمدينة القدس، استعدادا لتسليمه لمستوطنين 

  .اسرائيليين

وقال شهود عيان لوكالة األناضول إن قوات من 
الشرطة االسرائيلية أغلقت جميع مداخل حي وادي حلوة، 

من المستوطنين، في سلوان قبل أن تداهمه برفقة عدد 
  .منزل عائلة صيام

وأضاف شهود العيان إن قوات الشرطة أجبرت 
عائلة صيام على إخالء منزلها واعتقلت جواد صيام، أحد 
افراد العائلة وهو ناشط في الدفاع عن العقارات الفلسطينية 

  .في سلوان

وكانت المحكمة المركزية االسرائيلية في القدس قد 
لعائلة الفلسطينية لمنزلها لصالح قضت قبل أيام بإخالء ا

االستيطانية التي تنشط في االستيالء على " إلعاد"حركة 
  .المنازل الفلسطينية في سلوان

 عاما، تحاول عائلة صيام جاهدة دحض ٢٥ومنذ 
االستيطانية بامتالك جزء من العقار الواقع في " إلعاد"مزاعم 

  .منطقة حيوية في بلدة سلوان

لجأت إلى " إلعاد"عائلة إن ويقول أفراد في ال
حارس "أساليب التزوير والسماسرة وحصلت على دعم 

، من أجل وضع اليد )حكومي(اإلسرائيلي " أمالك الغائبين
على العديد من المنازل في " إلعاد"وتسيطر . على المنزل

  ."مدينة داود" بلدة سلوان التي تطلق عليها اسم

 العام وكانت إسرائيل احتلت القدس الشرقية في
ويصر .  وتعتبرها مع القدس الغربية عاصمة لها١٩٦٧

الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة 
 .الفلسطينية المستقبلية

  ١١/٧/٢٠١٩الخليج 

* * * * *  

االحتالل يقتحم نادي الثوري الرياضي جنوبي 
  القدس المحتلة

 اقتحمت – جويحان دياال - القدس المحتلة
، ساحة نادي شباب األربعاء أمسالل، شرطة االحت

 .الثوري الرياضي في حي الثوري جنوب القدس المحتلة

وقال رئيس النادي بسام غيث أن حالة من 
الخوف والرعب أصابت جموع األطفال المشاركين في 



  
  ١٧٠ 

مخيم العودة الثالث الذي يقيمه النادي برعاية وتنسيق 
م تفاجؤوا ً للشباب والرياضة، مضيفا أنهاألعلىالمجلس 

قامت باقتحام " دراجة نارية "بدخول وحدة خاصة تستخدم
 .النادي بصورة مستفزه

وأضاف غيث أن النادي أقدم مؤسسة في الحي 
، تعرض خالل السنوات الماضية )١٩٧٦منذ عام (

القتحامات متكررة من قبل قوات االحتالل واعتقل 
مؤسسيه ومدربيه الرياضيين، إذ يقع مقر النادي قرب 

دد من البؤر االستيطانية والمطلة على أحياء بلدة ع
 .سلوان جنوب القدس المحتلة

بدوره أوضح مدير المخيم الصيفي محمود غيث 
، بأن النادي يحتضن أبناء الحي طوال "أبو الصمود"

 طالب ١٥٠العام، وأن عدد المشاركين في المخيم نحو 
ً عاما، مؤكدا أن هدف المخيم )١٥-٨ (من سن الـ ً

 هتمام بأطفال الحياال

وأشار غيث إلى أن النادي ومجلس الشباب 
والرياضة يسعى من خالل هذه المخيمات المجانية 
لالهتمام بأطفال الحي في ظل عدم توفر المالعب 
والحدائق، وحاجتهم الملحة للتفريغ من خالل الفعاليات 

  .اإلسعافالرياضية والترفيهية والفنية والكشفية، ودورة 

  ١١/٧/٢٠١٩جديدة الحياة ال

* * * * *  

 استيطان القدس يتصاعد

ذكرت قناة  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
 العبرية امس، أن ما يسمى لجنة التخطيط والبناء ١٢

في مدينة القدس المحتلة، وافقت على بناء برجين من 
االستيطاني بالمدينة، وحسب » جيلو« طابقا في حي ١٨

 وحدة استيطانية ٢١٦ان القناة، فإن البرجين سيضم
  . لصالح استقطاب المستوطنين الشباب

في جنوب غرب القدس » جيلو«وتقع مستوطنة 
، وتعتبر ٤٠،٠٠٠الشرقية المحتلة ويبلغ عدد سكانها 

واحدة من األحياء الدائرية الخمسة التي بنتها دولة 
االحتالل االسرائيلي في محيط مدينة القدس المحتلة، وقد 

ض في الضفة الغربية والتي احتلتها بنيت على أرا
  .١٩٦٧وضمتها إسرائيل بعد حرب األيام الستة عام 

ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات اإلسرائيلية 
غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتدار من قبل بلدية 

  .القدس

من جهتها، اقتحمت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
قامت بمحاصرة منزل امس، بلدة سلوان جنوب األقصى، و

عائلة فلسطينية في حي وادي حلوة، وذلك تمهيدا إلخالء 
العائلة وتسليم المنزل للمستوطنين بموجب قرار صادر 

  .عن محكمة إسرائيلية

وأفاد شهود عيان أن شرطة االحتالل معززة 
بالوحدات الخاصة نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل حي 

ات بملكية عائلة وادي حلوة، وقامت بحصار منزل وعقار
صيام، حيث اقتحمت عناصر من شرطة االحتالل المنزل 
وشرعت تحت التهديد وقوة السالح بإخالء أفراد عائلة 

  .صيام من المنزل وتسلميه للمستوطنين

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس، قبل عدة 
أسابيع، قرارا يقضي بإخالء عائلة صيام من منزلها 

االستيطانية، » إلعاد«نزل لجمعية لصالح نقل جزء من الم
 عاما ٢٥وجاء القرار بعد مداوالت بالمحكمة استمرت 

  .زعمت خاللها الجمعية االستيطانية ملكيتها للعقار

ويعود المنزل إلى عائلة جواد صيام، مدير مركز 
معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات االستيطانية 

بالقدس الشرقية، بسلوان وسياسات وممارسات االحتالل 
وعقب قرار المحكمة ستضطر عائلة صيام إلى مشاركة 

  .المستوطنين في المنزل والعقارات

 دعاوى ضد ٦وحركت الجمعية االستيطانية 
عائلة صيام وضد جواد شخصيا في محاولة إلجالئه هو 

  .وأسرته
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وزعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من 
 عقدا، لكن المحكمة مالك صيام، قبل الوفاة، وقدمت

قضت بأن العقد كان باطال وخسرت الجمعية االستيطانية 
  .الدعوى القضائية

من جهة اخرى، فرضت محكمة االحتالل 
  عاما٣٥العسكرية اإلسرائيلية امس، عقوبتي السجن 

 مليون شيقل، ٢.٥ عاما، ودفع تعويضات بقيمة ٣٢و
لي على شابين فلسطينيين بتهمة قتل الجندي اإلسرائي

  .٢٠١٦ٕطوفيا فايسمان، واصابة آخر في شباط عام 

وكانت نيابة االحتالل العسكرية قد طلبت فرض 
عقوبة السجن المؤبد على الشابين، إال أن المحكمة 
قررت فرض هذه العقوبات بداعي كونهما قاصرين، حيث 

ومن المتوقع .  عاما لدى تنفيذ العملية١٤كانا في جيل 
  .مة على القرارأن تستأنف النيابة العا

وبحسب قرار المحكمة العسكرية، فإن الشابين 
الفلسطينيين خططا لتنفيذ العملية في المركز التجاري 

، مع شخص »شاعار بنيامين«التابع لرامي ليفي في 
  .ثالث

وادعى المتحدث باسم جيش االحتالل أن 
المجموعة تسلحت بسكاكين، ووصلت إلى المكان بهدف 

ابوا، في البداية، إسرائيليا كان في تنفيذ العملية، فأص
المكان بجروح خطيرة، وبعد ذلك طعنوا الجندي فأصابوا 

  .منه مقتال

يذكر أن الشخص الثالث كان قد فرض عليه 
 عاما في كانون األول الماضي، ٣٥السجن لمدة 

واستأنفت النيابة على الحكم، وطالبت بفرض عقوبة 
 قررت فرض هذه وكانت القاضية قد. السجن المؤبد عليه

 عاما أثناء تنفيذ ١٥العقوبة بسبب كونه دون جيل 
  .العملية

  ٨ ص١١/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  شرطة االحتالل تقتحم نادي الثوري بالقدس
 

شرطة االحتالل  اقتحمت – القدس المحتلة
، اليوم الخميس ساحة نادي شباب الثوري اإلسرائيلي

 .الرياضي في القدس

 بسام غيث بأن حالة من وقال رئيس النادي
الخوف والرعب أصابت األطفال المشاركين في مخيم 
العودة الثالث الذي يقيمه النادي برعاية وتنسيق المجلس 

باقتحام ) األطفال( للشباب والرياضة، حين فوجئوا األعلى
 .وحدة خاصة تستخدم دراجة نارية النادي

 أن النادي الذي يعتبر أقدم مؤسسة إلى وأشار
، تعرض خالل السنوات )١٩٧٦منذ عام (لحي في ا

الماضية القتحامات متكررة من قبل قوات االحتالل واعتقل 
 ان مقر النادي إلىمؤسسيه ومدربيه الرياضيين، الفتا 

يقع قرب عدد من البؤر االستيطانية والمطلة على أحياء 
 .بلدة سلوان جنوب القدس

وأوضح مدير المخيم الصيفي محمود غيث، بأن 
لنادي يحتضن أبناء الحي طوال العام، وأن عدد ا

 أعمارهم طالب تتراوح ١٥٠المشاركين في المخيم نحو 
 .ً عاما١٥- ٨بين 

وأشار غيث إلى أن النادي ومجلس الشباب 
والرياضة يسعيان من خالل هذه المخيمات المجانية 
االهتمام بأطفال الحي في ظل عدم توفر المالعب 

حة للتفريغ من خالل الفعاليات والحدائق، وحاجتهم المل
  .اإلسعافالرياضية والترفيهية والفنية والكشفية، ودورة 

  ١١/٧/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  
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 يقتحمون المسجد األقصى ًمستوطنا ١٣٨
  وينفذون جوالت استفزازية

 

 أعلنت مصادر - وكاالت -فلسطين المحتلة 
 بيت الهيا شمال طبية في مستشفى األندونيسي في بلدة

قطاع غزة، ظهر امس الخميس، استشهاد الشاب محمود 
متأثرا بجروحه التي )  عاما٢٨(أحمد صبري األدهم 

أصيب بها برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح 
  .أمس شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

يشار إلى أن الشاب األدهم كان قد أصيب 
الل اإلسرائيلي بالرصاص الحي عقب إطالق قوات االحت

المتمركزة خلف السواتر الترابية على الشريط الحدودي 
شرق بيت حانون نيران أسلحتها الرشاشة صوب 

  .مجموعة من المواطنين

 مستوطنا المسجد األقصى ١٣٨ميدانيا، اقتحم 
المبارك، أمس الخميس، من جهة باب المغاربة بحراسة 

  .اللمشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحت

وقالت مصادر صحفية، إن المستوطنين نفذوا 
جوالت استفزازية في أرجاء المسجد وسط محاوالت 
متكررة إلقامة صلوات تلمودية، كما فرضت قوات االحتالل 
اجراءات مشددة على دخول الشبان الفلسطينيين الى 
المسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات 

 قال نادي األسير الفلسطيني إلى ذلك،.الرئيسية لألقصى
ان قوات االحتالل االسرائيلي شنت فجر امس الخميس، 
حملة دهم واعتقاالت واسعة طالت ستة عشر فلسطينيا 

  .في مناطق بالضفة الغربية المحتلة

واضاف نادي األسير في بيان ان قوات االحتالل 
االسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن قلقيلية والخليل 

اهللا وبيت لحم وأعتقلت المواطنين بزعم أنهم وجنين ورام 
  .مطلوبون

كما داهمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس 
الخميس، بلدة الشيوخ شمال الخليل وفتشت عدة منازل، 
وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات االحتالل داهمت البلدة 
وفتشت عددا من منازل المواطنين بشكل همجي، عرف 

ن الحساسنة، حيث تم تحطيم كامل نعما: من أصحابها
أثاث منزله وتكسيره، باإلضافة إلى تكسير األبواب والنوافذ 

  .الخارجية بصورة همجية وبشكل متعمد

وفي سياق منفصل، يواصل سبعة أسرى 
إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون االحتالل 

وذكر نادي .اإلسرائيلي، رفضا لالعتقال االداري بحقهم
بيان، أن هؤالء األسرى يواجهون ظروفا األسير، في 

صحية صعبة، يرافق ذلك مواجهتهم لإلجراءات التنكيلية 
التي تفرضها إدارة معتقالت االحتالل بحقهم، والتي بدأت 
مع شروع كل واحد منهم في اإلضراب، وتمثلت بالعزل، 
والنقل والتفتيش المتكرر، وحرمانهم من الزيارة، وعرقلة 

لهم، في محاولة إلنهاكهم والضغط زيارات المحامين 
  .عليهم

إلى ذلك، هدمت قوات االحتالل االسرائيلي، أمس 
الخميس، خيمة االعتصام التي اقامتها هيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان ومحافظة بيت لحم وفعالياتها، على 
أراضي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق 

  .مدينة القدس المحتلة

ن جنود االحتالل اقتحموا وقالت مصادر، إ
الخيمة وقاموا بهدمها، بعد االعتداء على المتضامنين 
المتواجدين فيها بإطالق قنابل الغاز المسيل للدموع 
باتجاههم، ما تسبب بإصابة العشرات بحاالت اختناق، 
كما تسببت القنابل باشتعال النيران بالمحاصيل الزراعية 

  وكاالت. في المكان

  ١٦ ص١٢/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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االحتالل يواصل تنكيله بسكان : القدس
  العيسوية

واصلت قوات ومؤسسات االحتالل ولليوم 
السادس عشر على التوالي، حصارها العسكري المشدد 
على بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، والتنكيل 

 .بسكانها

وعادت قوات االحتالل اليوم السبت ونصبت 
مسجد األربعين الكبير وسط حاجزا للتفتيش بمحيط 

العيسوية، وشرعت بتوقيف المركبات والمارة والتدقيق 
 .باألوراق الثبوتبة والبطاقات الشخصية

نصبت قوات االحتالل حاجزا عسكريا على  كما
 .المدخل الشمالي للبلدة

 أسبوعينوكان سكان البلدة نظموا قبل أكثر من 
لدة المتكرر وقفة في البلدة احتجاجا على اقتحامات الب

من قبل قوات االحتالل والتنكيل بالسكان قمعتها قوات 
االحتالل وأعدمت من مسافة قصيرة الشاب محمد سمير 
عبيد، ولم تتوقف من يومها عن حصار البلدة، كما لم 
يتوقف السكان عن التصدي لقوات االحتالل بمواجهات 
يومية تمتد في كثير من األحيان لساعات متأخرة من 

  .الليل

  ١٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

على ) تدفيع الثمن(تصاعد اعتداءات إرهابيي 
 الفلسطينيين

أصيب طفل  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
بالرصاص الحي في الرأس، امس الجمعة، خالل قمع 
قوات االحتالل اإلسرائيلي المسيرة األسبوعية في كفر 

 .قدوم شرق قلقيلية

 محلية بأن الطفل عبد الرحمن وأفادت مصادر
 سنوات، أصيب بالرصاص الحي في ١٠ياسر شتيوي 

الرأس، في مسيرة كفر قدوم، ونقل إلى مستشفى رفيديا 
 .الحكومي بنابلس، حيث وصفت إصابته بالخطيرة

وأشارت المصادر الى ان جنود جيش االحتالل 
قمعوا المسيرة التي انطلقت عقب صالة الجمعة من 

ية مطالبة بفتح شريان القرية الرئيس المغلق مساجد القر
م ويحرم االهالي ٢٠٠٠بقرار من جيش االحتالل منذ عام 
 .من التواصل مع محيطهم الخارجي

وقال مراد شتيوي منسق مسيرة كفر قدوم 
استخدم جيش االحتالل الرصاص الحي » :االسبوعية

بكثافة والرصاص المطاطي في مواجهة المشاركين في 
االسبوعية، وتم االستيالء على اسطح المنازل المسيرة 

القريبة من المواجهات لقنص المشاركين، وتم نصب 
 .الكمائن العتقال شبان في محيط المواجهات

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، مساء امس 
االول، ثالثة مواطنين، من بلدة قباطية جنوب جنين، 

 .على حاجز الحمرا في األغوار الشمالية

أفادت مصادر محلية بأن قوات االحتالل و
المتواجدة على حاجز الحمرا العسكري في األغوار 
الشمالية، اعتقلت نور الدين فالح أبو الرب، ومحمد 
قاسم زكارنة، وأحمد نصري زكارنة، من بلدة قباطيا، 

 .ويعمل ثالثتهم في أجهزة األمن

وأضافت أن االعتقال تم أثناء مرورهم على 
يشار إلى أن  .طريق عودتهم إلى بلدة قباطيةالحاجز في 

قوات االحتالل تكثف من تواجدها على الحواجز العسكرية 
في اآلونة األخيرة بشكل ملحوظ بمحيط محافظة جنين، 

  .إضافة إلى نصب حواجز طيارة عند المفترقات الرئيسية

وافرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، امس، عن 
، بشرط االبعاد ) عاما٤١(د األسير المقدسي وسيم الجال

 .عن القدس حتى نهاية الشهر الجاري

وأوضح نادي األسير أن محكمة االحتالل أفرجت 
عن الجالد أمس االول، وأعيد اعتقاله لحظة تحرره من 
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 عاما في األسر، ونقلته إلى ١٥سجن النقب بعد قضائه 
حتى أفرج عنه امس » المسكوبية«مركز تحقيق وتوقيف 

بعاد عن مدينة القدس حتى نهاية الشهر مقابل اإل
ات واألعالم الفلسطينية أو الرأيالجاري، ومنعه من رفع 

 .المشاركة في الحفالت والنشاطات

على صعيد اخر أظهرت معطيات لجيش االحتالل 
اإلسرائيلي حدوث تصعيد كبير وخطير في العمليات 
اإلرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين ضد 

ين في الضفة الغربية، التي يطلق عليها الفلسطيني
  .عمليات تدفيع الثمن

 ١٢وحسب المعطيات التي نقلتها القناة 
نفذوا » تدفيع الثمن«التلفزيونية اإلسرائيلية، فإن إرهابيي 

، وارتفع عدد هذه ٢٠١٦ اعتداء إرهابيا في العام ٥٧
 اعتداء ٢٠٥ٕ، والى ٢٠١٧ في العام ٧٩االعتداءات إلى 

  .٢٠١٨ العام إرهابي في

وتشمل االعتداءات ضد الفلسطينيين إحراق 
حقول زراعية وتخريب ممتلكات وكتابات مسيئة وقطع 
أشجار مثمرة، واستهدفت أراضي وقرى فلسطينية في كافة 

  .أنحاء الضفة الغربية

وتمتنع أجهزة األمن اإلسرائيلية، الجيش 
والشرطة والشاباك، عن مالحقة ومحاكمة منفذي هذه 

تداءات، وغالبيتهم العظمى من الشبان المتطرفين االع
الذين يسكنون في المستوطنات، كما أنه ال يجري التعامل 
مع القالئل جدا الذين يعتقلون، اثناء التحقيقات، على 

  .أنهم مشتبهون بارتكاب عمل إرهابي

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن هذه العمليات 
د فعل من جانب اإلرهابية اليهودية تؤدي إلى ر

فلسطينيين، وأن هذا الوضع يفسر حالة التوتر األمني 
في الضفة، والذي يمكن أن يتصاعد بشكل كبير ويؤدي 

  .إلى انفجار في الوضع األمني

كل هذه األمور «وأكدت القناة التلفزيونية أن 
متعلقة بإنفاذ القانون، وهذا اختبار للجيش والشرطة 

  .منيلمنع التصعيد األ» والشاباك

اختبار «وأضافت القناة أنه يوجد بهذا الوضع 
قادة المستوطنين وحاخاماتهم وما إذا كانوا قادرين على 

 .لجم هذه العمليات، التي تعتبر إرهابية

  ١٢ ص١٣/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يقتحم مصلى الرحمة في األقصى 
  ويفرغه من القواطع الخشبية

  

 داخل المسجد  أفاد شهود عيان من–القدس 
األقصى المبارك، بأن شرطة االحتالل الخاصة اقتحمت 
فجر اليوم األحد، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية 
من المسجد األقصى المبارك، وشرعت بإخراج القواطع 

  .الخشبية الموجودة فيه

ُيشار إلى أن المصلين أعادوا يوم الجمعة هذه 
  . المصلىإلىالقواطع 

  ١٤/٧/٢٠١٩ الفلسطينية وفا وكالة األنباء

* * * * *  

يعتقلون شابا في محيط باب " مستعربون"
  العامود

  

مجموعة من قوات االحتالل  اعتقلت – القدس
، اليوم السبت، شابا في محيط "المستعربون"الخاصة 

  .بالقدس المحتلة" باب العامود"منطقة 

وأفاد شهود عيان بأن المستعربين اعتقلوا 
  .نهالوا عليه بالضرب بصورة وحشيةالشاب بعد أن ا

  ١٣/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  
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مستوطنون يقتحمون األقصى بحراسة شرطة 
  االحتالل

  

 اقتحم عشرات المستوطنين – وكاالت – رام اهللا
اإلسرائيليين أمس باحات المسجد األقصى المبارك الحرم 

  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف اإلسالمية بالقدس 
في رام اهللا إن ” بترا“الشيخ عزام الخطيب لمراسل 

االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة 
  .من قوات االحتالل االسرائيلي الخاصة

وبحسب مسؤول العالقات واإلعالم في دائرة 
 بيان فان األوقاف اإلسالمية بالقدس فراس الدبس في

أفرادا من شرطة االحتالل اقتحموا مصلى باب الرحمة قبل 
موعد صالة الفجر، وأخرجوا منه السواتر الخشبية 
المخصصة لفصل صفوف الرجال عن النساء داخل 
المصلى، وخزانة األحذية، وقاموا بوضعها على بعد عدة 

وحذر الدبس من خطورة االقتحامات .أمتار عن المصلى
صلى واخراج بعض المحتويات الضرورية المتكررة للم

  .منه

إلى ذلك قالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 
ان عشرات المواطنين الفلسطينيين اصيبوا بجروح صباح 
أمس خالل مواجهات اندلعت اثر اقتحام جيش االحتالل 
اإلسرائيلي منطقة الحي الجنوبي بمدينة طولكرم شمال 

  .الضفة الغربية المحتلة

 الجمعية في بيان ان مواجهات عنيفة وذكرت
اندلعت بين شبان وجنود االحتالل خالل اقتحامهم لمنطقة 
الحي الجنوبي بطولكرم، واطالقهم لوابل من قنابل الغاز 
المسيلة للدموع في شارع باريس في المدينة فيما رشق 
الشبان الجنود بالحجارة ما أدى الى اصابة العشرات من 

  .ختناقالمواطنين بحاالت ا

 فلسطينيا في ١٥االحتالل اإلسرائيلي يعتقل 
  الضفة الغربية

وقال نادي األسير الفلسطيني ان قوات االحتالل 
اإلسرائيلي اعتقلت فجر اليوم خمسة عشر مواطنا 
فلسطينيا خالل حملة دهم واسعة في مناطق بالضفة 

  .الغربية المحتلة

وذكر نادي األسير الفلسطيني في بيان ان قوات 
الحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن بيت ا

لحم والخليل وطولكرم وجنين واعتقلت عددا من 
  .المواطنين بزعم أنهم مطلوبون

وأخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس 
لألغنام، في قرية ” بركس”بوقف بناء ستة منازل و

رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة 
  . عدم الترخيصبحجة

وقال مجلس قروي رمانة في بيان، إن قوة كبيرة 
من جيش االحتالل، اقتحمت القرية أمس وصورت ستة 

، وسلمت أصحابها ”بركس”منازل قيد اإلنشاء و
إخطارات بوقف البناء، بحجة أن المنازل تقع بمحاذاة 

 .جدار الفصل والضم العنصري

  ٣٠ ص١٥/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

حتالل يقتحم مخيم قلنديا ويغلق اال: القدس
  الحاجز العسكري ويعتقل شابين

اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم االثنين شابين 
ٕخالل اقتحامها المخيم شمال القدس المحتلة واغالقها 

 .للحاجز العسكري في المنطقة

المنطقة  وقال مراسلنا إن قوات االحتالل اقتحمت
جلة وشرعت بإغالق الشارع بعدد من آلياتها ودورياتها الرا

باتجاه " قلنديا"المؤدي إلى الحاجز العسكري  الرئيسي
ّوخانقة عبر عنها  القدس، ما تسبب بأزمة سير حادة

 ًالمواطنون بإطالق العنان ألبواقهم احتجاجا على تأخيرهم
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ٕواغالق الشارع الرئيسي، وخالل ذلك اقتحمت قوة معززة من 
 . الشابينالمخيم واعتقلت جنود االحتالل

 وأضاف انه خالل ذلك اعتقلت قوات االحتالل

الشاب عمرو نديم محمود شحادة وعمرو نديم بعد دهم 
استفزازي، واقتادتهما بمركبة  منزليهما وتفتيشهما بشكل

  .عسكرية إلى جهة غير معلومة

  ١٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

   أسرى محررين من القدس٧االحتالل يعتقل 

قوات االحتالل  اعتقلت – المحتلة القدس
اإلسرائيلي، اليوم االثنين، سبعة أسرى محررين من مدينة 

  .القدس المحتلة

وأفاد رئيس لجنة أهالي األسرى والمعتقلين في 
القدس أمجد أبو عصب، بأن قوات االحتالل اعتقلت كال 

أحمد غزالة من البلدة القديمة، ومحمد مأمون الرازم : من
لعامود ببلدة سلوان، وعميرة عميرة وعبيدة من حي رأس ا

عميرة ومحمد ابراهيم دويات من صور باهر، ومحمد ماهر 
وعلي الفقيه من بلدة  الطور، /الكركي من حي جبل الزيتون

  .وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها ّقطنة،

  ١٥/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

عتداء نستنكر ا: "سيادة المطران عطا اهللا حنا

على الحفل الختامي  المستوطنين المتطرفين

للمخيم الصيفي والذي اقيم في مركز تراسنطا في 

 "بيت حنينا

 اعرب سيادة المطران عطا اهللا حنا –القدس  
رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس صباح اليوم عن 
شجبه واستنكاره لالعتداء الغاشم الذي اقدم عليه 

اء االحتفال باختتام المخيم مستوطنون متطرفون اثن
الصيفي في دير ومركز تراسنطة في بيت حنينا حيث تواجد 

 مشارك في هذا االحتفال حيث اقدم ١٣٥٠اكثر من 

المستوطنون على رمي علب اللبن والبندورة والبيض من 
  .خلف االسوار مما ادى الى تعكير االجواء

ان هذا العمل القبيح المرفوض من قبلنا جملة 
يال انما يشير وبشكل واضح الى عنصرية وحقد هؤالء وتفص

المستوطنين المتطرفين الذين يظنون ان القدس لهم وليست 
لسواهم وهم ال يتورعون من االعتداء على احتفال لالطفال 

  . دير تراسنطا في بيت حنينافي ساحة

ان هؤالء المستوطنين القاطنين في المستوطنة 
نهم انزعجوا من احتفال المجاورة لتلك المنطقة يبدو ا

ال لصفقة "االطفال كما انهم انزعجوا من مسرحية بعنوان 
حيث رفع العلم الفلسطيني وهو العلم الذي يعبر عن " القرن

  .م ولقدسهم ولمقدساتهمانتماء جميع الفلسطينيين لوطنه

نقول لهؤالء المستوطنين ولمن ارسلهم بأن 
ثباتا وتمسكا وتصرفاتكم العنصرية لن تزيدنا اال صمودا 

، ان انزعاجكم من احتفاالتنا ومن بهذه االرض المقدسة
ي علمنا لن يزيدنا كفلسطينيين اال تشبثا بهذا الشعار الوطن

  .واالنتماء لهذه االرض المقدسة

اما اولئك الذين سربوا اوقاف وعقارات باب الخليل 
فنحن نقول لهم بأن ما قام به المستوطنون في بيت حنينا 

مون به ايضا في باب الخليل عندما سيستولون سوف يقو
على هذه االبنية االرثوذكسية العريقة وانا ال استبعد ان 
يقوم المتطرفون منهم باالعتداء على المواكب الكنسية 
والمناسبات الدينية وعلى المسيحيين الذاهبين الى كنيسة 

  .ى اديرتهم وكنائسهم وبطريركاتهمالقيامة وال

اخوتنا في مخيم تراسنطا فنحن اننا نتضامن مع 
في القدس عائلة واحدة هكذا كنا وهكذا سنبقى مناشدا 
الجميع بأن تبذل الجهود المطلوبة من اجل ابطال صفقة 
باب الخليل المشؤومة حتى ال يصل المستوطنين الى عقر 

دفون ابناء دارنا ويعتدون علينا صباحا ومساء ويسته
  .شعبنا وحجاج مدينتنا

  ١٥/٧/٢٠١٩ المطران مكتب سيادة

* * * * *  
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" راس خميس"االحتالل يقتحم ضاحية : القدس
  ويمنع دخول وخروج المواطنين

 

اقتحمت قوة معززة من جنود االحتالل، قبل قليل، 
ضاحية راس خميس بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة، 

  .وشرعت بالتنكيل بالمواطنين

وتقع الضاحية في الشارع الرئيسي الممتد من 
دخل مخيم شعفاط باتجاه بلدة عناتا والضواحي م

المجاورة، وتعج المنطقة بالبنايات السكنية والمحال 
  .التجارية

وقال مراسلنا ان االحتالل اقتحم المنطقة من 
جهة الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط، 
وانتشروا عبر دوريات راجلة ومحمولة في الشارع 

خيم وضاحية راس خميس،  المإلىُالرئيسي المفضي 
وأغلقوا الشارع ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج 
من المنطقة دون معرفة أهداف حملة االحتالل الجديدة 
في المنطقة، علما أن توترا بدأ بالتصاعد في الشارع 
الرئيسي بعد رشق جنود االحتالل بالحجارة واستخدام 

  .ريق الشباناالحتالل للقنابل الصوتية والغازية لتف

  ١٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

) األقصى(عشرات المستوطنين يقتحمون 
  بحماية شرطة االحتالل

اقتحم عشرات  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
المستوطنين المتطرفين أمس المسجد األقصى المبارك 

  .بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلية الخاصة

ألوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة وقالت دائرة ا
 ٦٩بأن الفترة الصباحية من االقتحامات شارك فيها 

ً طالبا من طالب المدارس والجامعات ٢٦ًمستوطنا و
والمعاهد التلمودية على مجموعات، ونظموا جوالت 

  .استفزازية في ساحاته بحماية أمنية مشددة

وأوضح أن هذه االقتحامات تخللها أداء طقوس 
ر تلمودية في ساحات األقصى، وسط انتشار كثيف وشعائ

  .لقوات االحتالل

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل في 
اآلونة األخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد 
األقصى ولمصلى باب الرحمة الذي اقتحمته باألمس قوة 
إسرائيلية خاصة، وشرعت بإخراج القواطع الخشبية 

  .فيهالموجودة 

وأفادت أوقاف القدس بأن شرطة االحتالل رافقت 
عشرات المستوطنين خالل اقتحام المسجد األقصى من 

وتنفيذ جواالت استفزازية في باحاته » باب المغاربة«جهة 
  .«باب السلسلة«حتى خروجهم من 

فيما فرضت شرطة االحتالل قيودا مشددة على 
تهم دخول المصلين للمسجد األقصى، واحتجزت هويا

الشخصية عند بواباته الخارجية وتدقق فيها، وتفتش 
  .حقائبهم قبيل دخولهم للمسجد

إلى ذلك، هدمت قوات االحتالل بساعات فجر 
امس االولى، أساسات بناية سكنية قيد اإلنشاء تعود 
ملكيته الحد سكان بلدة السواحرة الشرقية شرق مدينة 

  .القدس المحتلة

الل اقتحمت البلدة وذكر مجاورون أن قوات االحت
العسكري، وداهمت حي » الشياح«من جهة حاجز 

  .، وشرعت بهدم أساسات بناية سكنية»السلحوت«

ميدانيا ايضا، قالت جمعية الهالل األحمر 
الفلسطيني ان عددا من المواطنين الفلسطينيين اصيبوا 
بحاالت اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خالل 

صباح امس، مع قوات االحتالل مواجهات عنيفة اندلعت 
اإلسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل جنوب 

  .الضفة الغربية المحتلة

وذكرت الجمعية في بيان ان قوات االحتالل 
اطلقت الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خالل 
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اقتحامها بلدة بيت أمر، ما أدى إلصابة عدد من 
ى عالجهم ميدانيا من قبل المواطنين بحاالت اختناق جر

   طواقم اسعاف الهالل االحمر الفلسطيني

في غضون ذلك قال نادي األسير الفلسطيني ان 
قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت صباح امس ستة عشر 
مواطنا فلسطينيا خالل حملة دهم واعتقاالت واسعة 
نفذتها في الضفة الغربية المحتلة، واقتادتهم إلى مراكز 

  .ق الخاصة بهاالتحقي

وأضاف نادي األسير الفلسطيني في بيان ان 
قوات االحتالل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام اهللا 
والبيرة ونابلس وبيت لحم والخليل وجنين وأعتقلت هؤالء 

في االثناء توغلت أمس  المواطنين بزعم أنهم مطلوبون
 جرافة عسكرية إسرائيلية، جنوبي قطاع غزة، لمسافة ١١

ً متر تقريبا؛ بالتزامن مع إطالق نار من جنود ١٠٠
  .االحتالل في المكان

وأفاد شهود عيان، بتوغل ثماني جرافات، تبعها 
ًجرافتان؛ انطالقا من بوابة المطبق العسكرية، شرقي حي 
النهضة بالمدينة؛ باشرت بعمليات تجريف في المكان؛ 

  .بإسناد من آليات متمركزة داخل السياج

وات االحتالل النار تجاه األراضي كما اطلقت ق
  .الزراعية، في محيط منطقة التوغل

  ١٣ص ١٦/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  االحتالل يقتحم العيسوية وسط القدس المحتلة
 

 اقتحمـــــت قـــــوات االحـــــتالل – المحتلـــــة القـــــدس
اإلســرائيلي، مـــساء أمــس، بلـــدة العيــسوية وســـط القـــدس 

 محــيط جــامع المحتلــة مــن مــدخلها الغربــي، وتمركــزت فــي
  .األربعين بعد انسحابها من حارة آل داري

وأفـــادت مـــصادر إعالميـــة، بـــأن قـــوات االحـــتالل 
أشاعت في المنطقة أجواء من التوتر خاصة بعـد التـدقيق 
في هويـات المـواطنين، مـا أدى النـدالع مواجهـات بـالقرب 

مـــن مـــسجد األربعـــين، دون أن يبلـــغ عـــن اعتقـــاالت أو 
  .إصابات

  ١٦/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

إصابة طفل إثر اعتداء مستوطن عليه في 
 القدس

 

ــل ميمــاتي أســعد جــابر  )  ســنوات٥(أصــيب الطف
برضوض في رأسه، الليلة، إثر تعرضه لالعتـداء بالـضرب 
المبرح من قبل حارس للمستوطنين، في حي مراغة ببلـدة 

  .سلوان بالقدس المحتلة

ان، بـأن وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سـلو
حالة من الغضب سادت األهالي فـي سـلوان بعـد االعتـداء 

  .على الطفل ميماتي

  ١٦/٧/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد 
 األقصى

 

 جدد عشرات المستوطنين، -القدس المحتلة 
اليوم الثالثاء، اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك، من 

شددة من عناصر الوحدات جهة باب المغاربة، بحراسة م
  .الخاصة بشرطة االحتالل

وأوضح مسؤول العالقات العامة واإلعالم في 
بيان  دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فراس الدبس، في

ً موظفا من حكومة االحتالل ١١٥ مستوطنا و٤١له، أن 
 عنصرا من المخابرات اقتحموا المسجد، وأدى قسم ٢٥و

احاته، إلى أن غادروه من باب منهم طقوسا تلمودية في ب
 .السلسلة

وأشار إلى أن شرطة االحتالل المتمركزة على 
أبواب األقصى احتجزت الهويات الشخصية لبعض 



  
  ١٧٩ 

المصلين الفلسطينيين ودققت بها، كما فتشت حقائبهم 
 .قبيل دخولهم للمسجد

عدا يومي (ًويتعرض المسجد األقصى يوميا 
وانتهاكات من قبل لسلسلة اقتحامات ) الجمعة والسبت

  .المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة

  ١٧/٧/٢٠١٩ وكالة قدس برس

* * * * *  

 االحتالل يعتقل فتى من مخيم شعفاط: القدس
  

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم 
األربعاء، فتى، بعد اقتحامها مخيم شعفاط في القدس 

ة من جيش االحتالل وأفاد مراسلنا، بأن قوات كبير.المحتلة
اقتحمت المخيم، وجرت مواجهات مع الشبان أطلق 
خاللها الجنود الرصاص المطاطي، وقنابل الصوت 
والغاز، واعتقلوا فتى لم تعرف هويته بعد، واقتادوه إلى 

كما داهم جنود االحتالل أربعة منازل تعود  .جهة مجهولة
  .لعائلة عوض

  ١٧/٧/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

مقدسيون :  ألف شيقل٦٠ بة بـرغم دفع ضري
  يفرغون منشآت هدد االحتالل بهدمها

 

قامت عائلة المواطن محمد حمدان العباسي  
بتفريغ أربع محال تجارية تملكها في حوش أبو تايه 
ببلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، بعد تسلمها 
يوم أمس قرارا من بلدية االحتالل في القدس يقضي بهدم 

  .حال اليوم األربعاء؛ بحجة البناء دون ترخيصهذه الم

وقال المواطن ياسر طعمة أحد المستأجرين 
لمراسلنا، بأنه شرع وأشقاؤه الليلة الماضية بتفريغ مصدر 
الرزق الوحيد الذي يعيل ثالث عائالت، الفتا الى أنه 
انتهى قبل أيام من دفع قيمة ضريبة المسقفات المعروفة 

 ٦٠ية االحتالل وقيمتها االجمالية لبلد" األرنونا"باسم 

أكثر من ربع مليون شيقل هي "ألف شيقل، وقال بأن 
قيمة بضاعته التي بدأ بنقلها الى مخازن قد تتسبب 

  ".بإتالف هذه البضائع

وكانت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس 
ترافقها وتحرسها قوة عسكرية معززة، قد اقتحمت سلوان 

احب المحال التجارية العباسي قرارا يوم أمس، وسلمت ص
  .بهدمها

  ١٧/٧/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

مصرع طفل دهسه مستوطن وهدم منشآت 
 سكنية وزراعية بالخليل

    

 استشهد صباح أمس الثالثاء، - فلسطين المحتلة 
األسير نصار طقاطقة بالعشرينيات من عمره، من بلدة بيت 

في » نيتسان «فجار ببيت لحم داخل العزل االنفرادي بسجن
  .الرملة

واعتقلت قوات االحتالل طقاطقة قبل نحو أسبوعين 
بعد دهم منزل عائلته في بلدة بيت فجار ونقلته إلى سجن 

للتحقيق، وبعدها تم نقله إلى العزل االنفرادي في » الجلمة«
  .«نيتسان«

وأعلن رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 
اطقة، في العزل قدري أبو بكر، عن استشهاد األسير طق

وأوضح أبو بكر أن قوات . »نيتسان«االنفرادي بسجن 
االحتالل اإلسرائيلي كانت قد اعتقلت طقاطقة قبل نحو 
أسبوعين، بعد دهم منزل ذويه في بلدة بيت فجار جنوب 

للتحقيق، وبعدها تم » الجلمة«بيت لحم، ونقلته إلى سجن 
  .هد هناك، واستش»نيتسان«نقله إلى العزل االنفرادي في 

وأكدت عائلة األسير أن نجلها ال يعاني من أية 
ًمشاكل صحية، وهذا االعتقال األول له علما أن له ستة 

  .أشقاء غيره، ووالده متوفي

وأشار مكتب إعالم األسرى إلى أن األسير طقاطقة 
استشهد أثناء التعذيب واإلهمال الطبي، داخل العزل 
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 االحتالل تغلق حاليا ولفت إلى أن إدارة سجون .االنفرادي
وباستشهاد . كافة السجون، بعد استشهاد األسير طقاطقة

األسير طقاطقة يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة 
  .١٩٦٧ استشهدوا بسجون االحتالل منذ العام ٢٢٠إلى 

، مصرعه ) سنوات٧(ولقي الطفل طارق ذبانية 
را بإصابته بعد منتصف الليل، من ترقوميا غرب الخليل، متأث

وقالت . الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن
مصادر طبية فلسطينية، إن الطفل كان يقود دراجة هوائية 

غرب الخليل، وتم » ادوره«على الشارع بالقرب مستوطنة 
نقله إلى أحد المستشفيات اإلسرائيلية، حيث أعلن عن 

  .استشهاده بعد منتصف الليل

فل كان يقود دراجة وبحسب المعلومات، فإن الط
المقامة على » ادوره«هوائية على الشارع بالقرب مستوطنة 

أراض فلسطينية غرب الخليل، والمحاذية لمكان سكنه وتم 
نقله إلى أحد المشافي، حيث أعلن عن استشهاده في 

  . ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية

 عملية دهس نفذها ٤٣ووثقت مصادر فلسطينية 
 الطرق االلتفافية في الضفة الغربية مستوطنون على

 ٤والقدس المحتلتين العام الماضي، وأسفرت عن استشهاد 
 آخرين بجروح مختلفة، ٣٣ٕمواطنين فلسطينيين، واصابة 

 رأسا ٤٢ سيدات، باإلضافة إلى دهس ٥ أطفال، و٩بينهم 
  .من الماشية، ما أدى إلى نفوقها في الحال

سرائيلي فجر إلى ذلك، اعتقل جيش االحتالل اإل
 مواطنين من مناطق مختلفة بالضفة ٨أمس الثالثاء، 

الغربية المحتلة، قامت الجرافات وآليات عسكرية لالحتالل 
بهدم منشآت زراعية وسكنية في محافظة الخليل بحجة 

  .>>...البناء دون تراخيص

  ٢٠ ص١٧/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  الهدم يتصاعد.. القدس
  

الحــــتالل، أمــــس األربعــــاء، اقتحمــــت مخــــابرات ا
ــــاب  ــــد مــــدخل مــــصلى ب المــــسجد األقــــصى وتمركــــزت عن
. الرحمـــة، فيمـــا جـــدد المـــستوطنون اقتحامـــاتهم للمـــسجد

ـــن مخـــابرات االحـــتالل  ـــرادا م ـــأن أف ـــان ب ـــاد شـــهود عي وأف
ــاب الرحمــة،  ــى مــصلى ب ــدرج المفــضي ال تمركــزت عنــد ال
وقبـل ذلــك قــام اثنـان مــن عناصــر شـرطة االحــتالل بجولــة 

  .صلى باب الرحمةداخل م

وأوضح الشهود أن الشرطة قامت بـالتجول داخـل 
واقـتحم . المصلى باالحذية في اسـتفزاز لمـشاعر المـصلين

ــة اليهــود، المــسجد االقــصى ٧ مــستوطنا و٣٦  مــن الطلب
ــة، وســط حراســة مــشددة مــن  ــاب المغارب ــر ب ــارك، عب المب

  .شرطة االحتالل

فـي موضـوع آخـر، تنتهـي اليـوم الخمـيس، مهلــة 
 االحــتالل ألهــالي حــي وادي الحمــص بقريــة صــور جــيش

باهر، لهدم منازلهم بأيديهم، فيمـا هـدمت آليـات االحـتالل 
منـــشأتين تجـــاريتين فـــي بلـــدة بيـــت حنينـــا وصـــور بـــاهر 

  .بمدينة القدس

وأوضـــح حمـــادة حمـــادة رئـــيس لجنـــة حـــي وادي 
ـــالي حـــي وادي  ـــة جـــيش االحـــتالل أله الحمـــص، أن مهل

ية بأيـــديهم تنتهـــي اليـــوم الحمـــص لهـــدم منـــشآتهم الـــسكن
الثــامن عــشر مــن الــشهر الجــاري، الفتــا إلــى أن ســلطات 
االحــتالل أبلغــت شــركة الكهربــاء بنيتهــا هــدم المنــازل فــي 
صور بـاهر، وطالبتهـا بفـصل التيـار الكهربـائي يـوم تنفيـذ 

  .«دون تحديد اليوم لذلك«الهدم 

وتــسود حالــة مــن القلــق والتــوتر وعــدم االســتقرار 
الحمـــص، مـــع قـــرب انتهـــاء مهلـــة جـــيش فـــي حـــي وادي 

االحتالل، فأهالي الحي يؤكدون رفضهم على هدم منازلهم 
أجـرة الهـدم «بأيديهم تحـت أي ظـرف رغـم التهديـد بفـرض 
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فـي حـال قامـت جرافـات االحـتالل » باهظة التكاليف عليهم
  .بتنفيذ قرارات الهدم

ــد حــصولهم  ــاء بع ــاموا بالبن ــم ق ــد األهــالي أنه وأك
حيـث تقـع » ناء مـن وزارة الحكـم المحلـيتراخيص ب«على 

منــازلهم فــي منــاطق تابعــة للــسلطة الفلــسطينية المــصنفة 
ــــتهم » أ« ــــك الحق ــــات الموقعــــة، ورغــــم ذل حــــسب االتفاقي

المقــــام علــــى » أمــــن الجــــدار«ســـلطات االحــــتالل بحجــــة 
أراضيهم، وأوضـح األهـالي انـه وعلـى مـدار سـنوات حـاول 

، وخطر الهدم يهدد االهالي الغاء قرارات الهدم دون جدوى
  . منزل١٠٠ بناية سكنية تضم أكثر من ١٦

إلـــى ذلـــك، أجبـــرت طـــواقم بلديـــة االحـــتالل فـــي 
القـدس عائلــة محمــد حمــدان العباسـي بتفريــغ أربــع محــال 
ــو تايــه ببلــدة ســلوان، بعــد  ــة تملكهــا فــي حــوش أب تجاري
تــسلمها، الثالثــاء، قــرارا مــن بلديــة االحــتالل يقــضي بهــدم 

  .ة البناء دون تراخيصهذه المحال، بحج

وشــرع المــواطن ياســر طعمــة، وأشــقاؤه بــساعات 
ـــالث  ـــل ث ـــذي يعي ـــد ال ـــرزق الوحي ـــغ مـــصدر ال ـــل بتفري اللي
عـــائالت، الفتـــا إلـــى أنـــه دفـــع قبـــل أيـــام قيمـــة ضـــريبة 

ـــة باســـم  ـــا«المـــسقفات المعروف لبلديـــة االحـــتالل » األرنون
أكثــر مــن « ألــف شــيكل، وقــال إن ٦٠وقيمتهــا االجماليــة 

يون شيكل هي قيمة بضاعته التـي بـدأ بنقلهـا إلـى ربع مل
  ..«مخازن قد تتسبب بإتالف هذه البضائع

وأوضــح أنــه تلقــى قــرار هــدم إداري يــوم الخمــيس 
الماضــي، وتوجــه بعــدها إلــى المحــامي مــن أجــل تجميـــد 
القـــرار الهـــدم، وبالفعـــل قـــدم طلبـــا للمحكمـــة لكـــن البلديـــة 

  .>>...سارعت بالهدم

  ٤٨ص ١٨/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

 ٢١  ويعتقل"حارس الجبل"االحتالل يدمر 
 ًفلسطينيا

  

دمرت قوات  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
في » كرفانا«االحتالل، أمس أراضي زراعية، وصادرت 

  .قرية عصيرة الشمالية شمال غرب نابلس

وقال غسان دغلس مسؤول ملف االستيطان في 
شمال الضفة الغربية ان جرافات االحتالل وصلت لمنطقة 

 جنوب عصيرة ترافقها دوريات عسكرية» خلة اللحام«
اسرائيلية، وشرعت بتدمير الطرق الزراعية التي قامت 
البلدية وبالتعاون مع اتحاد لجان الرعاية الصحية 
بافتتاحها وشقها لتمكين المواطنين من الوصول الى 

 طرق اخرى بالسواتر ٣اراضيهم كما قامت باغالق 
  .الترابية

واضاف دغلس ان المشروع الذي يحمل اسم 
رق فرعية ورئيسية قام بشق ط» حارس الجبل«

 كليو مترا ليتمكن المواطنون من ١٣للمواطنين بطول 
الوصول الى اراضيهم وعدم السماح للمستوطنين 
باالستيالء على المزيد من اراضي المواطنين في 

  .المنطقة

وقال دغلس ان قوات االحتالل دمرت المشروع 
وصادرت » ج«بحجة عدم السماح بالعمل في مناطق 

 ملكيته الحد المواطنين قبل انسحابها من تعود» كرفانا«
  .المكان

كما استولت قوات االحتالل أمس، على خيم 
  .وخاليا شمسية في بلدة نحالين غرب بيت لحم

ّكما شنت قوات االحتالل أمس حملة اعتقاالت 
 مواطنا في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من ٢١طالت 

ها عثرت على ّالضفة الغربية والقدس المحتلة، وزعمت ان
مصنع للسالح عبارة عن ورشة خراطة في مخيم الدهيشة 

  .جنوب مدينة بيت لحم
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ّوأعلن االحتالل أن المعتقلين مطلوبون ألجهزته 
األمنية، مشيرا إلى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية 
بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين 

  .وجنود االحتالل

حتالل انه هدم مخرطة إلنتاج وزعم جيش اال
الوسائل القتالية غير القانونية في مخيم الدهيشة جنوب 

ًوقال ان هدم المخرطة يعتبر جزءا مهما . بيت لحم ً
ًوحيويا في هذه المعركة ضد صناعة السالح في الضفة 

وادعى ان هذه المخرطة تصنع أسلحة في غاية . الغربية
  .ب تمييزهالدقة وتقلد أي قطعة سالح بشكل يصع

واستولى الجيش على المخرطة وقام بقص 
قواعدها وقام بإحضار رافعة نقلت كل اجزائها الى إحدى 
قواعد سالح المدرعات جنوب مدينة بيت لحم، واغلق 

  . من العاملين فيها وصاحبها٦مقرها واعتقل 

ّأما في محافظة الخليل، اعتقلت قوات االحتالل 
تيش منزل عائلته في الشاب معتصم سمير الزير بعد تف

كما . ٕبلدة دورا، واطالق القنابل الغازية داخل المنزل
اعتقلت قوات االحتالل أربعة مواطنين خالل حملة 

  .مداهمات في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت

وذكر شهود عيان أن قوة عسكرية كبيرة من 
جيش االحتالل اقتحمت البلدة، وشنت عمليات دهم 

كما .وتفتيشها والعبث بمحتوياتهاللعديد من المنازل 
داهمت قوات االحتالل منزل رئيس بلدية الزاوية نعيم 

  .حمودة، وسلمته بالغا لمراجعة مخابراتها

في شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات 
  .عقب اقتحام قوات االحتالل مخيم جنين واعتقال شابين

وقال شهود عيان إن المواجهات تركزت في 
على شارع حيفا وتخللها إطالق كثيف وسط المخيم و

للرصاص من قبل قوات االحتالل التي اعتقلت الشابين 
أمين حسن بني غرة، وكسوم السعدي وتفتيش منزلي 

  .ذويهما في ظل اعتقاالت يومية يشهدها المخيم

ففي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب عدد 
ّمن الشبان بالرصاص الحي والمطاطي في مواجهات  ّ

ّلعت داخل المخيم، أطلق خاللها الشبان األلعاب اند
  .ّالنارية وألقوا زجاجات حارقة صوب قوات االحتالل

ّواعتقلت القوات الفتى إسماعيل العيشة والشاب 
  .فارس شمارخة عقب اقتحام المخيم

 ٦ ص١٩/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

   شقة بصور باهر١٠٠حتالل يقرر هدم اال
 

تجاهل  -  براهيم كامل إ-القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي كما يبدو كافة التحذيرات التي اطلقتها 
االمم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق االنسان ويصر 
على ارتكاب جريمة جديد ويضيفها الى سلسلة جرائمه 

 شقة سكنية وتشريد عشرات العائالت ١٠٠بهدم نحو 
ات الفلسطينية من منازلها واراضيها، إذ اقتحمت قو

االحتالل بتعزيزات عسكرية صباح أمس حي وادي 
الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، ألخذ 
القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم، 

 شقة سكنية بحجة قربها من جدار ١٠٠والبالغ عددها 
الفصل العنصري الذي اكدت محكمة العدل الدولية انه 

 ودعت االحتالل الى ازالته مخالف للقانون الدولي
  .وتعويض المواطنين

بدوره قال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص 
بقرية صور باهر، حمادة حمادة، إن قوات االحتالل 
وطواقم من بلدية االحتالل أخذوا قياسات هندسية للمباني 
المستهدفة، برفقة مقاولين إسرائيليين، تمهيدا لعملية 

د أبو طير صاحب إحدى الهدم، وهو ما أكده محم
وواصل أهالي .  شقة٤٠البنايات السكنية، والمكونة من 

حي وادي الحمص فعالياتهم الرافضة لقرار االحتالل هدم 
  . بناية بواقع مئة وحدة سكنية في الحي١٦
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فيما قالت مصادر حقوقية ان سلطات االحتالل 
 تعد العدة لمطلع األسبوع المقبلة االحد او االثنين لتنفيذ
أوامر الهدم، بإغالق المنطقة ومحاصرتها وهدم المنازل 
التي سبق وتم وضع عالمات بالدهان عليها وتم تبليغ 

  .أصحابها بهدمها

ووفق المصادر الحقوقية التي فضلت عدم ذكر 
هناك قرار عسكري وموافقة من المحكمة العليا :"اسمها

اإلسرائيلية يؤيد قرار الجيش في تصوره للمطاردة 
 متر كعمق للجدار ٣٠٠ الى ٢٥٠ة وجود من وضرور

ليتمكن الجيش من التعامل مع أي حدث او اختراق لهذا 
  ."الجدار

وأضافت المصادر ان قادة جيش االحتالل 
يعتقدون ان هذه معركة يجب ان يتم تنفيذ توصياتهم بها 
ٕواال ستكسر كلمتهم وتوصياتهم وتدب الفوضى في كل 

 في عملية البناء دون تلك المنطقة التي تشهد زيادة
ترخيص وفق زعمهم، خاصة أن المدة التي منحها 
االحتالل للمواطنين أصحاب هذه المنازل لهدمها بأنفسهم 

، ما يجعل الباب مفتوحا ١٨/٧/٢٠١٩تنتهي الخميس 
  .أمام االحتالل لهدمها بعد هذه المهلة

وكان دعا المنسق اإلنساني لألرض الفلسطينية 
غولدريك، ومديرة عمليات الضفة المحتلة، جيمي ماك

غوين لويس، ورئيس مكتب " األونروا"الغربية في وكالة 
مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان في 
األرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي إلى وقف خطط الهدم في صور 

  .باهر

 ّنحن نضم صوتنا: "وقال المسؤولون األمميون
إلى اآلخرين في أسرة المجتمع الدولي، وندعو إسرائيل 
إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني 
ّوغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكن الفلسطينيين 
من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من 

الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع 
مات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة االلتزا

  ."باالحتالل

 بنايات مأهولة أو قيد ١٠ويطول القرار 
 شقة وتنفيذه يلحق أضرارا ١٠٠اإلنشاء، وتتألف من 

 شخصا، وتقع غالبية المنازل في مناطق ٣٥٠بأكثر من 
الواقعة تحت السيطرة المدنية واألمنية " أ"مصنفة 

الواقعة تحت السيطرة " ب"قة الفلسطينية الكاملة والمنط
المدنية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية، وبناية واحدة تقع 
في المنطقة التي ضمتها إسرائيل بعد االحتالل في عام 

١٩٦٧.  

  ٦ص ١٩/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

غدا " األقصى"جماعات الهيكل تدعو الستباحة 
  تزامنا مع مناسبات تلمودية

 

في إطار ما يسمى ت منضوية عادعت جما
المزعوم، أنصارها وجمهور " اتحاد منظمات الهيكل"

المسجد  اقتحام  المشاركة الواسعة فيإلىالمستوطنين 
ًالمبارك واستباحته بأعداد كبيرة بدءا من صباح  األقصى

 .يوم غد األحد تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية

 موعد) ٢١/٧/٢٠١٩(ويصادف يوم غد األحد 

ُطير، يعد مقدمة ألخطر المواسم التهويدية، تلمودي خ
، ويأتي هذا الحدث "תמוז צום" "صوم تموز"وهو يوم 

، "األسابيع عيد"بعد أربعين يوما من ذكرى نزول التوراة 
الذي يكون " خراب الهيكل"وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ

 .يوما بعده بعشرين

 حسب التقويم(ويعتبر السابع عشر من تموز 

 هو يوم هام جدا في التاريخ اليهودي، حيث )"العبري
وأهمها ما حدث خالل هذا اليوم  يعتبر محطة لعدة أحداث

القدس  والذي أكسبه اسمه هو ذكرى تدمير وخراب أسوار
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في عهد القائد الروماني تيطس قبل ثالثة أسابيع من 
 .الثاني كما تنص الروايات التلمودية تدمير الهيكل

  من تموز العبري معيبدأ صيام السابع عشر

الفجر ويستمر حتى غروب الشمس وفيه تطبق 
بصفة أقل صرامة من  المحظورات الحياتية اليومية ولكن

الثالثة  يوم الغفران، ويعد هذا اليوم بداية ألسابيع الحداد
التاسع من "ذكرى خراب الهيكل "التي تنتهي بما يسمى 

 ."آب

 عوعادة ما تستغل جماعات الهيكل يوم الساب
عشر من تموز في تهويد المسجد األقصى وابتداع برامج 

المتطرفة، ومنها تكثيف  تهويدية تنفذها الجماعات
تنظيم   كما سيتماإلرشاديةاالقتحامات المركزية والبرامج 

مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس احتفاال بهذا 
  .باألسوار اليوم الذي يختص

  ٢٠/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

.. دعوات القتحامات واسعة للمسجد األقصى
  اليوم

  

 -   وكاالت-  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
اصيبت مصورة صحفية وعدد من الفلسطينيين امس 
بقنابل الغاز التي اطلقها جنود االحتالل على المشاركين 

  .في فعالية مناصرة حي وادي الحمص

ز وقامت قوات االحتالل باطالق قنابل الغا
والصوت على المشاركين في خيمة االعتصام التي تم 
نصبها شرق بيت لحم ما أدى إلصابة الصحفية عرقاوي 

  .وعدد آخر باالختناق

وقد استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين 
اعتداءات االحتالل االسرائيلي المستمرة على الصحفيين 

  .في مسيرات العودة بشكل متعمد

صحفي امس إن هذه وقالت النقابة في بيان 
االعتداءات، وآخرها استهداف المصور في فضائية 
االقصى بقنبلة غاز بشكل مباشر في الوجه، تضاف إلى 
سجل االحتالل االسود بحق الصحفيين، مطالبة المنظمات 
الحقوقية اإلنسانية بالتدخل الفوري والضغط على 

  .االحتالل لوقف هذه الجرائم

ين واتحاد ودعت االتحاد الدولي للصحفي
  .الصحفيين العرب الستنكار هذه الجرائم المتواصلة

وأكدت أنها ستواصل جهودها المحلية والعربية 
والدولية للدفاع عن الصحفيين والوقوف إلى جانبهم امام 
غطرسة وجرائم االحتالل المتواصلة بحق الصحفيين 

  .الفلسطينيين

على صعيد آخر دعت المرجعيات الدينية 
مدينة القدس المحتلة الى التصدي والصمود والوطنية في 

وشد الرحال الى المسجد األقصى المبارك ومنع المس 
بقدسيته وانتهاك حرمته من المتزمتين المتطرفين من 

  .المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم

وجاء ذلك ردا على دعوات جماعات منضوية في 
ارها المزعوم، أنص" اتحاد منظمات الهيكل"إطار ما يسمى 

وقطعان المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحام 
المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، تزامنا مع مناسبات 
صيام الخراب تلمودية تهويدية وتستغلها حكومة االحتالل 

  .وشرطتها للمساس بالمسجد األقصى المبارك

واكدت المرجعيات الدينية ان المسجد األقصى 
سبة من مناسبات االحتالل السياسية يستهدف في كل منا

والدينية ألهداف باتت معروفة ومكشوفة وال تنطلي على 
  .المقدسيين

وشددت المرجعيات الدينية والوطنية أمس على 
أهمية شد الرحال للمسجد األقصى خاصة في موسم 
المنافسة على التطرف والزج بالمقدسات اإلسالمية 

مبارك في التنافس والمسيحية وخاصة المسجد األقصى ال
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الداخلي بين األحزاب والحركات الدينية المتطرفة عشية 
انتخابات اإلعادة النتخابات الكنيست، ودعوات ما يسمى 

المزعوم لتكثيف االقتحامات " اتحاد منظمات الهيكل"
تزداد وتيرتها خالل فترة األعياد اليهودية،  ولألقصى

) والسبتالجمعة (ًويشهد المسجد األقصى يوميا عدا 
اقتحامات استفزازية للمستوطنين المتطرفين بحراسة 

  .مشددة من قوات االحتالل

ودعت كل من يستطيع الوصول الى المدينة 
المقدسة للرباط في المسجد األقصى ومنع أي مس 

  .يتعرض له مثل هذه االقتحامات االستيطانية االستفزازية

وطالبت المرجعيات القوى الوطنية واإلسالمية 
ًلفصائل باستنفار عناصرها للوقوف صفا واحدا دفاعا وا ً ً

  .عن القدس والمسجد األقصى المبارك

اتحاد (ووفق دعوات المستوطنين وما يسمى بـ 
المزعوم ويصادف اليوم األحد موعد ) منظمات الهيكل

خراب "، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ"صوم تموز"
 العبري المزعوم والتاسع من آب وفق التقويم" الهيكل
  .القمري

وتستغل جماعات الهيكل هذا اليوم لمهاجمة 
المسجد األقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات 
المتطرفة، ومنها تكثيف االقتحامات المركزية والبرامج 
االرشادية، كما يتم تنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول 

  .أسوار القدس القديمة

ارة اتحاد وطالب أحد أبرز أعضاء مجلس إد
بتقسيم المسجد " أرنون سيجال"ويدعى " منظمات الهيكل"

األقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد 
ودعا إلى فتح المسجد األقصى . اإلبراهيمي في الخليل

ٕلليهود على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع، واعادة 
  .إغالق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي

متطرفين باللطم والحزن وطالب المتزمتين وال
واالمتناع عن كل الملذات لحين اطباق السيطرة على 

  .المسجد األقصى وبناء الهيكل المزعوم

المزعوم " اتحاد منظمات الهيكل"ودعت ما يسمى 
لتكريس ذكرى التاسع من آب في جميع أنحاء البالد لعقد 
مؤتمرات وحلقات دراسية عديدة بمشاركة مفكرين 

ين، تتناول أوضاع المجتمع اإلسرائيلي وسياسيين وصحفي
وسبل بناء الجسور بين المجتمعات المختلفة من 

  .الشعب

من جانب آخر اقتحمت قوات االحتالل 
االسرائيلي، قبل ظهر أمس، مخيم شعفاط وسط القدس 
المحتلة من جهة الحاجز العسكري الثابت قرب مدخل 

  .المخيم

تحام وقامت دوريات عسكرية راجلة ومحمولة باق
المخيم وشرعت بدهم الشارع الرئيسي الممتد من الحاجز 
العسكري وحتى ضاحية راس خميس، ما تسبب بحالة من 

  .التوتر والفوضى في المنطقة

في حين أكد الناطق بلسان جيش االحتالل تنفيذ 
ً فلسطينيا من الضفة والقدس ١١حملة اعتقاالت طالت 

 .المحتلة

  ١٦ ص٢١/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ومستوطنون .. اقتحام مصلى باب الرحمة
 برفقة حاخامات يستبيحون األقصى

  

 اقتحمت قوات معززة - وكاالت -لسطين المحتلة ف
من شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس األحد، حي 
وادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة، وحولت 
الحي لثكنة عسكرية وفرضت حصارا على الحي وذلك 

هدم عشرات الشقق السكنية بحجة قربها من جدار تمهيدا ل
  .الفصل العنصري
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وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة 
حمادة، إن قوات كبيرة من جيش االحتالل اقتحمت الحي 

وأمهلت سلطات االحتالل . وفرضت حصارا شامال عليه
أهالي حي وادي الحمص الخميس الماضي الموافق 

 شقة ١٠٠نحو (رات هدم منازلهم،  لتنفيذ قرا١٨/٧/٢٠١٩
، والتي صادقت عليها المحكمة اإلسرائيلية العليا )سكنية

  .قبل عدة أسابيع

ورفضت المحكمة االسرائيلية العليا، ظهر أمس 
 بناية سكنية في ١٦االحد، طلب تأجيل وتجميد قرارات هدم 
وأوضح محمد ابو . حي وادي الحمص، بقرية صور باهر

ادي الحمص، أن المحكمة العليا ردت طير من لجنة حي و
أمس على طلب العائالت بتجميد قرارات هدم البنايات 

  .السكنية لوجود ثغرات في القرار السابق، برفض طلبهم

وكانت قوات االحتالل اقتحمت، يوم الخميس 
الماضي، حي وادي الحمص ألخذ القياسات مرة أخرى 

 شقة ١٠٠ددها للمباني السكنية المهددة بالهدم، والبالغ ع
سكنية، علما أن المدة الزمنية التي منحها االحتالل لسكان 

  .هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم انتهت الخميس

ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر 
وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثالثة آالف دونم، وقد حرم جيش 

حة االحتالل السكان فيه من البناء على نصف المسا
تقريبا، بحجة قرب األراضي من جدار الفصل العنصري الذي 

  .يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم

 بالتماس ضد مسار ٢٠٠٣وتقدم األهالي عام 
الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في 
الجانب اإلسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية 

» أ«لبنايات تقع في منطقة مصنفة االحتالل، علما أن ا
خاضعة للسلطة الفلسطينية حسب االتفاقيات الموقعة 
وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إال ان 
سلطات االحتالل تصر على هدمها بحجة قربها من الجدار 

  .األمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة

عمة وقمعت قوات االحتالل مسيرة ليلية دا
ومناصرة لحي وادي الحمص بالقدس المحتلة، حيث أطلقت 
قوات االحتالل على المشاركين في خيمة االعتصام التي تم 
نصبها، في المنطقة خارج الجدار شرق بيت لحم، قنابل 
الغاز والصوت، ما أدى إلصابة الصحفية آيات عرقاوي 
وعدد آخر باالختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار 

  .واالستيطان الوزير وليد عساف

واستباح عشرات المستوطنين، أمس األحد، 
خراب أسوار «المسجد األقصى المبارك، في ذكرى ما يسمى 

واقتحم المستوطنون المسجد األقصى، عبر باب . »القدس
المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، بحراسة مشددة من 

صى وأخرى شرطة االحتالل التي انتشرت في ساحات األق
  .رافقتهم بجولتهم

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
وشؤون المسجد االقصى بالقدس، الشيخ عزام الخطيب، 

في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات االحتالل االسرائيلي 

المستوطنين الخاصة، موضحا انه تقدم مجموعات 
، »حاخامات«المقتحمين عدد من كبار رجال الدين اليهود 

الحاخام المتطرف الياهو ويبر، والحاخام : ُعرف منهم
وتأتي االقتحامات تزامنا مع دعوات .المتطرف يوئل إليتسور

جماعات يهودية متطرفة منضوية في إطار ما يسمى بـ 
جد المزعوم، باستباحة المس» اتحاد منظمات الهيكل«

  .األقصى بأعداد واسعة من المستوطنين

واقتحمت شرطة االحتالل االسرائيلي الليلة قبل 
الماضية وفجر أمس االحد، مصلى باب الرحمة في الجهة 
الشرقية من المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس 
المحتلة، واستولت على بعض األثاث من داخله، حسبما 

وقاف االسالمية فراس افاد مسؤول االعالم في دائرة اال
  .الدبس

وأوضح الدبس في بيان، ان االحتالل اقتحم قبل 
عدة أيام مصلى باب الرحمة، واستولى على قواطع خشبية 
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وخزائن ألحذية المصلين، ويأتي هذا االقتحام استكماال 
الستهداف مصلى باب الرحمة من اجل تهويده من قبل 

  .سلطات االحتالل ومستوطنيه

ون فتح مصلى باب الرحمة في واعاد المقدسي
 عاما على اغالقه من قبل ١٦شهر شباط الماضي بعد 

وفي سياق هدم المنازل الفلسطينية، هدمت .شرطة االحتالل
قوات االحتالل صباح أمس األحد، بركسات واستولت على 

وقال مسؤول . خيام بمنطقة الحديدية في األغوار الشمالية
عتز بشارات، إن قوات ملف األغوار في محافظة طوباس، م

االحتالل هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، 
  .واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة

وشن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد، 
حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية 
تخللها اعتقال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى 

  .جهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبيةاأل

  ١ ص٢٢/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يتنكر لالتفاقيات ويهدم منازل 
  فلسطينيين

  

باشرت قوات االحتالل  –) ب.أزف (–صور باهر 
اإلسرائيلية باكرا صباح أمس هدم وتفجير منازل 

وب القدس الى جن» غير قانونية«فلسطينيين تزعم أنها 
الشرقية، وعلى مقربة من السياج الفاصل بين القدس 
والضفة الغربية المحتلة، في عملية أثارت تنديد فلسطيني 

 .وعربي ودولي، وقلق األمم المتحدة

ويهدف االحتالل الى تشريد العائالت الفلسطينية 
وتهويد المنطقة الستكمال التطويق االستيطاني للقدس 

 .من جميع الجهات

 مئات العناصر من الشرطة والقوات وقام
اإلسرائيلية فجرا بتطويق أربعة مبان على األقل في منطقة 

صور باهر الواقعة بين القدس والضفة الغربية، والتي 
 .١٩٦٧تحتلها إسرائيل منذ العام 

وهدمت جرافات اسرائيلية ثالثة مبان، اثنان 
منهما عير مكتملين، وفق ما أورد صحافي في وكالة 

 .نس برس، بعد أن أخلتها من السكانفرا

. كما منع الصحافيون من االقتراب من الموقع
أريد أن «وهتف رجل بعد أن أجبر على مغادرة منزله، 

 .«أموت هنا

، وهو أب ) عاما٤٢(وقال إسماعيل عبيدية 
ألربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد المباني التي تم 

دين ومأوانا بتنا مشر«هدمها، لوكالة فرانس برس، 
 .«الشارع

وتقول إسرائيل إن المباني التي تم هدمها بنيت 
قريبا جدا من السياج الفاصل الذي بدأت بإقامته في 

 .، بعد االنتفاضة الثانية٢٠٠٢العام 

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام األمن 
ذريعة إلجبارهم على ترك المنطقة والعمل على التوسع 

 .طرق التي تربط بين المستوطناتاالستيطاني وفتح ال

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في 
مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية 

 .بموجب اتفاقات أوسلو

وكان السكان تلقوا إشعارا من السلطات 
 قبل تنفيذ ً يوما٣٠ حزيران يمهلهم ١٨اإلسرائيلية في 

 .قرار الهدم

متحدة لتنسيق الشؤون وأفاد مكتب األمم ال
اإلنسانية أن القرار اإلسرائيلي يشمل عشرة مبان بعضها 

 ويؤثر على ً شخصا١٧قيد اإلنشاء وسيتسبب بتشريد 
 . آخرين٣٥٠

 مبنى آخر في المنطقة ١٠٠ويخشى السكان تعرض 
  .لخطر الهدم في المستقبل القريب
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اعتبرت السلطة الفلسطينية أمس أن إقدام و
تصعيد »و» مجزرة« منازل فلسطينيين إسرائيل على هدم

، وقرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء »خطير
 .إسرائيل إللغاء االتفاقات مع» بوضع آليات«

ّوقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
ّالفلسطينية صائب عريقات لصحافيين في مقر المنظمة 

نة التنفيذية ّقرر الرئيس محمود عباس واللج«في رام اهللا 
أن تضع القيادة الفلسطينية آليات إللغاء االتفاقات بيننا 

 .«وبين الجانب اإلسرائيلي

وأعلن عريقات أن الرئيس عباس طلب من 
ممثل السلطة الفلسطينية في األمم المتحدة رياض 
منصور طلب جلسة لمجلس االمن الدولي لبحث قضية 

 .هدم المنازل الفلسطينية

لفلسطينية هدم منازل ودانت الرئاسة ا
فلسطينيين في حي وادي الحمص بالقرب من مدينة 

 .القدس، حسب بيان وزعته الرئاسة على وسائل االعالم

التصعيد الخطير » ووصفت اإلجراء اإلسرائيلي ب
جزء من «، واعتبرت أنه »ضد شعبنا الفلسطيني األعزل

الهادفة الى » صفقة القرن«ُمخطط تنفيذ ما يسمى 
 .«قضية الفلسطينيةتصفية ال

الرئيس محمود » وقالت الرئاسة في بيانها إن
عباس يجري اتصاالت مع مختلف األطراف ذات العالقة 

 .«لوقف هذه المجزرة اإلسرائيلية

وقالت السلطة الفلسطينية إن اإلجراء اإلسرائيلي 
سيشمل هدم ستة عشر مبنى تضم حوالى مئة شقة 

 .سكنية

لجنة التنفيذية وتحدث عريقات بعد اجتماع ل
الرئيس «لمنظمة التحرير الفلسطينية، مشيرا الى أن 

محمود عباس قال إننا أمام خطوات غير مسبوقة 
خصوصا أن سلطة االحتالل تنكرت لكل االتفاقيات 

 .«الموقعة

وردا على سؤال حول طبيعة هذه الخطوات، قال 
 .«ما قاله الرئيس عباس اليوم هو أكثر من بداية«

ات كذلك أن القيادة الفلسطينية وأعلن عريق
قررت وقف التعامل مع جهاز المحاكم اإلسرائيلية، في ما 

باعتبارها اداة «يخص قضايا مختلف عليها مثل البناء، 
 .«لترسيخ االحتالل

وأشار الى أنه تم تكليفه بمتابعة بحث قانونية 
وأعلن . تحويل هذه القضايا الى المحاكم الفلسطينية

ة الخارجية الفلسطينية قدمت أمس الى عريقات أن وزار
المحكمة الجنائية ملفا كامال حول هدم منازل 

 .الفلسطينيين

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية مجلس األمن 
بوجه (...) تحمل مسؤولياته »و» ًاالنعقاد فورا«الى 

التي تمارسها » جريمة الحرب وعملية التطهير العرقي
 .إسرائيل

 .لهدم اإلسرائيليةودانت فرنسا عملية ا

ّوقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية 
فرنسا تدين هدم الجيش اإلسرائيلي لعدد «ّفي بيان إن 

من المباني في حي وادي الحمص الواقع جنوب شرق 
 .«القدس

ّوشدد البيان على أن  عمليات الهدم في أراض «ّ
ّمحتلة تخالف القانون الدولي، وال سيما القانون ا لدولي ّ

 .«اإلنساني وقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة

عمليات الهدم «ّوأوضحت الوزارة في بيانها أن 
ّهذه تتم ألول مرة في مناطق خاضعة لسلطة السلطة 
ّالفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي تشكل سابقة 

ّخطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين ّ». 

جراءات سلطات وأدانت الفصائل الفلسطينية إ
االحتالل، واعتبرتها جريمة حرب وتطهيرا عرقيا، 

 .تستهدف تشريد المواطنين األصليين أصحاب األرض
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من جهته طالب األمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، أمس االحتالل اإلسرائيلي بوقف هدم 

 .منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة

لذي عقده نائب جاء ذلك في المؤتمر الصحفي ا
المتحدث الرسمي باسم األمين العام لألمم المتحدة، 

 .فرحان حق، في المقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك

وتال المسؤول األممي بيانا أصدره كل من منسق 
 األمم المتحدة الشؤون اإلنسانية، جيمي ماك جولدريك،

ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة غوث وتشغيل 
ورئيس  ، جوين لويس،)أونروا(لالجئين الفلسطينيين ا

مكتب مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان في 
 .األرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان

ودعا البيان إلى وقف أعمال الهدم الجماعي في 
 .حي صور باهر في القدس

نتابع «وقال المسؤولون األمميون، في بيانهم، 
 في منطقة صور باهر بالقدس حيث عن كثب التطورات

يواجه سبعة عشر فلسطينيا، من بينهم تسعة الجئين 
 آخرين ٣٥٠فلسطينيين، خطر النزوح، ويخاطر أكثر من 

 بسبب اعتزام السلطات اإلسرائيلية هدم ،بفقدان ممتلكاتهم
 بسبب قربها من ، شقة٧٠ مبان، بما في ذلك حوالى ١٠

 .«الجدار الفاصل في الضفة الغربية

 ٢٣/٧/٢٠١٩موقع اللواء 

* * * * *  

االحتالل يباشر عملية تطهير عرقي ضد 
 الفلسطينيين في القدس الشرقية

  

 شرعت قوات – وكاالت – فلسطين المحتلة
 شقة ١٠٠االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس اإلثنين، بهدم 

سكنية بحي وادي حمص ببلدة صور باهر بالقدس 
ة منطقة عسكرية مغلقة المحتلة، بعد أن أعلن عن البلد

 جنديا ١٥٠٠يحظر الدخول إليها، إذ اقتحم أكثر من 

وعشرات االليات العسكرية والجرافات معززة بوحدات 
خاصة الحي وحاصرته، وقامت بإخالء المئات من 

 .األهالي وزرع ديناميت بمنازلهم وتفجيرها

 ٦وهدمت قوات االحتالل بساعات الصباح 
الحي تعود لعائالت عميرة، بنايات سكنية ومنزال في 

 . واألطرش، وأبو حامد والكسواني

وأجبر االحتالل السكان على إخالء المباني 
بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، وافترشوا األرض دون 
أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم 

 .الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود

تحذر المواطنين كما وزع جنود االحتالل مناشير 
  .االقتراب من منطقة الهدم

ٕوأتى حصار الحي وتفجير المنازل واخالء 
أصحابها بعد أن أنقضت يوم الخميس الماضي، المدة 
التي حددتها المحكمة العليا اإلسرائيلية، إذ أمهلت 
ٕالسكان هدم منازلهم بأيديهم واال ستقوم سلطات االحتالل 

أنها قريبة من جدار بتنفيذ عملية هدم المنازل بحجة 
  .الفصل العنصري

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص، 
حمادة حمادة، إن مئات من عناصر شرطة االحتالل 
والوحدات الخاصة قاموا برفقة آليات وجرافات االحتالل 
وخبراء المتفجرات باقتحام حي وادي الحمص، وحاصروا 

  .ٕواخالء قاطنيها وتفجيرها» أبو طير«بناية 

امت قوات االحتالل باقتحام الحي من الجهة وق
الشرقية وحاصروا منزل طارق الوحش وقاموا بهدمه بعد 

كما اقتحمت قوات كبيرة . إخراج قاطنيه تحت قوة السالح
  .شارع المنطار وحاصرت منزلين لعائلتي عميرة واألطرش

 بناية يتهددها خطر الهدم ١٦وذكر حمادة أن 
منزل، بعضها مأهول  ١٠٠في الحي، تضم أكثر من 

بالسكان والبعض اآلخر قيد اإلنشاء، علما أن البنايات 
خاضعة للسلطة الفلسطينية، » أ«تقع في منطقة مصنفة 



  
  ١٩٠ 

حسب االتفاقيات الموقعة وحاصلة على تراخيص من 
وزارة الحكم المحلي، إال أن سلطات االحتالل تصر على 

أراضي هدمها بحجة قربها من الجدار األمني المقام على 
  .المواطنين في المنطقة

من جانبه، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان، وليد عساف، إن االحتالل اإلسرائيلي شرع 
بالتشريد للسكان وهدم منازلهم بوادي الحمص بعد أن 
رفضت محكمة االحتالل العليا، األحد، التماسا يطالب 

 . بتجميد قرار الهدم

 جريمة حرب وهي واعتبر عساف أعمال الهدم
 شقة ١٠٠ وتطال أكثر من ١٩٦٧األكبر منذ العام 

ٕكمرحلة أولى، واذا ما تم ذلك فإنه سيصار إلى هدم آخر 
 شقة أخرى، وحتى اآلن ٢٢٥في المنطقة سيشمل حوالي 

  .لم يصدر قرارا بذلك

وقال إن هذا األمر العسكري الجائر بهدم المنازل 
طينيين وكذلك هو انتهاك التفاقية موقعة مع الفلس

التفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت 
  .االحتالل

وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف 
إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم 
تواصلها مع الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين 

لمنطقة هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها وجاءوا 
وادي الحمص التي هي أصال وحسب اتفاقية أوسلو 

وتحت السيادة الفلسطينية، وفي ظل عدم » أ« منطقة
السماح لهم بالبناء من قبل االحتالل، وحصلوا على 

وأكد أن ما يجري . تراخيص من الحكم المحلي الفلسطيني
هو انتهاك لكل المعايير الدولية واالتفاقيات الموقعة بين 

  . ومنظمة التحرير الفلسطينيةاالحتالل

من جهته، قال محافظ بيت لحم كامل حميد إن 
ٕما نشاهده اليوم ليست عمليات هدم فحسب وانما عملية 

حسب » أ«إعادة احتالل واضحة للمنطقة المصنفة 

اتفاقية أوسلو، من خالل انتشار لقوات كبيرة من جنود 
ل هدم االحتالل بالتالي هي عملية منظمة وسيناريو ألعما
، ١٩٦٧أكبر في المستقبل وهذا غير مسبوق منذ العام 

  .ألنه يجري في أكثر من موقع في المنطقة

وأكد أن ما يجري ما بين القدس وبيت لحم هو 
ضرب واضح لكل االتفاقيات واألعراف الدولية وحقوق 
اإلنسان، وعليه آن للمجتمع الدولي أن يتحرك ويقف 

ن، ألنه قد ينفذ صبر أمام مسؤولياته قبل فوات األوا
الفلسطينيين أمام هذه الجرائم البشعة التي في مضمونها 
الواضح تهجير وتشريد آخر سيكون األكبر منذ العام 

١٩٦٧.  

ونددت الرئاسة ومنظمة التحرير، والحكومة، 
 . والفصائل الفلسطينية، بعمليات هدم المنازل

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته وكالة 
، عمليات الهدم، »وفا«النباء الفلسطينية الرسمية ا

وحملت الحكومة اإلسرائيلية كامل المسؤولية عن هذه 
  . الجريمة

بدوره، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير، صائب عريقات، المجتمع الدولي ومحكمة 

 . الجنائية الدولية، بفتح تحقيق بهذه الجرائم

عية العامة ومجلس ، الجم»عريقات«ودعا 
حقوق االنسان إلى محاسبة ومساءلة إسرائيل على 

 . جرائمها

سيتم «وأضاف عريقات، إن ما هدمته إسرائيل، 
  .إعادة تشييده من جديد

كما دعت دائرة حقوق اإلنسان والمجتمع 
المدني، بمنظمة التحرير الفلسطينية، مجلس األمن 

وقالت إن ما . »لالنعقاد فورا والقيام بمسؤولياته«الدولي 
  .جريمة حرب وعملية تطهير عرقي«يجري بالقدس هو 
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من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
جريمة حرب «اشتية، إن عمليات الهدم، بمدينة القدس 

 . »ضد اإلنسانية

في كلمة له، خالل اجتماع » اشتية«واستنكر 
الحكومة األسبوعي في مدينة رام اهللا، عمليات الهدم 

جريمة حرب ضد االنسانية حسب القانون «قال إنها و
 . »الدولي

دول العالم والمؤسسات الدولية » اشتية«وطالب 
  .«الجريمة«والحقوقية، بالتصدي لهذه 

من ناحيتها، قالت اللجنة المركزية لحركة 
جريمة الهدم في القدس، تأتي في ظل «، إن »فتح«

كما نددت . »يليالدعم األمريكي المطلق لالحتالل اإلسرائ
   .، بعملية الهدم في وادي الحمص»حماس«حركة 

بدورها، قالت حركة الجهاد اإلسالمي، في بيان 
ما يفعله االحتالل في مدينة «وصل األناضول، إن 

القدس من هدم للمنازل، جريمة ومجزرة بحق أهلنا 
ٕالمقدسيين واعادة احتالل لمناطق واسعة وتهجير 

  .لسكانها

وق االنسان والمجتمع المدني ودعت دائرة حق
في منظمة التحرير الفلسطينية مجلس االمن لالنعقاد 
فورا وأخذ مسؤولياته تجاه القانون الدولي، بوجه جريمة 
الحرب وعملية التطهير العرقي التي تمارسها سلطات 
االحتالل بحق مئات العائالت في بلدة صور باهر من 

دم مئات الشقق خالل هدمها مائة شقة سكنية كمقدمة له
 . السكنية في المنطقة

وقالت الدائرة في بيان لها صباح أمس االثنين، 
ان ما تقوم به حكومة المستوطنين في صور باهر يعد 
جريمة حرب وتطهير عرقي حسب كل القوانين واألعراف 
واالتفاقيات الدولية، وحتى في قوانين أمريكا نفسها التي 

ليه فان الهيئات ترعى إرهاب حكومة االحتالل، وع
الدولية، بما فيها مجلس االمن والمحكمة الجنائية 

الدولية، مطالبة اما ان تأخذ مسؤولياتها المنوطة بها او 
  .تكون قد وضعت نفسها في صف االحتالل

 ١٩واعتقل جيش االحتالل فجر أمس اإلثنين، 
فلسطينيا خالل حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة 

أصيب العشرات بحاالت اختناق بالضفة، بالوقت الذي 
جراء المواجهات الليلية مع شرطة االحتالل في بلدة 

باب «العيسوية، فيما حاصرت شرطة االحتالل مصلى 
باألقصى ومنعت من الفلسطينيين دخوله » الرحمة

  .والصالة فيه

وشددت شرطة االحتالل من إجراءاتها في محيط 
مدير عام بالمسجد األقصى، وقال » باب الرحمة«مصلى 

دائرة األوقاف اإلسالمية الشيخ عزام الخطيب، إن 
المصلين أدوا صالة العشاء في المسجد األقصى، وكذلك 

  .بمصلى باب الرحمة، رغم إجراءات االحتالل

 ١٨ ص٢٣/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إلغالق " إسرائيلية"الكشف عن تفاصيل خطة 
  باب الرحمة بالقدس واألردن ينفي موافقته

 

 قالت مصادر عبرية، أن خطة –لقدس المحتلة ا
إسرائيلية بشأن التعامل مع مصلى باب الرحمة بالمسجد 

 .ًاألقصى المبارك ستظهر قريبا تقتضي إغالقه

على خلفية "اإلسرائيلية، أنه " ١٢"وذكرت القناة 
التوتر حول باب الرحمة، الذي من شأنه أن يهدد بتدهور 

ة الغربية بأكملها، ناقش الوضع األمني في القدس والضف
رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم األحد 
الماضي، بحضور مسؤولين أمنيين سبل الخروج من 

 .اإلسرائيلي" i24"، بحسب ما نقله موقع "األزمة

وكان شبان فلسطينيون قد تمكنوا من فتح مصلى 
مارس الماضي، بعد إغالق دام / باب الرحمة في آذار

ت من قبل االحتالل اإلسرائيلي، وأقيمت الصالة فيه لسنوا
  .بعد تأهليه
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باب الرحمة مغلق منذ القرن "ونوهت القناة بأن 
الثاني عشر في الجانب المواجه للجزء الخارجي من الحرم 
القدسي، ولكن الجزء الداخلي منه ما زال متاحا من الجانب 

قه عام المطل على الحرم حتى أمر القضاء اإلسرائيلي بإغال
  ".، خالل االنتفاضة الثانية٢٠٠٣

كما أكد مصدر إسرائيلي شارك في االجتماع الذي 
هناك خطة حتى ال تتدهور العالقات مع "حضره نتنياهو، أن 

  ".األردن

وبحسب الخطة التي قدمتها أجهزة األمن 
ستجري عملية إغالق لباب الرحمة مدة ستة "اإلسرائيلية، 

 أعمال صيانة حسب طلب أشهر، سيتم خاللها إجراء
  ".األردن، وسيتم بناء مجمع إداري لألوقاف هناك

في المخطط المقترح كذلك، توافق "وأفادت بأنه 
إسرائيل فعليا على مطالب األردن، وتعيد فتح باب الرحمة، 

  ". بأمر من القوات اإلسرائيلية٢٠٠٣الذي تم إغالقه عام 

ي هذه ه"وزعم المصدر الذي حضر االجتماع، أن 
الطريقة لمنع تدهور الوضع الذي يمكن أن يجر جميع 

المهنيون : "، مضيفة"أنحاء القدس وربما أكثر من ذلك
ّيدعمون هذا المخطط، وأنه يجب أال تتدهور العالقات مع 

  ".األردن

هذا الكشف يأتي على خلفية أمر "وذكر الموقع أن 
مارس الماضي، الذي / أصدرته محكمة إسرائيلية في آذار

ضي بإغالق مبنى باب الرحمة داخل المسجد األقصى في يق
  ".مدينة القدس

مبنى "ونوهت المحكمة اإلسرائيلية في حكمها بأن 
باب الرحمة، المعروف باسم الباب الذهبي في المسجد 
األقصى، يجب أن يبقى مغلقا طالما المسألة ال تزال بأيدي 

ائيل ٕجرت مفاوضات بين األردن واسر"، موضحا أنه "القضاء
بشأن باب الرحمة، ولم ترد أي معلومات تؤكد استمراريتها 

  ".أو توقفها

من جهته، نفى األردن مزاعم إعالم إسرائيلي عن 
التوصل التفاق مع المملكة يقضي بغلق باب الرحمة في 

  . أشهر٦المسجد األقصى 

عن " بترا"ونقلت وكالة األنباء األردنية الرسمية 
صحة لمزاعم صحافية مصدر مسؤول تأكيده أن ال 

  .إسرائيلية بخصوص مبنى باب الرحمة

وزاد المصدر أن موقف األردن الثابت أن باب 
الحرم القدسي / الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى

الشريف، وحكمه حكم المسجد األقصى من جميع النواحي، 
ويرفض أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم 

وأكد المصدر أنه ال بد من ترميم . ن المقدسةفي األماك
ٕالباب واعادة وضعه كما كان قبل إغالقه من قبل سلطات 

 .٢٠٠٣االحتالل في آذار من عام 

وشدد المصدر األردني على ضرورة احترام 
صالحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع 

  .شؤون المسجد األقصى المبارك

  ٢٣/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

مستوطنون يعتدون على شاب في : القدس
  "سلوان"بلدة 

 

، بإصابة الـشاب "وادي حلوة"أفاد مركز معلومات 
المـستوطنين عليـه، ليلـة أمـس  اعتـداء ، بعد"فؤاد الرجبي"

 ، جنـوب"سـلوان "، في بلدة"بطن الهوى"في حي  ،االثنين

  .المبارك المسجد األقصى

 نين في البـؤروأوضح سكان الحي، أن المستوط

االســتيطانية فــي الحــي اعتــدوا علــى الــسكان، بعــد مــنعهم 
أرض في الحي، بهدف تحويلهـا  من االستيالء على قطعة

  .لموقف لمركباتهم

  ٢٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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 مقدسية عن "مرابطة"االحتالل اإلسرائيلي يبعد 
  ً يوما١٥المسجد األقصى 

 

حتالل اإلسرائيلي،  أبعدت سلطات اال–) أ.ش.أ(
المقدسية عايدة الصيداوي عن المسجد األقصى لمدة 

 . يوما، بتهمة توزيع حلوى على روح شهيد مقدسي١٥

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الصيداوي من 
األقصى ليلة أول  محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد

 .أمس، وسلمتها استدعاء للتحقيق معها أمس االثنين

 اليوم أنها توجهت لمركز وذكرت الصيداوي
البلدة القديمة بالقدس  في" القشلة"اعتقال وتحقيق 

خارج  المحتلة، بناء على أمر االستدعاء، وبعد االنتظار
المركز ساعة ونصف، طلبوا منها العودة في الساعة 

وبعد توجهها مرة أخرى إلى مركز  الثانية بعد الظهر،
عن المسجد  دهاالتحقيق سلمها المحقق قرارا يقضي بإبعا

ً يوما، بعد أن وجهت ضدها تهمة توزيع ١٥األقصى 
 .باب الرحمة بالمسجد الحلوى عند مصلى

واعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم، مواطنا 
العيسوية وسط القدس المحتلة،  مقدسيا من منزله ببلدة

  .معه وحولته إلى مركز تابع لها في المدينة للتحقيق

تالل اعتقال شابين من من جهة ثانية، مدد االح
بمدينة القدس، ليوم الخميس القادم،  سكان البلدة القديمة

  .أمس علما بأن االحتالل اعتقلهما ليلة أول من

 أشقاء من سكان بلدة سلوان ٣كما مدد اعتقال 
ليوم غد، علما بأن االحتالل  جنوب المسجد األقصى،

 الماضي من مكان عملهم في/ الجمعة/اعتقلهم يوم 

  .قة أبو غنيم جنوب القدس المحتلةمنط

وادي حلوة  في سياق آخر، أفاد مركز معلومات
بإصابة الشاب فؤاد الرجبي بعد اعتداء المستوطنين عليه 

في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب  ليلة أمس
  .المسجد األقصى المبارك

عيان من سكان الحي، أن  وأوضح شهود
 ي الحي اعتدوا علىالمستوطنين في البؤر االستيطانية ف

المواطنين بعد منعهم من االستيالء على قطعة أرض 
  .موقف لمركباتهم بالحي، بهدف تحويلها إلى

 ٢٣/٧/٢٠١٩الشروق 

* * * * *  

 يقتحمون المسجد ً تلمودياً وطالباًمستوطنا ٨٠
 األقصى

  

 ً يهودياً مستوطنا٨٠ اقتحم نحو -رام اهللا 
 تلمودية اليوم الثالثاء  من معاهدً طالبا١١ بينهم ًمتطرفا

القدسي الشريف   الحرم–باحات المسجد األقصى المبارك 
بمدينة القدس المحتلة وفق ما اعلنه مدير عام دائرة 
االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى 

 .بالقدس الشيخ عزام الخطيب

في رام اهللا ان ) بترا( وقال الخطيب لمراسل
حراسة  وة باب المغاربة برفقةاالقتحامات نفذت من جه

معززة ومشددة من قوات االحتالل االسرائيلي الخاصة 
 .المدججة بالسالح

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد 
وسط محاوالت متكررة ألداء صلوات وطقوس تلمودية 

  .فيه

 ٢٤/٧/٢٠١٩بترا 

* * * * *  

  مستوطنا يقتحمون األقصى بحراسات مشددة ٥١
 

 أمس مستوطنا، ٥١ اقتحم – وفا – القدس
 األربعاء، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة

بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة 
 .االحتالل

المستوطنون جوالت استفزازية في المسجد  ونفذ
حين واصل  قبل مغادرته من جهة باب السلسلة، في



  
  ١٩٤ 

من فئة الشبان ّاالحتالل احتجاز بطاقات رواد األقصى 
  .المسجد الرئيسية على مداخل

 ٢٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة وباب 
 الرحمة

  

 استمر – وكاالت – فلسطين المحتلة
المستوطنون صباح امس في اقتحام ساحات المسجد 
األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة 

اصلت تشديد اإلجراءات على دخول االحتالل التي و
الفلسطينيين للمسجد، فيما حرر عناصرها عشرات 

  .المخالفات لمركبات المواطنين في محيط القدس القديمة

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية، فإن عشرات 
المستوطنين اقتحموا األقصى ونفذوا جوالت استفزازية في 

وم، ومنهم المزع» الهيكل«ساحاته وتلقوا شروحات عن 
« حاول تأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 

وذكر . قبل مغادرته من جهة باب السلسلة» باب الرحمة
مسؤول في دائرة األوقاف أن شرطة االحتالل المتمركزة 
على بوابات األقصى احتجزت بعض الهويات الشخصية 
للمصلين الفلسطينيين الوافدين للمسجد، وفتشت حقائبهم 

 .بيل دخولهم إليهق

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل في 
اآلونة األخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد 
ٕاألقصى، واالعتداء على رواده وحراسه، وابعاد العشرات 

 .منهم عن المسجد لفترات متفاوتة

ومساء الثالثاء، أخلت شرطة االحتالل سبيل 
طيب وثالثة من حراس المصور الصحافي رامي الخ

األقصى، بعد ساعتين من االحتجاز والتحقيق، بدون 
وكانت شرطة االحتالل أرسلت للمصور والحراس . شروط

استدعاءات للتحقيق معهم في القشلة، بتهمة التصدي 

لوفد سعودي خالل زيارته المسجد األقصى والبلدة 
وأبعدت شرطة االحتالل . القديمة بالقدس أمس األول

لة مساء أمس الشاب إيهاب زغير عن المسجد بالقش
 .األقصى لمدة أسبوع، بنفس التهمة

وفي سياق التضييق على المقدسيين، شنت 
طواقم من شرطة االحتالل، حملة مخالفات مالية لمركبات 

وأفاد مركز . المواطنين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان
 معلومات وادي حلوة، بأن شرطة االحتالل نصبت حاجزا
وسط الشارع الرئيس في الحي، وأوقفت السيارات المارة 
وحررت ألصحابها مخالفات مالية متفاوتة وصفها 

  .المواطنون بأنها غير قانونية وكيدية

إلى ذلك، اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر 
 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة ٢٣أمس األربعاء، 

سكرية لالحتالل الغربية المحتل، فيما توغلت آليات ع
بساعات الصباح، بشكل محدود شمالي قطاع غزة وقامت 

 .ٕبأعمال تجريف في المكان، واطالق نار

 ٢٣ووفقا لجيش االحتالل فإن جنود اعتقلوا 
شابا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 
المشاركة فأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود 

حة ووسائل قتالية ومبالغ مالية االحتالل وحيازة أسل
  ".اإلرهابية "وظفت ألعمال وصفها جيش االحتالل بـ

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية تحرسها 
قوات االحتالل، بشكل محدود شمالي قطاع غزة وقامت 

وقال شهود . ٕبأعمال تجريف في المكان، واطالق نار
ل عيان، إن ثمان جرافات عسكرية لالحتالل توغلت بشك

محدود شرقي بلدة جباليا وقامت الجرافات قامت بأعمال 
تحري في المكان وسط إطالق نار متقطع من العربات 

  .العسكرية التي تحرسها

وهدمت سلطات االحتالل فجر أمس األربعاء، 
وكانت . منزال في حي خور صقر بقرية عرعرة في المثلث

قوات الهدم قد وصلت إلى المنطقة بحماية شرطة 



  
  ١٩٥ 

الل والوحدات الخاصة، وأقدمت على تنفيذ جريمة االحت
  .هدم منزل عائلة إبراهيم مرزوق

واندلعت مواجهات خالل عملية الهدم اعتقلت 
وكان .  شبان وأصيب آخرون٣خاللها قوات االحتالل 

تلقى إبراهيم مرزوق إخطارا من شرطة االحتالل بتنفيذ 
 الهدم خالل أيام معدودة، وذلك ضمن حملة لهدم عدة

  .مبان في عرعرة وعارة

يشار إلى أن أصحاب عدد من المنازل في حي 
خور صقر قد تلقوا مؤخرا إخطارات بالهدم شملت أكثر 

 . منزال ومحال تجاريا خالل العام األخير٥٠من 

 ٤٠ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل 
  يواصل التنكيل بأهالي العيسوية

 

 اقتحم عشرات - وكاالت - المحتلة فلسطين
المستوطنين صباح أمس، ساحات المسجد األقصى من 
جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
التي واصلت فرض تقييدات مشددة على دخول 

 .الفلسطينيين للمسجد

وانتشر عناصر من الوحدات الخاصة لشرطة 
 للمستوطنين االحتالل في ساحات الحرم لتوفير الحماية

خالل جوالتهم االستفزازية بساحات األقصى، حيث تلقوا 
المزعوم، وبعضهم قام بتأدية » الهيكل«شروحات عن 

باب «صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
 .قبل خروجهم من باب السلسلة» الرحمة

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
لمسجد األقصى خالل الفترة  مستوطن اقتحموا ا١٠٢فإن 

الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جوالت 
وقال مسؤول . استفزازية في أنحاء متفرقة من ساحاته

» الهيكل«باألوقاف إن مرشدين يهود قدموا شروحات عن 

المزعوم للمستوطنين الذين حاول بعضهم أداء طقوس 
 .تلمودية في ساحاته

ة االحتالل فرض قيودا وفي المقابل، تواصل شرط
على دخول المصلين من القدس والداخل الوافدين إلى 
األقصى، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصية عند بواباته 

 .الخارجية

وصعد المستوطنون وعناصر شرطة االحتالل 
من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة األقصى، واالعتداء 

سجد ٕعلى رواده وحراسه، وابعاد العشرات منهم عن الم
كما واصلت شرطة االحتالل، حملة . لفترات متفاوتة

التنكيل وسياسة العقاب الجماعي بحق أهالي بلدة 
ونفذت قوات االحتالل اعتقاالت في البلدة، . العيسوية

طالت سبعة مقدسيين، تخلل حملة تفتيش للعديد من 
 .المنازل والتنكيل بالشبان واستفزازهم

حتالل اعتقلت وذكرت مصادر محلية أن قوات اال
كال من ثائر محمود ونجليه محمد وعبد الرحمن، أدهم 
سبته، محمد أمين خالف، محمد عبد عطية، ونسيم 

وتتعرض . أمجد محيسن، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها
 يوما النتهاكات ٤٠بلدة العيسوية منذ أكثر من 

واعتداءات إسرائيلية متواصلة يتخللها مداهمات 
ات تنكيل بالشبان في شوارع البلدة، واعتقاالت، وعملي

باإلضافة إلى نصب الحواجز العسكرية، وتوزيع أوامر 
الهدم على السكان، ضمن سياسة العقاب الجماعي التي 

 .يفرضها على المقدسيين

واقتحمت آليات وجرافات السلطات اإلسرائيلية 
صباح أمس الخميس، مساكن قرية العراقيب مسلوبة 

 جنوبي فلسطين التاريخية، وقامت االعتراف في النقب،
 على التوالي، ١٤٧بهدمها وتشريد سكانها للمرة الـ

وقال . واعتقلت الشرطة شيخ العراقيب، صياح الطوري
عدد من أهالي العراقيب، إن الشرطة اقتحمت القرية 
بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات واآلليات التي 



  
  ١٩٦ 

العراء، صباح، هدمت مساكن وخيام األهالي وتركتهم في 
 .أمس

وأكدوا أن شرطة االحتالل اعتقلت الشيخ صياح 
في » معسياهو«الطوري الذي نال حريته من سجن 

 أشهر قضاها في ٧مدينة الرملة صباح الثالثاء، بعد 
االعتقال بسبب رفضه المخططات اإلسرائيلية ضد قريته 
وبعد عدة أعوام من النضال الذي يخوضه أهالي العراقيب 

 .مسار القضائي بالمحاكم اإلسرائيليةفي ال

وكانت آليات وجرافات السلطات اإلسرائيلية قد 
 ١٤٦هدمت مساكن العراقيب وشردت سكانها للمرة الـ

على التوالي، صباح يوم االثنين الماضي، أي قبل يوم 
من تحرير الشيخ الطوري وأعادت هدمها بعد يومين من 

  .ي لليأس واإلحباطتحريره في خطوة انتقامية لدفع األهال

ويواصل أهالي العراقيب الصمود في قريتهم رغم 
األوضاع المعيشية القاسية وحرمانهم من كل مقومات 
الحياة الطبيعية واستمرار السلطات بمالحقتهم وهدم 
مساكنهم، ويسطرون تاريخا بطوليا قل مثيله حيث 
يعيدون بناء الخيام والمساكن ويتصدون لمخططات 

 .جيرهم من أرضهماقتالعهم وته

وتواصل السلطات اإلسرائيلية مالحقة سكان 
العراقيب الذين يرفضون المساومة على األرض، وتهدم 
منازلهم وتحرث وتدمر محاصيل مزروعاتهم وتفرض 
عقوبات وغرامات مالية عليهم بحجة البناء دون 
تراخيص، فيما قضى شيخ قرية العراقيب، عقوبة السجن 

ٕتصدي وافشال مخططات هدم القرية لعدة أشهر لدوره بال
 .وتهجير أهلها

إلى ذلك، هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي، 
صباح أمس الخميس، منشآت تجارية غرب سلفيت، فيما 
قامت آليات بتجريف أراض زراعية في منطقة البقعة 

وقال مواطنون إن جرافات االحتالل هدمت . شرق الخليل
واطن نادي حسن سليمان مغسلة ومنجرة تعود ملكيتها للم

وقال المواطن نادي . من قرية حارس غرب سلفيت
قامت جرافات االحتالل بهدم مغسلة ومنجرة « : سليمان

م في المنطقة الغربية ٢٠٠وجرف صبة باطون بمساحة 
 ".C"من القرية بحجة أنها مصنفة بمنطقة 

وقامت سلطات االحتالل خالل العام الماضي 
 .لتجارية للعائلة بنفس الحجةبهدم عدد من المنشآت ا

كما جرفت قوات االحتالل أراضي زراعية في 
منطقة البقعة، بزعم البحث عن خطوط مياه مسروقة 

  .خارصينا»، و»كريات أربع«تزود مستوطنتي 

وقال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق 
اإلنسان عارف جابر، إن آليات االحتالل جرفت أراضي 

 دونما، ١٦قعة تقدر مساحتها بـزراعية في منطقة الب
مزروعة بأشتال البندورة، بدعوى البحث عن أنابيب 

» خارصينا«خطوط المياه التي تغذي مستوطنتي 
المقامتين على أراضي الفلسطينيين » كريات أربع»و

  .شرق الخليل

  ١٦ ص٢٦/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 من حي آل ًاًقوات االحتالل تعتقل فتى مقدسي
  عبيد

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي،  اعتقلت – قدسال
ظهر اليوم السبت، فتى من حي آل عبيد في بلدة 

 .العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة

ووفق المصادر المحلية، اقتحمت أن قوات 
االحتالل البلدة وداهمت حوش عبيد، واعتقلت الفتى 

من منزله، واقتادته إلى أحد "  عاما١٧"نايف وسيم عبيد 
  .ز التوقيف والتحقيق التابعة لهامراك

  ٢٧/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  
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  طريق التهويد.. القدس
 

 ذكرت -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
العبرية امس، أنه وبعد نصف عام » يروشاليم«أسبوعية 

من المصادقة على مشروع إسرائيلي لحفر أربعة أنفاق 
، في )يارةألف س(ٕواقامة موقف للسيارات يتسع لـ 

بمدينة القدس المحتلة بدأ ) التلة الفرنسية(مستوطنة 
العمل بتنفيذ المشروع االسبوع الماضي، ومن المقرر 
إنهاء العمل في هذا المشروع الذي يأتي في سياق 
مخططات اسرائيل لتهويد القدس العربية المحتلة خالل 

  .أربعة أعوام

ويعتبر هذا المشروع المواصالتي االسرائيلي 
األكبر في السنوات األخيرة شمال القدس، وينفذ بمبادرة 

» موريا«وزارة المواصالت وبلدية القدس وبإشراف شركة 
  .التابعة لبلدية االحتالل

وينص المشروع على فصل مستويات ثالثة 
مفترق طرق التلة الفرنسية : (مفترقات طرق رئيسة

، ويتم )ومفترق طرق القبور ومفترق طرق كوكا كوال
صل من خالل حفر أربعة أنفاق يبلغ مجموع طولها الف

 كيلومتر وتتضمن نفقين باتجاهين من الشرق ٣�٥
للغرب وعودة باتجاه مستوطنة معاليه أدوميم ونفقين 
آخرين بإتجاه واحد من رموت إلى بسغات زئيف والنبي 
يعقوب وبالعكس، وتقارب تكلفة هذا المشروع مليار 

  .شيقل

 هذا المشروع سيمكن وقالت بلدية القدس بأن
من السفر من القدس إلى مستوطنة معاليه أدوميم 
والبلدات المجاورة لشمال المدينة بدون إشارات ضوئية 

  .)٩(باإلتجاهين كما يؤدي إلى اإلرتباط بشارع 

وتتناول المرحلة األولى من المشروع توسيع 
ٕالشوارع في منطقة التلة الفرنسية واعداد البنى التحتية 

بة لحفر األنفاق التي سيتم حفرها في المرحلة المناس
  .الثانية

كما أصيب ثالثة فلسطينيين، جراء قمع قوات 
االحتالل اإلسرائيلي مسيرة كفر قدوم األسبوعية 
المناهضة لالستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية 

  . عاما١٦المغلق منذ 

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد 
بأن جيش االحتالل أطلق الرصاص المعدني شتيوي، 

صوب المشاركين في » االسفنجي«المغلف بالمطاط و
المسيرة، ما أدى إلصابة ثالثة مواطنين، جرى عالجهم 

  .ميدانيا

وأضاف أن جنود االحتالل اقتحموا عددا من 
المنازل في القرية، واستخدموها ثكنات عسكرية 

  .لقناصتهم

ركة المئات من وكانت المسيرة انطلقت بمشا
أبناء البلدة وعدد من المتضامنين األجانب إضافة 
لنشطاء إسرائيليين، ندد خاللها المشاركون بجرائم 
االحتالل، خاصة هدم عشرات الشقق السكنية في واد 

  .الحمص بالقدس المحتلة

من جهة اخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين 
جهات امس، باالختناق بالغاز المسيل للدموع، خالل موا

مع جيش االحتالل في حي واد الحمص بقرية صور 
  .باهر، شرق القدس المحتلة

وأفاد شهود عيان بأن مواجهات مع جيش 
، في )امس(االحتالل اندلعت عقب أداء صالة الجمعة 

خيمة االعتصام بحي واد الحمص، أطلق خاللها قنابل 
الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات 

  .)وفا(تناق، بحسب وكالة األنباء الفلسطينية بحاالت اخ

وأصيب فلسطيني بجراح، والعشرات بحاالت 
اختناق، خالل تفريق قوات االحتالل اإلسرائيلي، المسيرة 
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األسبوعية المنددة باالستيطان وجدار الفصل العنصري، 
  .في بلدة كفر قدوم شمالي الضفة الغربية المحتلة

سيرة السلمية وهاجم الجيش اإلسرائيلي، الم
مطلقا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، 
ْما أدى إلى إصابيتين برصاصتين من نوع مطاطي، فيما 
أصيب العشرات بحاالت اختناق إثر استنشاقهم الغاز 

  .المسيل للدموع، تم عالجهم ميدانيا

وشرعت جرافات الهدم بحماية قوات االحتالل، 
ت في وادي الحمص ببلدة صور منذ اإلثنين، بهدم بنايا

باهر، جنوبي القدس، بعد إخالئها من سكانها، وهدمت 
 مبنى لعائالت غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم ١١

مسلم، وعالء عميرة، وأكرم زواهرة، وبالل الكسواني، 
ورأفت عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، 

  .ومحمد إدريس أبو طير

طينيين أدوا صالة الجمعة وكان عشرات الفلس
، في واد الحمص، تضامنا مع السكان الذين )امس(

  .هدمت بيوتهم

وأكد خطيب الجمعة عبد المجيد عطا، أن الصالة 
فوق األرض المهددة من قبل االحتالل وقبالة المنازل 
المهدمة، تأكيد على حق شعبنا الشرعي في أرضه وعدم 

ن إليه، هو نحن أحوج ما نكو«التفريط بها، وأضاف 
عودة اللحمة الوطنية وتجسيد كل معاني المحبة بين 

  .«أبناء الشعب الواحد

بدوره، أشار محافظ بيت لحم، كامل حميد، إلى 
أن إقامة الصالة قرب الجدار الذي يفصل أرض صور 
باهر عن بعضها هو تأكيد واضح على توحيد المشهد 

لها بين القدس وبيت لحم التي تحاول إسرائيل من احتال
مجددا حسب مخططات رئيس حكومة االحتالل بنيامين 

  .نتانياهو

وجودنا اليوم هو رسالة مفادها «وأضاف حميد 
أنه رغم كل أعمال الهدم والتدمير لن ينال االحتالل من 

عزيمتنا، ووجودنا إعالن فخر واعتزاز وصمود على هذه 
  .«األرض

من جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار 
التجمع وأداء الصالة هو «ن، وليد عساف، إن واالستيطا

رسالة احتجاج على جريمة االحتالل في هدم عشرات 
جريمة االحتالل لن «وأضاف . »المنازل في واد الحمص

تمر مرور الكرام، والمعركة فيها جولة فاصلة ولن تبقى 
األمور كما كانت في السابق، ومن هذا المكان نؤكد أن 

 سيستمر ولن نسمح المساس نضالنا وكفاحنا السلمي
  .«بالقدس وال مبانيها وال سكانها

ّوتدعي إسرائيل أن تلك البنايات مقامة من دون 
ترخيص، لكن السلطة الوطنية الفلسطينية تؤكد أن 
أصحاب المنازل حصلوا على تراخيص بناء من الجهات 

، باعتبار أن منطقة البناء واقعة )الفلسطينية(المختصة 
  . المدنية الفلسطينيةتحت المسؤولية

من جهتها، اعتقلت قوات جيش االحتالل 
 فلسطينيين في مناطق متعددة في الضفة ٧اإلسرائيلي، 

  .الغربية المحتلة، ليل الخميس الجمعة

وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان صدر عنه 
امس، إنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع 

حالتهم للتحقيق تمت إ«، وأضاف »أعمال عنف شعبية«بـ
  .«من قبل قوات األمن

وبحسب المصادر الفلسطينية فإن المعتقلين 
السبعة من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وعرف 

محمد فارس عليان، ومحمد أبو لبدة، ومحمد : من بينهم
هيثم محمود، ومودي أبو ريالة، وعالء أبو لبدة، وناصر 

  .عبيد، ويوسف أبو لبدة

حتالل حمالت اعتقال ليلية في وتشن قوات اال
الضفة الغربية، وعادة ما تتم االعتقاالت من المنازل 

  .الفلسطينية خالل ساعات ما بعد منتصف الليل
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وتصاعدت حملة االعتقاالت اإلسرائيلية بحق 
الفلسطينيين في الضفة الغربية، األسبوع الماضي بداعي 

عتقال ارتباطهم بفعاليات ضد قوات االحتالل، حيث تم ا
 أيام فقط كان آخرها توقيف ٥ فلسطينيا في غضون ٧١
  . منهم الخميس١٦

وأوضحت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن قوات 
 فلسطينيا منذ بداية ٢٧٥٩االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت 

 ٤٤٦ حتى حزيران الماضي، بما في ذلك ٢٠١٩عام 
 امرأة، وخالل حزيران الماضي اعتقلت قوات ٧٦قاصرا و

  . فلسطينيا٣٦٤الل االحت

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة 
فقد ) تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية(شؤون األسرى 

 أسير، بينهم ٥٧٠٠وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ 
معتقلون بال ( معتقل إداري ٥٠٠ امرأة و٤٨ طفال و٢٣٠
 بحاجة لتدخل طبي ٧٠٠ مريض بينهم ١٨٠٠و) تهمة
  .عاجل

  ٨ص ٢٧/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل يصعد من سياسة الترانسفير ضد 
  الفلسطينيين

 

 دعا رئيس لجنة -وكاالت  - فلسطين المحتلة
الدفاع عن أراضي ومباني وادي حمص، والمنطار، ودير 
العامود، في صور باهر جنوب القدس المحتلة، حمادة 
 حمادة، فلسطينيي الداخل؛ لمناصرة قضايا وصمود أهالي
صور باهر، الذين يقفون في وجه مخططات االحتالل 
اإلسرائيلي، الذي يسعى لعزل القدس، وأحيائها عن 
محيطها الفلسطيني، مؤكدا أن جميع مخططات االحتالل 

َستواجه بالصمود الشعبي ُ.   

عرب «وقال حماد في مقابلة صحفية مع موقع 
ا ّيدعي االحتالل أن هذه المباني تشكل تهديدا أمني: »٤٨

العنصري، علما أن الجدار في منطقتنا  على جدار الفصل
يفصل األحياء العربية عن بعضها البعض، وال توجد أي 
مستوطنة أو مستوطنين في هذه المنطقة، والهدف 
ّالواضح أنها محاولة للحد من زيادة التمدد العمراني، 
وتهجير السكان من هذه المنطقة، إيذانا لتسريبها وفتح 

ًمام تمدد المستوطنات مستقبال، وعزل القدس المجال أ
  .ّعن محيطها الجغرافي مع المناطق الفلسطينية

في السياق، اكد المكتب الوطني للدفاع عن 
االرض ومقاومة االستيطان ان سلطات االحتالل واصلت 
بغطاء من المحكمة العليا االسرائيلية سياسة الترانسفير 

ل المواطنين والتطهير العرقي الصامت وهدم مناز
الفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس ومحيطها حيث 
ًوجدت حكومة اليمين لها دعما قضائيا من خالل  ً
المحكمة، لتكمل مشروعها االستيطاني نحو ما يحلم به 
نتنياهو متجاهلة كافة التحذيرات التي اطلقتها االمم 
المتحدة وتجمعات دولية غطت قارات العالم الخمس 

ظمات حقوق االنسان على امتداد واسع، وجمعيات ومن
حيث ارتكبت جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم 

شقة سكنية وتشريد عشرات العائالت من ١٠٠نحو 
منازلها وأراضيها بحجة قربها من جدار الضم والتوسع 
الذي أكدت محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية 

 أنه مخالف ٢٠٠٤الصادرة في التاسع من تموز عام 
للقانون الدولي ودعت االحتالل الى وقف العمل به وازالة 
ما تم بناؤه منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين 
االفراد وبالمؤسسات واالدارات العامة الرسمية منها 
واألهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية 

حتالل  وتعود المباني التي هدمتها جرافات اال.والقروية
لعائالت غالب أبو هدوان، وعلي حمادة، ونعيم مسلم، 
وعالء عميرة، وأكرم زواهرة، وبالل الكسواني، ورأفت 
عبيدات، وجعفر أبو حميد، وطارق المحاميد، ومحمد 

  .إدريس أبو طير



  
  ٢٠٠ 

واشار التقرير الى ان هذه المنطقة التي تم 
 االعتداء عليها من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي تقع

ّضمن مناطق نفوذ السلطة الوطنية الفلسطينية   منطقة(ّ
A(، ،وقد حصلت المباني على كل التراخيص الالزمة 

ولكن االحتالل أمعن في جريمته وقام بعمليات الهدم 
ًمتجاوزا السلطة الفلسطينية المسؤولة عن المنطقة، 
ًضاربا بعرض الحائط كل االتفاقيات الموقعة بين الجانبين 

 واالسرائيلي فضال عن المعاهدات والقوانبن الفلسطيني
الدولية التي تفرض على اسرائيل باعتبارها القوة القائمة 
باالحتالل احترام التزاماتها في توفير الحماية للمدنيين 

 وقدرت مساحة األراضي التي هدمت ،تحت االحتالل
سلطات االحتالل مبانيها في حي وادي الحمص جنوب 

تبقيها سلطات االحتالل رهن  دونم، س٣٠٠القدس ب
حيث تسعى حكومة االحتالل من وراء عملية . سيطرتها

الهدم هذه لترسيخ قضية التحكم الديموغرافي في مدينة 
القدس بوضمان األغلبية اليهودية الواسعة في المدينة 

كن وليست كما تدعي ألسباب أمنية او لقربها من أما
  .التماس مع جدار الضم والتوسع

  ٤٤ ص٢٨/٧/٢٠١٩ الدستور

* * * * *  

خبير يحذر من مخطط لتهويد وادي الحمص 
  واألحياء المجاورة في القدس

 

حذر الخبير بالشأن المقدسي فخري أبو دياب 
من مخطط لسلطات االحتالل يهدف لتهويد حي وادي 
الحمص واألحياء المجاورة في القدس المحتلة، عبر 

في التوازن  بالمستوطنات؛ وذلك إلحداث خلل إحاطتها
الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون تمدد 
األحياء العربية في القدس وتواصلها إلجبار المقدسيين 

  .على الرحيل

وقال أبو دياب في تصريح صحفي اليوم األحد، 
 ما يسمى غالف إطارإن هذا المخطط االحتاللي يأتي في 

ي البيت المقدس الذي يطال أحياء وبلدات برمتها ف
حياء وادي الجوز والشيخ جراح أالقدس المحتلة منها 

 البلدة القديمة إحاطةوبلدة سلوان والصوانة من خالل 
بالمستوطنات وربطها مع الخط األخضر في القدس 

  .٦٧الغربية لطمس معالم حدود عام 

وأوضح أبو دياب أن سلطات االحتالل تنفذ فعليا 
ازل، ومنها في مخططاتها في القدس باالستيالء على المن

 إخطاراتُّحي الشيخ جراح وكبانية أم هارون حيث هناك 
بالهدم لمائة وثمانية عشر شقة سكنية بحجج وذرائع 

 وحدة استيطانية ٣٨٧مختلفة بالتزامن مع عزمها إقامة 
 .جديدة ومسح أي أثر عربي في المنطقة

 أربعةلفت أبو دياب إلى مساعي االحتالل إلقامة 
شوارع رئيسية في القدس المحتلة أحدها أنفاق في أربعة 

لتكملة مشروع القطار الخفيف بين الشطرين الشرقي 
والغربي في المدينة ولتهيئة ضم المناطق ضمن مخطط 

  .ما يسمى القدس الكبرى

  ٢٨/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 آالف منزل ١٠ قرية و٤٦تجمعا و ١٥٥
  مهددين بالهدم

 

وليد عساف، إن  طاناالستي قال وزير شؤون
التي تخضع " ج" تجمعا فلسطينيا في المنطقة ١٥٥

لسيطرة جيش االحتالل مهددة بالهدم، بذريعة أنها غير 
 .معترف بها

 قرى مهددة في ٨وأضاف عساف أن هناك 
 قرية مهددة بالترحيل ٤٦مناطق القدس، مشيرا إلى أن 

 .ضمن مشروع شرق القدس
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 حمص، في وادي هدم  منزل١٠٠ّوبين أن 
ً منزال بالوادي مهددا بالتدمير خالل الفترة ١٢٥وهناك 
 .المقبلة

 ٦وأوضح أن عدد سكان وادي حمص حوالي 
 .آالف شخص تقريبا

ّوبين أن هناك حوالي عشرة آالف وحدة سكنية  
قرب حرم الجدار هي تحت طائلة التهديد بالهدم في أي 

  .وقت

  ٢٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 مليون دوالر لتشجيع ٥٠تالل يخصص االح
  دول لنقل سفاراتها للقدس المحتلة

 

 خصصت سلطات االحتالل - رام اهللا -  عمان
 مليون دوالر لتنفيذ أول خطة حكومية من ٥٠اإلسرائيلي 

نوعها لتشجيع دول العالم على نقل وفتح سفاراتها في 
القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات فقط من إعالن 

لسطينية عن وقف العمل باالتفاقيات الموقعة السلطة الف
  .معها

وتعتزم الحكومة اإلسرائيلية، من خالل خطة 
وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، اتخاذ مجموعة من 
التدابير واالمتيازات المحفزة للدول على القيام بتلك 

هدفا قوميا وسياسيا واستراتيجيا "الخطوة، بوصفها 
 "يسرائيل هيوم"حيفة ، بحسب ما نقلته ص"إسرائيليا

  .اإلسرائيلية عن الوزير كاتس، عبر موقعها االلكتروني

إال أن الخطة اإلسرائيلية تصطدم بعراقيل الرفض 
الدولي، بشكل عام، على اتخاذ خطوة نقل سفارات بالدهم 
إلى القدس المحتلة، حيث لم تنضم سوى غواتيماال فقط 

قل الكامل إلى قرار الواليات المتحدة األميركية بالن
  .لسفارتها للقدس المحتلة، منذ منتصف العام الماضي

أما بالنسبة لكل من هندوراس والسلفادور اللتين 
وافقتا على فتح سفارتين لهما في القدس المحتلة، فإنهما 
لم تنفذا هذا القرار حتى اآلن، بحسب نفس الصحيفة، 

لكنهما طالبتا بفتح سفارتين إسرائيليتين كاملتين في "
  ."اصمتيهما، وهي خطوة لم تحدثع

دوال أخرى "وأضافت الصحيفة اإلسرائيلية إن 
طلبت المساعدة في مجال التنمية واالقتصاد، وفتح 
األبواب أمامها في الواليات المتحدة، وحتى المشاركة في 
التكاليف االقتصادية المترتبة على االنتقال إلى القدس 

يكن هناك أي رد المحتلة، وفي هذه الحاالت، أيضا، لم 
  ."إسرائيلي تقريبا، ما أدى إلى تأخير فتح سفارات جديدة

إلى ذلك اقتحمت قوات االحتالل صباح أمس، 
بلدة العيسوية وانتشرت داخل حاراتها وعند مداخلها، في 

 مستمرة للشهر الثاني على "عقاب جماعي"حملة 
التوالي، فيما اعتقلت فجرا عددا من الشبان وأبعدت 

  .ن مكان سكنهم في البلدةآخرين ع

وأوضح عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد 
أبو الحمص أن قوات االحتالل والمخابرات والبلدية 
اقتحمت البلدة صباحا، وقامت بنصب حواجزها العشوائية 
داخل شوارع البلدة وعلى مداخلها، وحررت مخالفات 
عشوائية بعد توقيف المركبات وتفتيشها، كما حررت 

رمي " شيكال ألحد الشبان بحجة ٤٧٥الفة قيمتها مخ
  ."سيجارة على األرض

وأوضح أبو الحمص أن قوات االحتالل اعتقلت 
 شابا من البلدة، بعد اقتحام ٢٠خالل الساعات الماضية 

  .منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها

الطفل : وأضاف أن المعتقلين من البلدة فجرا هم
 ومحمد أيمن عبيد، ومحمد  عاما،١٢عماد جراح ناصر 

عدنان عبيد، وسامر أنور عبيد، ومهند أنور عبيد، 
  .ومحمد علي ناصر، وشاكر امجد مصطفى
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ومن جهة أخرى أوضح مركز معلومات وادي 
 مقدسيين عن مكان ٦حلوة أن سلطات االحتالل أبعدت 

أحمد زمرد، وأحمد الخضور، : سكنهم في العيسوية، وهم
صطفى، ونايف عبيد عن ووديع عليان، ومالك م

  .العيسوية لمدة أسبوعين

إلى ذلك أكدت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
أمس على مواصلة إدارة سجن عسقالن اإلسرائيلي 
المماطلة في تقديم العالجات الالزمة لألسير المريض 

من قرية المغير شمال )  عاما٢٤(باسم ابراهيم النعسان 
  . صحي صعبمدينة رام اهللا، والذي يمر بوضع

ولفتت الهيئة، أن األسير النعسان يشتكي من 
اصابة قبل اعتقاله برجله اليسرى، إضافة الى معاناته 

، ٢٠١٥من االصابة بالرصاص خالل اعتقاله في العام 
أدت إلصابته بمشاكل بالقولون ومشاكل بعضالت فتحة 

وآخر للبول، ) لإلخراج(ُالشرج وعلق له كيس خارجي 
 الجراء عملية جراحية بأسرع وقت وهو بحاجة ماسة

تماطل في تحويله ” عسقالن“ممكن غير أن إدارة معتقل 
  .ٕواجرائها

يذكر أن النعسان اعتقل بتاريخ في الثاني عشر 
 بتهمة ادعاء االحتالل ٢٠١٥) أغسطس(من شهر آب 

تنفيذه عملية دهس على حاجز زعترة العسكري، برفقة 
في ذات التاريخ، الشهيد قاسم سباعنة والذي استشهد 

في حين تعرض األسير الموقوف النعسان آنذاك إلصابة 
  . عاما١٢بالغة، وحكم عليه بالسجن 

  ٢٣ص ٢٩/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

 ساعة ١٣الهدم اإلسرائيلي في ".. صور باهر"
   سنوات١٠يعادل 

  

لم يكن هدم إسرائيل  - األناضول - القدس
وادي الحمص ببلدة ًمؤخرا، لعشرات الشقق السكنية في 

صور باهر، جنوب القدس الشرقية، األول في المدينة، 
ولكنه األكبر منذ عقود، كما يعادل إجمالي ما جرى هدمه 

  . سنوات بالبلدة١٠في 

 ساعة، هدمت القوات ١٣ففي غضون نحو 
اإلسرائيلية في صور باهر، االثنين، باستخدام الجرافات 

نية، وهو ما  شقة سك٧٠ مبان تضم ١٠والمتفجرات 
 سنوات ١٠يساوي تقريبا ما هدمته إسرائيل في آخر 

  .بالبلدة

ووفق خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في 
خالل السنوات "جمعية الدراسات العربية بالقدس، فإنه 
 مبنى في ١٢٥الماضية كانت إسرائيل تهدم ما معدله 

القدس الشرقية سنويا، ولكن عملية الهدم في وادي 
 سترفع عدد عمليات الهدم بالقدس إلى مستوى الحمص

  ."غير مسبوق

عملية "وقال التفكجي لوكالة األناضول، إن 
الهدم في وادي الحمص هي األكبر حجما في مدينة 
القدس الشرقية منذ هدم اسرائيل لحي المغاربة في البلدة 
القديمة من مدينة القدس فور احتالل إسرائيل للمدينة في 

  ."١٩٦٧العام 

واستنادا إلى معطيات تقرير صدر مؤخرا لمكتب 
، "أوتشا"تنسيق الشؤون االنسانية التابع لألمم المتحدة 

فإن عمليات الهدم اإلسرائيلية في بلدة صور باهر فاقت 
 سنوات ١٠في هذا العام فقط ما تم هدمه على مدى 

  .ماضية مجتمعة

 مبنى ١٢فمنذ بداية العام الجاري تم هدم 
، إضافة ) المبنى فيها ما بين شقة أو اثنتينيضم(بالبلدة 
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 شقة سكنية يوم اإلثنين ٧٠ مباني أخرى تضم ١٠الى 
  .الماضي، وفق إحصاءات المكاتب والهيئا المعنية

لكن بحسب معطيات حصلت عليها وكالة 
 ٧األناضول من جهات مختصة، فإن إسرائيل هدمت 

 ٣ و٢٠١٠ في ٦ و٢٠٠٩مباني في البلدة خالل العام 
 فضال عن ٢٠١٣ ومثلها في ٢٠١٢ في ٤ و٢٠١١في 

 في ١٦، إضافة إلى ٢٠١٥ في ٢ و٢٠١٤ في ٣هدم 
، ٢٠١٨ في ١٠، إضافة إلى ٢٠١٧ في ٢، و٢٠١٦

ومعظم هذه المباني مكونة من شقة سكنية واحدة والباقي 
  .من اثنتين على األكثر

وفي حديثه لألناضول، يشير التفكجي إلى أن 
ة استخدمت األمن كمبرر لتدمير السلطات االسرائيلي"

المباني الفلسطينية رغم أن األمن ال عالقة له إطالقا 
ٕبالبناء الفلسطيني في المنطقة، وانما هو محاولة لتبرير 

  ."هذا الحجم الكبير من عملية التدمير

ولم تقبل دول العالم، مبرر األمن الذي ساقته 
  .اسرائيل من أجل تبرير عملية الهدم

الواليات المتحدة األمريكية، التي وباستثناء 
 من ١٤حالت إدارتها دون صدور بيان وافقت عليه 

الدول األعضاء في مجلس األمن الدولي يدين عملية 
الهدم، فإن ما قامت به إسرائيل في وادي الحمص وجد 

  .إدانة دولية

ًفإسرائيل استخدمت أمرا عسكريا أصدرته في  ً
لهدم لعشرات الشقق  من أجل تبرير عملية ا٢٠١١العام 

  .السكنية

وينص القرار العسكري اإلسرائيلي، على إقامة 
 متر على ٣٠٠ إلى ١٠٠منطقة عازلة يتراوح مداها من 

ِكال جانبي الجدار في صور باهر، يمنع البناء فيها 
  .بداعي المخاوف األمنية

في تقريره الذي وصل وكالة " أوتشا"وقال مكتب
لمنطقة العازلة ما يزيد عن ّتضم ا: "األناضول نسخة منه

ُ بناية شيدت بعد ١٠٠ بناية، من بينها نحو ٢٠٠
، وذلك ٢٠١١صدور األمر العسكري المذكور في العام 

ّفي سياق القيود المشددة التي تكبل قدرة الفلسطينيين  ّ
  ."على الحصول على رخص البناء في القدس الشرقية

وق وفي هذا الصدد، قال المركز اإلسرائيلي لحق
في تقرير أرسل " بتسيلم"االنسان في األراضي المحتلة 

األمن هو : "نسخة منه لوكالة األناضول، قبل أيام
ّالذريعة أما االستراتيجية فهي التفوق الديمغرافي  ّ ّ ّ

  ."ّاليهودي

وتعود قضية مباني صور باهر إلى العام 
، عندما أصدرت السلطات االسرائيلية قرارا بهدم ٢٠١٧
في المنطقة بداعي أنها أقيمت بعد القرار  بناية ١٠٠

العسكري اإلسرائيلي، ولكن السكان التمسوا إلى المحكمة 
  .العليا اإلسرائيلية ضد هذا القرار

غير أن المحكمة العليا اإلسرائيلية، أعلى هيئة 
حزيران  / يونيو١١قضائية في إسرائيل، رفضت يوم 

سرائيلية  التماس السكان، ما اعتبرته السلطات اإل٢٠١٩
ضوءا أخضر لتنفيذ عملية الهدم، فأنذرت السكان بهدم 

  .منازلهم ذاتيا في غضون فترة ال تزيد عن الشهر

ورفض السكان القرار اإلسرائيلي، وعادوا مجددا 
إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية مطالبين بإلزام السلطات 
بوقف تنفيذ عملية الهدم، إال أنها رفضت االلتماس في 

 ساعة كانت عملية ٢٤، وبعد ٢٠١٩تموز  /وليو ي٢١
  .الهدم تجري على قدم وساق

ٕواثر ذلك، اعترض صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، على 
عمليات الهدم، وذلك في رسائل وجهها إلى عدد من 

  .٢٠١٩تموز  / يوليو٢٣الدول الغربية، يوم 

أمرت قوات االحتالل " :هوقال عريقات في رسائل
اإلسرائيلية، بدعم من المحكمة العليا بهدم هذه المباني 
ّباستخدام ذريعة أمنية، إال أن عمليات الهدم في صور 
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ًباهر تشكل مثاال آخرا على سياسات إسرائيل وممارساتها  ً
غير القانونية الرامية إلى القضاء على الوجود الفلسطيني 

  ."د االحتالل اإلسرائيليمن القدس والدفاع عن وجو

وجرت عملية الهدم أساسا في المناطق المصنفة 
والخاضعة بموجب اتفاق أوسلو للسيطرة الفلسطينية " أ"

الخاضعة للسيطرة المدنية " ب"الكاملة والمناطق 
  .الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية

المباني التي هدمتها "وعن ذلك، قال التفكجي إن 
 تراخيص بناء من السلطة إسرائيل حاصلة على

الفلسطينية وهي تقع ضمن المناطق الخاضعة للسيطرة 
  ."الفلسطينية

كما كتب حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية 
والوزير المسؤول عن هيئة الشؤون المدنية " فتح"لحركة 

 ٢٢، يوم "تويتر"الفلسطينية، في تغريدة على حسابه في 
ترتكب من قوات جريمة كبرى :" تموز قائال /يوليو

االحتالل في وادي الحمص بهدم عشرات المنازل وتشريد 
ومرخصة ) أ(أهلها، والجدير بالذكر انها تقع في مناطق 

  ."من الحكم المحلي الفلسطيني

وشهدت السنوات الماضية ارتفاعا ملحوظا، في 
عدد عمليات الهدم االسرائيلية للمنازل الفلسطينية في 

  .بناء غير المرخصالقدس الشرقية بداعي ال

الذي اطلعت عليه " أوتشا"واستنادا إلى تقرير 
 ١١٧٩وكالة األناضول، فإن السلطات اإلسرائيلية هدمت 

مبنى في القدس الشرقية في غضون السنوات اإلحدى 
 فلسطينيا وهي ٢١٠٢عشر الماضية ما أدى إلى تهجير 

  :كما يلي

  .٢٠٠٩ مبنى في ٨٤هدم  •

  .٢٠١٠ مبنى في ٨١هدم  •

  .٢٠١١ مبنى في ٤٢ هدم •

  .٢٠١٢ مبنى في ٦٣هدم  •

  .٢٠١٣ مبنى في ٩٨هدم  •

  .٢٠١٤ مبنى في ٩٧هدم  •

  .٢٠١٥ مبنى في ٧٩هدم  •

  .٢٠١٦ مبنى في ١٩٠هدم  •

  .٢٠١٧ مبنى في ١٤٢هدم  •

  .٢٠١٨ مبنى في ١٧٧هدم  •

ال تشمل المباني  (٢٠١٩ مبنى في ١٢٦هدم  •
 ).في وادي الحمص

  ٦ ص٢٩/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

 اريع استيطانية لتهويد القدس وعزلهامش ٥
 

 -   وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة  
كشف وزير المواصالت وشؤون االستخبارات اإلسرائيلي 
يسرائيل كاتس أمس ضمن الحديث عن خطة الحكومة 
لتشجع الدول على نقل سفاراتها إلى مدينة القدس 

يه المحتلة عن مخطط يجري وضع اللمسات األخيرة عل
لتهويد شمال البلدة القديمة، في الشيخ جراح لربط 

جبعات «الجامعة العبرية ومستوطنة التلة الفرنسية و
بشبكة القطار الخفيف » صديق شمعون«و» حتموشت

  .بالقدس الغربية في غضون عامين

ويحمل هذا التصريح الكثير من المضامين 
ي المتعلقة بأكثر من مشروع استيطاني تم اإلعالن عنه ف

حي الشيخ جراح خالل السنوات األخيرة، عقب اقتالع 
عدد من العائالت الفلسطينية من الحي المنكوب 
بالمستوطنين وبانتهاكاتهم التي ال تتوقف بحماية الجيش 

  .والشرطة اإلسرائيلية

ويقول خبير االستيطان ورئيس دائرة الخرائط 
يع إن هناك العديد من المشار«): الرأي( خليل التفكجي لـ

خطة (التي وضعت في السنوات األخيرة وسميت في حينة 
التي » ارض جورة النقاع«في كبانية أم هارون ) درج

عليها مشروع استيطاني كبير يتوسطه شارع للربط بين 
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هذا المشروع ومشروع مقابل له في أراضي مغارة 
  .في قلب الشيخ جراح» صديق شمعون«

شطب وأوضح التفكجي ان االحتالل يعمل على 
الحدود بين القدس الشرقية والغربية المحتلة عبر البناء 
على المنطقة الحرام او الحدود الفاصلة بين شطري 
المدينة وخاصة في منطقة الشيخ جراح التي تعتبر 

  .خاصرة القدس وعنق الزجاجة في شمال المدينة

واكد التفكجي ان حي الشيخ جراح يتعرض االن 
 العديد من المشاريع لهجمة استيطانية كبيرة تضم

االستيطانية التي يخطط لها مع شبكة القطار الخفيف 
اسفل الطور (ولربط الشيخ جراح باالنفاق في منطقتي 

وفي منطقة الجامعة العبرية ومستوطنة  )وجبل الزيتون
والنفق اسفلها وربطها بمستوطنتي » التلة الفرنسية«
ة ًعلى أراضي شعفاط غربا ومستوطن )رمات شلوموا(
ًعبر النفق شرقا وفق خطة القدس  )معالية ادميم(

  .>>...الكبرى

  ١٢ ص٣٠/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  متطرفون يقتحمون األقصى
  

 -   وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
من جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين، أمس ... <<

ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة بحراسة 
طة االحتالل التي تواصل للشهر الثاني حملة مشددة لشر

التنكيل بأهالي العيسوية، فيما فرضت إجراءات مشددة 
  .على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم

وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس 
 مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى، ٤٢المحتلة إن 

ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم 
المزعوم، وبعضهم حاول تأدية » الهيكل«حات عن شرو

باب «صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
  .قبل المغادرة من جهة باب السلسلة» الرحمة

واحتجزت شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات 
األقصى بعض الهويات الشخصية للمصلين الوافدين من 

 األقصى القدس والداخل، وفتشت حقائبهم، فيما يتعرض
يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل المستوطنين 
وأذرع االحتالل المختلفة، في محاولة لبسط سيطرتها 

  .الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا

إلى ذلك، يواصل االحتالل حملة تعسفية في 
العيسوية منذ نحو شهرين اعتقل خاللها عشرات الشبان 

  .تنكيله اليومي بالمواطنينواألطفال، فضال عن 

 ٧واعتقلت شرطة االحتالل، فجر أمس 
فلسطينيين، بينهم فتاة، من منازلهم في بلدة العيسوية، 

  .معظمهم من عائلة واحدة، وتم تحويلهم لمراكز التوقيف

الفتاة نغم محمد حسن : وطالت االعتقاالت
عليان، والطفل معتصم حمزة عبيد، يوسف هاشم عليان، 

مان داري، محمد عليان، أنس عليان، وفادي ماجد سلي
  .يوسف عبيد

من جهته قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات 
 فلسطينيا في ١٤االحتالل االسرائيلي اعتقلت فجر امس 

مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس 
  .المحتلة

وذكر نادي االسير األسير في بيان ان قوات 
يلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن االحتالل االسرائ

سلفيت وطولكرم ونابلس والخليل وبلدة العيسوية شرق 
  .القدس المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم مطلوبون

وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس البوابة 
، بالقرب من »وادي الدلب«الحديدية المقامة على طريق 

بين قرى غرب مدينة قرية دير ابزيع وكفر نعمة الرابط 
  .رام اهللا



  
  ٢٠٦ 

وقال مجلس قروي كفر نعمة في بيان ان 
المواطنين في تلك المناطق اضطروا لسلوك طرق التفافية 

  .وطويلة للوصول إلى أماكن عملهم، بعد إغالق البوابة

  ١٢ ص٣٠/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

سنوات بزعم ) ٤(االحتالل يحقق مع طفل 
 سكريةإلقاء حجارة باتجاه مركبة ع

 

ّ ندد رئيس هيئة -   وكاالت- فلسطين المحتلة
، قدري أبو بكر، )تابعة لمنظمة التحرير(األسرى الفلسطينية 

ًاإلثنين، باستدعاء سلطات االحتالل اإلسرائيلية طفال 
من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق )  أعوام٤(ًفلسطينيا 

  .معه

وسلمت السلطات اإلسرائيلية، في وقت سابق 
ين، طلب استدعاء للتحقيق مع الطفل المقدسي محمد اإلثن

إلقاء «ربيع عليان من بلدة العيسوية وسط القدس؛ بزعم 
حجارة باتجاه مركبة عسكرية إسرائيلية خالل اقتحامها 

  .«البلدة

واقتحمت قوات إسرائيلية البلدة، اإلثنين، والحقت 
الطفل عليان، وعندما تواجدت عائلته في المكان، سلمتها 

لقوات طلب استدعاء إلحضاره، أمس الثالثاء، إلى مركز ا
  .الشرطة، للتحقيق معه

وقال رئيس هيئة األسرى الفلسطينية، في بيان، 
االحتالل يرتكب جرائم علنية وواضحة بحق القاصرين، «إن 

والطفولة الفلسطينية تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل 
  .«سرائيليةصمت المجتمع الدولي تجاه االنتهاكات اإل

ّصعدت من «وشدد أبو بكر على أن إسرائيل 
استهدافها للقدس والمقدسيين خالل السنوات القليلة 
الماضية، ولوحظ أن هناك هجمة منظمة بحق األطفال 

  .«المقدسيين بشكل خاص

وصعدت إسرائيل من استهدافها لمدينة القدس 
وسكانها، وخاصة بلدة العيسوية، في أعقاب اغتيال جيش 

ًالحتالل شابا فلسطينيا في البلدة ا ، نهاية )ً عاما٢٠(ً
 وحذر أبو بكر من محاوالت إسرائيل. حزيران الماضي

تشويه مستقبل األطفال، وتدمير واقع الشباب «
  .«الفلسطيني

وأصدرت محاكم إسرائيلية، خالل السنوات الثالثة 
ًالماضية، أحكاما بحق نحو عشرين طفال، غالبيتهم من  ً

ُمن بين هؤالء الطفل أحمد مناصرة، الذي حكم و. القدس
عليه بالسجن الفعلي لمدة تسع سنوات ونصف السنة، وفق 

  .هيئة األسرى

إلى ذلك، شن جيش االحتالل فجر أمس الثالثاء، 
حملة اعتقاالت بمناطق مختلفة بالضفة الغربية، فيما 

 شابا بجروح وحاالت اختناق بمواجهات مع ١٣أصيب 
بلس خالل اقتحام مئات المستوطنين لقبر االحتالل في نا

  .يوسف

 معتقال فلسطينيا في سجون االحتالل، ١٩وشرع 
أمس الثالثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع 
عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام رفضا العتقالهم 

وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم . »دون محاكمة«اإلداري 
تابعة لمنظمة التحرير، لألناضول، هيئة شؤون األسرى ال

 معتقال ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ١٩إن 
شرعوا أمس الثالثاء ) أحد فصائل منظمة التحرير(

ويقبع المضربون في سجني . باإلضراب المفتوح عن الطعام
  .النقب وريمون جنوبي فلسطين التاريخية

وأضاف عبد ربه إن االضراب اسناد وتضامن مع 
شرة معتقلين في السجون اإلسرائيلية مضربين عن الطعام ع

وأشار إلى أن المعتقلين أكدوا . رفضا العتقالهم اإلداري
. المضي في اإلضراب حتى تحقيق مطالب زمالئهم

واالعتقال اإلداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة 
 أشهر، ويتم إقراره بناء على ٦تتراوح بين شهر إلى 

بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات » ية أمنيةمعلومات سر«
 ٥٤ّووثق مركز الميزان لحقوق اإلنسان، استشهاد . عديدة

 نساء، في قطاع غزة، بنيران ٤ طفال و١٢فلسطينيا، بينهم 



  
  ٢٠٧ 

قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل النصف األول من العام 
 ١٧٩ طفال و١٢٢٦ بينهم ٣٧٢٣ وأصابت ٢٠١٩الجاري 

  .امرأة

إليقاع » القوة المميتة«سرائيل باستخدام واتهم إ
أكبر عدد من الضحايا في صفوف المدنيين، خاصة 

السلمية التي تنظم » العودة«المشاركين في مسيرات 
  .>>...أسبوعيا قرب السياج الفاصل شمال وشرق القطاع

  ٢٠ ص٣١/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

�א�����ن �

  مدينة استيطانية قرب قلقيلية

 قررت سلطات - كامل إبراهيم-لمحتلة القدس ا 
االحتالل اإلسرائيلي بناء مدينة استيطانية جديدة على 
أراضي الضفة الغربية جنوب محافظة قلقيلية على أراضي 

ًدونما تشمل ٢٧٤٦قريتي الزاوية وعزون عتمة، بمساحة 
  .منطقة صناعية كبيرة

وقال خبير األراضي واالستيطان خليل التفكجي 
ان المسؤول اإلسرائيلي ): الرأي(اص لـ في تصريح خ

عن أمالك الغائبين الفلسطينيين في مكتب رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي اعلن أمس عن تفاصيل المخطط إلقامة مدينة 
على أراضي قريتي الزاوية وعزون العتمه على مساحة 

ً دونما، وربطها بشبكة الطرق السريعة، ٢٧٤٦تبلغ 
طط من الحدود الشرقية لمدينة ًمشيرا الى انه سيبدأ المخ

ًكفر قاسم بإتجاه أراضي عزون العتمه شرقا وباتجاه 
  .أراضي الزاوية

ووفق ما كشفه القرار تم اإلعالن عن إقامة 
وفق ١٢/٤/٢٠١٩ً دونما بتاريخ ٢٤٣مقبرة بمساحة 
وقال التفكجي ان هذه األراضي . ١/١٩٢المشروع رقم 

ي يعني قضم ًمالصقة تماما وعلى الخط األخضر الذ
  .١٩٦٧ًالمزيد من األراضي وتغييرا في حدود الهدنة عام 

تعتبر هذه المدينة الجديدة التي : وتابع يقول
تقع الى الشرق من مستوطنة راس العين ضمن المخطط 

 على الحكومة ١٩٩٠القديم الذي تم طرحة عام 
اإلسرائيلية وتم تأجيل تنفيذه، ضمن مخطط النجوم لرئيس 

سبق ارئيل شارون، والذي من اهم أهدافه الوزراء األ
مسح الخط األخضر، والبناء فوقه حتى ال يكون هناك أي 
مفاوضات مستقبلية للعودة الى حدود الرابع من حزيران 

١٩٦٧.  

وأوضح التفكجي ان هذا المشروع يندرج ضمن 
مجموعة من المشاريع التي تهدف الى تسمين 

ذي تم التخطيط مستوطنات الضفة الغربية وتوسيعها وال
 مليون شيكل لتنفيذه وتوسيع نفوذ ٦٥له وتخصيص 

هذه المستوطنات من خالل التخطيط لهذه المدينة 
  .االستيطانية الجديدة

واكد التفكجي انه في نفس الوقت يتم بناء 
العديد من البؤر االستيطانية الجديدة حول مدينة القدس 

يث تم المحتلة والتي كان اخرها شرق الخان األحمر ح
وضع بناء جديد فوق التالل التي تقع الى الشرق من 

 والبناء هناك ١٩/٦/٢٠١٩الخان األحمر وذلك في 
  .يسير بسرعة وعلى مدار الساعة

لقد تم طرح عطاءات لعمل أفالم وثائقية : وقال
لتطويق البلدة ) التلفريك(للترويج لمد القطار الهوائي 

ًالمغاربة مرورا القديمة وخاصة جنوبها في سلوان وباب 
ًبسماء المسجد األقصى المبارك جنوبا باتجاه الشرق 

  .حيث الطور ومقبرة باب الرحمة وباب االسباط



  
  ٢٠٨ 

وأضاف التفكجي ان ما يسمى بسلطة تطوير 
 ١٩/٤القدس أعلنت أول امس عن مناقصة علنية رقم 

ٕلتقديم خدمات تصوير وعرض وانتاج صور ومقاطع أفالم 
) تلفريك(مشروع القطار الهوائي قصيرة ووسائل تجسيد ل

ًحول البلدة القديمة، مؤكدا ان هذا المشروع االستيطاني 
ًما زال في مرحلة التخطيط علما بان ما تم نشره 
بخصوص المرحلة االولى من المشروع والذي ستكون 

بالقدس الغربية، والبرج الثاني ) المحطة العثمانية(بدايته 
ب المغاربة مازال والثالث في با» جبل صهيون«في 

  .التخطيط واالعتراض عليه قائما

ولفت التفكجي الى ان تسمين المستوطنات في 
داخل مدينة القدس يزداد بوتيرة مضاعفة وكبيرة وخاصة 

 ١٦٠٠» رمات شلوموا«في منطقة شمال غرب المدينة 
وحدة استيطانية شارفت على االنتهاء على اراضي بلدة 

، وكذلك االنفاق التي يجري شعفاط المنكوبة باالستيطان
شقها لربط هذه البؤر والمستوطنات التي تقع خارج حدود 
البلدية مع مركز المدينة لتسهيل عملية الربط االستيطاني 
وزيادة عدد المستوطنين وتكريس مدينة القدس كمدينة 

وختم التفكجي ان . جاذبة للمستوطنين وليس العكس
حتالل على المضي الدعم االميركي لالستيطان شجع اال

م بتحقيقها لوال قرارات ؟وبقوة لتنفيذ مشاريع ما كانت تح
  .الرئيس االميركي المنحازة والداعمة

  ١١ص ١٧/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية  ١٦
  ٢٠١٧منذ 

 

، إن سلطات "إسرائيلي"تقرير  ذكر – وكاالت
ية جديدة على أراضي  بؤرة استيطان١٦االحتالل أقامت 

 .٢٠١٧الضفة الغربية المحتلة منذ عام 

، أن هذه البؤر "سالم اآلن"وبين تقرير لحركة 
االستيطانية منتشرة في كافة أنحاء الضفة الغربية، من 
جنوبي جبال الخليل وحتى األغوار الشمالية، وفي الكتل 

بين بيت لحم والخليل، " غوش عتصيون"االستيطانية 
  ".أرئيل"من القدس حتى مستوطنة " امينماطي بني"و

وأشار إلى أن البؤر االستيطانية الجديدة متنوعة 
في طبيعتها، بين الزراعي والسكني، وتمت إقامتها على 

غير "بشكل " أراضي دولة"أراض يزعم االحتالل أنها 
  .، بموجب قوانين االحتالل"قانوني

وأوضح التقرير أنه يجري تثبيت هذه البؤر 
طانية التي تحظى بحماية سلطات االحتالل، والتي االستي

تنشط فيها بشكل مكشوف، بينما تتجاهلها ما تسمى 
، ونادرا ما يجري تطبيق القانون "اإلدارة المدنية"

  .اإلسرائيلي بشأنها، إال بشكل محدود جدا

وأشار إلى أن البناء على األراضي التي يعتبرها 
". يط بناء مدينةتخط"يتم بدون " أرضي دولة"االحتالل 

ورغم أنه صدر قرار بهدم بعضها، إال أنه لم ينفذ، وذلك 
يمكن " أراضي دولة"ألن البناء غير القانوني على 

  .ترخيصه بأثر تراجعي

 أقيم ٢٠١٢إنه منذ العام " سالم اآلن"وقالت 
  ".غير قانونية" بؤرة استيطانية جديدة ٣١

، فإن غالبية هذه البؤر "هآرتس"وحسب صحيفة 
االستيطانية هي مزارع من أنواع مختلفة، بضمنها تربية 

جنوب " مزرعة شبتاي"األغنام، مثل البؤرة االستيطانية 
جبال الخليل، أما المزرعة االستيطانية التي يطلق عليها 

في وسط الضفة " عيلي"قرب مستوطنة " مشعول همعيان"
الغربية، فإن اثنين من المستوطنين فيها قاال للصحيفة 

  .ما يعمالن بالزراعة، ويتنقالن بين تالل الضفةإنه

وأشارت إلى بؤرة استيطانية زراعية أخرى قرب 
جنوبي الضفة، الفتة إلى أن من " نغوهوت"مستوطنة 



  
  ٢٠٩ 

يتمتع بعالقات وثيقة مع سلطات "يديرها يبدو أنه 
  .القانون

وقالت إن السلطات في المستوطنات تتدخل 
البؤر االستيطانية بشكل مباشر في تطوير جزء من هذه 

وعلى سبيل المثال البؤرة االستيطانية التي . الجديدة
" محانيه جدي"أقيمت مكان القاعدة العسكرية المهجورة 

  .في األغوار

  ٢٣/٧/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

� !��� �

حملة تبرعات عالمية لبناء الهيكل اليهودي 
  في باحة األقصى

 

ـــات وقالـــت ... << – عمـــان –تـــل أبيـــب  الجمعي
االســـتيطانية إنهـــا أطلقـــت حملـــة التبرعـــات بـــين صـــفوف 
اليهود حول العالم وأصدقاء الشعب اليهودي فـي الواليـات 

وزعمــت أن المعبــد الــذي تريــد بنــاءه لــن يمــس . المتحــدة
ولكنها لم تخف هدفها النهائي . بقدسية المكان للمسلمين

نهـا ً، علمـا بأ"إعـادة بنـاء الهيكـل فـي مكانـه الطبيعـي"في 
ًتــؤمن بأنــه كــان مبنيــا فــي المكــان نفــسه الــذي بنــي فيــه 

فكثيـر مـن الجمعيـات . مسجد عمر، أي مكان قبة الصخرة
، "منظمـــات الهيكـــل"االســـتيطانية التـــي تعمـــل تحـــت اســـم 

ًتنشر صورا للقدس القديمة، وقد طـارت منـه قبـة الـصخرة 
  .>>...ّوحل مكانها مجسم نقش عليه الشمعدان اليهودي

" يـشاي"ًا لما ورد في منشور لجمعيـة وفق... <<
لتعزيـز الوجـود اليهـودي "االستيطانية، فـإن الحملـة ترمـي 

فــي القــدس القديمــة وفــي ســطح الهيكــل اليهــودي، ألجــل 
بنــاء كنــيس يهــودي فــي ســاحات الحــرم فــي األمــاكن التــي 
يسمح الصعود إليها والتجوال داخلهـا مـن دون انتهـاك أو 

، )الهيكــل (ي ســيبنى فوقــهالموقــع الــذ) قدســية( المــس بـــ
  ". وهو في ساحات وصحن قبة الصخرة

وقــد أعــرب رئــيس بلديــة كريــات شــمونة، الربــاي 
  . تسفنيه دروري شاليطا، عن تأييده للحملة

الـصعود إلــى جبـل الهيكـل هــو أمـر فــي "وقـال إن 
ــا أن  غايــة األهميــة والــضرورة فــي هــذه المرحلــة، ومهمتن

 أن المكـــان مقـــدس نظهـــر لـــشعب إســـرائيل والعـــالم بأســـره
إلسرائيل، وبالتالي علينا منع المسلمين من إهانـة قداسـة 
ــــدس  ــــان مق ــــه مك ــــى أن ــــود، أو التعامــــل عل المكــــان لليه

  .>>..."للمسلمين

  ١/٧/٢٠١٩الشرق األوسط 

* * * * *  

  باألقصى"الهيكل"حملة تبرعات يهودية لبناء 
  

 التي تنشط بالمشاريع "الهيكل"أطلقت منظمات 
ة والتهويدية داخل أسوار القدس القديمة حملة االستيطاني

ُتبرعات بأوساط اليهود حول العالم، مؤخرا، لبناء كنس  ُ
 المزعوم مكان "الهيكل"في ساحات المسجد األقصى وبناء 

 .قبة الصخرة

وحسب تقرير محمد محسن وتد، تدفع جمعية 
 االستيطانية المنطوية تحت جمعيات ومنظمات "يشاي"

مالت التبرعات لتعزيز الوجود اليهودي يهودية تقود لح
في القدس القديمة وفي المسجد األقصى، لبناء كنس في 
ساحات الحرم في األماكن التي يسمح الصعود إليها 

 الموقع الذي "قدسية" والتجوال بها دون انتهاك أو مس بـ
 المزعوم، وهو بساحات وبصحن طالهيكل"سيبنى فوقه 

لمكان يعتبر تدنيسا لقدسية قبة الصخرة، إذ إن الصعود ل
 بعد "الهيكل"المكان الذي سيسمح الصعود إليه وبناء 
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، بحسب المزاعم "المسيح المنتظر"تحقيق نبوءة ظهور 
  .الدينية اليهودية

 بمبادرة ٢٠١٣ بالعام "يشاي"وأسست جمعية 
 "الهيكل"مجموعة من الحاخامات، وذلك بهدف بناء 

 ساحات الحرم والدفع المزعوم، وتنشط منذ ذلك الحين في
في تكثيف االقتحامات لساحات األقصى وتهيئة الظروف 

، "الهيكل"واألوضاع وتحضير األرض التي سينبى فوقها 
  .والسماح بالتخطيط لبناء الكنس

ّوقدر األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية 
 "الهيكل"حسن خاطر، أن . لنصرة القدس والمقدسات، د

الت التبرعات التقليدية، مؤكدا أن ليس بحاجة إلى حم
هناك حركات وجمعيات دولية تنشط وتدفع ليس لبناء 

وأوضح أنه . فحسب بل إنما لبناء قدس جديدة"الهيكل"
يقف على رأس هذا المشروع التهويدي الحركة المسيحية 
الصهيونية بأميركا التي يتجاوز عدد أتباعها وأعضائها 

 الحركات في العالم، إذ  مليونا، وتعتبر من أغنى٧٠ الـ
يندرج بها أصحاب رؤوس أموال ورجال أعمال 

  .ومؤسسات عمالقة تمتلك أمواال طائلة

الحركة المسيحية « إن "٤٨عرب " وقال خاطر لـ
الصهيونية تدفع نحو األحداث بغية هدم األقصى وبناء 
الهيكل وخنق وحصار القدس والفلسطينيين، إذ يؤمنون 

يظهر إال بعد هدم األقصى وبناء بنبوءة أن المسيح لن 
  .الهيكل

ولفت إلى أن حملة التبرعات للكنس بساحات 
الحرم، تندرج ضمن مجمل تمويل ودعم الجمعيات 
االستيطانية الناشطة في القدس القديمة وساحة البراق، 

 أشهر تم إنجاز حملة تبرعات دولية ٥مؤكدا أنه قبل 

ويلها إلى  مليون دوالر والتي تم تح١٤٥جمع خاللها 
  .منظمات الهيكل

وأكد خاطر أن األموال لبناء الكنس والهيكل 
متوفرة، لكن هناك اعتبارات وحسابات سياسية إقليمية 
للمؤسسة اإلسرائيلية، كما أن المنظمات اليهودية تنتظر 

ُ التي تربى في شمال فلسطين "البقرة الحمراء"ظهور 
ليهودية التاريخية وفي حال ظهورها تستعد المنظمات ا

  .لهدم األقصى والتمهيد لبناء األقصى

ومن جانبه، أعرب مدير مؤسسة القدس للتنمية 
التي حظرتها السلطات اإلسرائيلية، المحامي خالد 
الزبارقة، عن اعتقاده أن مالمح الصراع بالقدس في هذه 

، بحيث إن "الهيكل"المرحلة هي ما بين األقصى و
عرقي للمقدسيين للتفرد االحتالل يعتمد سياسة التطهير ال

بالمقدسات واألقصى وتهويدها، وبالمقابل إحالل 
المستوطنين والتمادي في مشاريع التهويد وتزييف 
التاريخ والحضارة والترويج للرواية اليهودية بالقدس 

  .القديمة وحول المقدسات لوضع اليد عليها

ودعا الزبارقة، لمواجهة الرواية اليهودية 
دية بالقدس واألقصى والمشروع والمشاريع التهوي

الصهيوني بفلسطين التاريخية، فمن ناحية تنشط 
بجمع التبرعات » الهيكل«الجمعيات اليهودية ومنظمات 

والنشاط بالقدس القديمة وساحات الحرم، ومن ناحية 
ثانية يتم التضييق على جمعيات العمل المدني 

ت الفلسطينية بالقدس وتغلق ويحظر عليها جمع التبرعا
لرعاية المقدسات وتعزيز صمود الفلسطينيين بالمدينة 

 .المحتلة

  ١٥ ص١٥/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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محكمة االحتالل ترفض الطعن بقرارات هدم 
   شقة منزلية في القدس)١٠٠(

 

في القدس، " العليا"رفضت محكمة االحتالل 
أمس األحد، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 

في )  شقة سكنية١٠٠( بناية سكنية فلسطينية )١٦(
بقرية صور باهر جنوبي شرق " وادي الحمص"حي 

  .مدينة القدس

وقال رئيس لجنة حي وادي الحمص حمادة 
حمادة، إن المحكمة العليا رفضت االلتماس الذي قدمه 
أهالي الحي إلى المحامي ساهر علي، وطالبوا فيه عقد 

 بناية سكنية )١٦(هدم جلسة موسعة للطعن بقرارات 
  . منزل في الحي)١٠٠(والتي تضم 

يعني أنه على المواطنين "وأضاف حمادة أن ذلك 
) يوليو( من تموز )١٨ (هدم منشآتهم بأيديهم حتى الـ

ٕالمقبل، واال ستقوم آليات االحتالل بتنفيذ قرارات الهدم 
  ."وستفرض على أصحابها تكاليف ذلك

 على هدم وكانت ذات المحكمة، قد صادقت
وحدة سكنية ) ١٠٠(العمارات السكنية، والتي تضم نحو 

" صور باهر"الواقع في بلدة " وادي الحمص"في حي 
على " وادي الحمص"ويقع حي .جنوب القدس المحتلة

. ، في جنوب القدس المحتلة"صور باهر"مشارف قرية 
وبخالف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود 

 .ي أراضي الضفة الغربيةالبلدية للقدس، ف

، "أ"وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة 
. الخاضعة لإلدارة والمسؤولية األمنية للسلطة الفلسطينية

ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم 
  .تغيير مسار الجدار الفاصل حتى ال يمر في وسط القرية

 "اإلسرائيلي"ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب 
ًمن الجدار، لكنه يعتبر قانونا جزءا من الضفة الغربية  ً

  .ًوخاضعا للسلطة الفلسطينية

وادي "، فإن "صور باهر"ووفق األهالي في 
هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية " الحمص

  .المحاصرة بين األحياء اإلسرائيلية والجدار الفاصل

ن وتمت في السنوات األخيرة، بناء العديد م
المباني في القرية، بموافقة مكاتب التخطيط التابعة 
للسلطة الفلسطينية، ويسكنها في الغالب أزواج وعائالت 

 .من القرية

ومع ذلك، أصدر قائد المنطقة الوسطى في 
جيش االحتالل، قبل سبع سنوات، أمرا يحظر البناء على 

  . متر من الجدار الفاصل)٢٥٠(مسافة 

نشر األمر ولم يعلموا ًووفقا للسكان، لم يتم 
بوجوده، وفي كل األحوال فإن سلطة التخطيط في القرية 

 ومنذ عامين، أصدر .هي في أيدي السلطة الفلسطينية
ً مبنى جديدا تنتهك )١٣(جيش االحتالل أوامر هدم لـ 

  .المر العسكري

وتقدم أهالي القرية بالتماس إلى محكمة 
صالحية هدم االحتالل العليا لكون أن الجيش ال يملك 

المباني التي حصلت على تصاريح بناء من السلطة 
الفلسطينية، وأنهم بنوا منازلهم دون أن يعلموا باألمر 

  .العسكري

  ١/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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لجرائم " إسرائيل"ذريعة .. البناء دون ترخيص
  التدمير في الضفة

 

 ممارسات هدم المنازل أحد أبرز يعد – جنين
سلطات االحتالل اإلسرائيلي غير اإلنسانية؛ فمنذ عام 

 دأبت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وباالستناد إلى ١٩٦٧
من قانون الدفاع عند ) ١ (١١٩مضمون المادة 

على هدم  ١٩٤٥لعام ) الطوارئ(االنتداب البريطاني 
: وحجج متعددة، منها منازل الفلسطينيين تحت ذرائع

منية، أو قرب هذه المنازل من المستوطنات، أو الذرائع األ
لوقوعها بمحاذاة الطرق االلتفافية، أو بدعوى البناء دون 
ترخيص، أو لمخالفتها شروط سياسة السلطات 

وجاءت هذه السياسة في إطار . اإلسرائيلية لإلسكان
عمليات تهويد القدس واألغوار وفرض التهجير الداخلي 

  .القسري

ة الفلسطينية، أعيد تصنيف ومع إنشاء السلط
األراضي في الضفة، بحسب تصنيف اتفاق أوسلو، فإن 

من مساحة الضفة الغربية، % ٢٠تشكل ” ب“المنطقة 
من مجمل مساحة الضفة % ١٨تشكل ” أ“والمنطقة 

الغربية وهما ليستا بحاجة ألذونات إسرائيلية للبناء بينما 
وال من مساحة الضفة الغربية % ٦٢تشكل ” ج“منطقة 

يسمح بالبناء بها دون ترخيص إسرائيلي يستحيل 
  .الحصول عليه

  أرقام مفزعة

وتشير اإلحصاءات، حسب دائرة العالقات 
القومية والدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، إلى أن 

منزل ) ٢٤٠٠٠(سلطات االحتالل هدمت ودمرت نحو 
الضفة  (١٩٦٧فلسطيني في األراضي المحتلة منذ العام 

  ).ربية وقطاع غزة وشرقي القدسالغ

الحقوقية " بيتسيليم"وبحسب تقرير لمؤسسة 
اإلسرائيلية فإن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت خالل 

منشأة بالضفة الغربية والقدس ) ٥٣٨(، ٢٠١٨عام 
  .عن السنة السابقة% ٤٥بارتفاع قدره 

 وحتى ٢٠٠٦، منذ عام "بتسيلم"وفقا لمعطيات 
) ١٤٠١(على األقل " إسرائيل"دمت  ه٢٠١٨نهاية عام 

من منازل الفلسطينيين بالضفة دون القدس، حيث فقد 
 أشخاص منازلهم بينهم على األقل ٦٢٠٧على األقل 

حول القدس " بيتسيليم" قاصرا، بينما أشار تقرير لـ٣١٣٤
 وحتى ٢٠٠٤منزال فيها منذ عام ) ٨٦٢(إلى هدم 

  .مواطنا) ٤٥٨٢(أدت لتهجير ) ٣٠/٦/٢٠١٩(

) ٢٠١٨(كما أصدرت سلطات االحتالل في 
منشأة، كان ) ٤٦٠(إخطارات بوقف البناء والترميم لنحو 

منها، بحسب تقرير توثيقي % ٢٧نصيب القدس وحدها 
  .صادر عن مركز عبد اهللا الحوراني للدراسات والتوثيق

ووفقا لمعطيات اإلدارة المدنية التابعة لجيش 
طلب ) ٥٤٧٥(نيون االحتالل اإلسرائيلي، قدم الفلسطي

 ٢٠٠٠ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 
طلبا ) ٢٢٦( وجرت الموافقة على ٢٠١٦ومنتصف عام 
  .من الطلبات% ٤فقط أي نحو 

أمر هدم ) ١٦٧٩٦(كما أصدرت اإلدارة المدنية 
، نفذ ٢٠١٧ وعام ١٩٨٨في الفترة الواقعة بين عام 

دم قيد أمر ه) ٣٠٨١(أمرا، وال يزال ) ٣٤٨٣(منها 
  .المداولة القضائية

  القدس مركز االستهداف

يقول الناشط في مجال حقوق اإلنسان، 
من بين عشرة : "المحامي المقدسي محمد عليان لـمراسلنا

ُطلبات استصدار ترخيص في القدس، قد توافق سلطات 
االحتالل على واحد وبشروط تعجيزية ترفع تكلفة ترخيص 

  ".ألف دوالر) ١٠٠( مترا إلى نحو ١٢٠شقة من 

وأكد أن المواطن المقدسي يضطر للبناء دون 
ترخيص وهو يعلم أن منزله سوف يهدم لعدم وجود 
بدائل، فيما يترك وحيدا ليواجه سياسات االحتالل بالقدس 
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دون أي دعم، ال من الحكومة الفلسطينية وال غيرها، 
حيث ال نرى أثرا لما يقال عن مشاريع لدعم صمود 

  .قطاع اإلسكانالمقدسيين في 

كما أشار رئيس لجنة الدفاع عن سلوان فخري 
من منازل المواطنين % ٤٠أبو دياب لمراسلنا إلى أن 

في سلوان مهددة بالهدم بدعوى البناء دون ترخيص، كما 
أن سلطات االحتالل منذ عشر سنوات لم تصدر أي 
ترخيص بالبناء في سلوان، في وقت تواصل فيه منح هذه 

  .ستوطنين وبشكل يوميالتراخيص للم

وأوضح أبو دياب أن هناك أحياء بكاملها منذرة 
بالهدم في القدس المحتلة، ومنها حيي اللوزة ووادي 

  .الربابة جنوب المسجد األقصى

  العيش على وقع الهدم المستمر: األغوار

من %) ١٥(وال يختلف حال األغوار التي تشكل 
صنف مساحة الضفة الغربية عن حال القدس، حيث ت

وتضم ) ج(من أراض األغوار ضمن مناطق %) ٩٢(
بلدة فلسطينية جميعها تعاني من منع التوسع ) ٢٦(

األفقي، والهدم المستمر وكثير منها تم هدم منازلها عدة 
  .مرات

وأشار الناشط الحقوقي في قضايا األغوار عارف 
دراغمة لمراسلنا إلى أن سلطات االحتالل ال تمنح 

غوار، وما يقوم به الفلسطينيون هو تراخيص بناء في األ
العيش باألمر الواقع فيما ال يكاد يخلو منزل في عشرات 

  .التجمعات الفلسطينية في األغوار من قرار هدم

تحاصر اإلدارة المدنية التابعة لالحتالل : وأضاف
التواجد الفلسطيني في األغوار من خالل عدم االعتراف 

 المالح مثال، ما يعني بكثير من التجمعات كتجمعات وادي
أن مبدأ العيش فيها مخالف للقانون بنظر االحتالل 
وليس مجرد الحصول على تراخيص، فيما تمنع التمدد 
األفقي في أخرى، وتحتل بشكل كامل الفضاء الرحب في 

األغوار على شكل محميات طبيعية وجميع األغوار 
  .)ج(مناطق 

 ونبه إلى تهجير قسري بسبب تلك السياسات؛
بحيث انتقل كثير من سكان األغوار الشمالية للسكن في 
طوباس وطمون وأريحا وغيرها من البلدات والمدن 

  .القريبة

  

  

  قوانين لمنع االعتراض

ويشير المحامي الحقوقي صالح رداد لمراسلنا 
إلى أن سلطات االحتالل تطوع بشكل مستمر المنظومة  ُ

ض، وتفرض أكبر القانونية لديها لكي تقصر فترات االعترا
الذي يمنح " كيمنتس"عدد من القرارات، منبها إلى قانون 

لجان التنظيم والبناء صالحيات واسعة في الهدم وفرض 
  .الغرامات الفلكية على المخالفين دون محاكم

كما عمدت اإلدارة المدنية إلى تقليل : وأضاف
الفترات الممنوحة لالعتراض عند توزيع اإلخطارات على 

ين؛ بحيث ال تكون الفترة كافية لتقديم الطلب المواطن
وحصر البينة، فيتبع حينها إنذار وقف البناء إنذار هدم 

  .ويتحول ألمر واقع

وأكد أن سياسة وقف أو هدم أو عدم إصدار 
تمهد ألمر واحد؛ وهو ) ج(تراخيص للبناء في مناطق 

في النهاية لدولة االحتالل والتي تشمل " ج"ضم مناطق 
فة الغربية بعدد محدود جدا من السكان ثلثي الض

  .الفلسطينيين

  ١٥/٧/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 تحذيرات من هدم منازل في القدس المحتلة
  

 -   وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 
حض مسؤولون فلسطينيون امس دبلوماسيين أوروبيين 
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فيذ أوامر هدم على اتخاذ اجراءات لمنع إسرائيل من تن
ضد منازل فلسطينيين في مدينة القدس مع اقتراب 

  .المهلة المحددة لتنفيذ القرارات

 دولة ٢٠وقام دبلوماسيون أوروبيون من نحو 
ببلدة صور باهر جنوب » وادي الحمص«بجولة في حي 

القدس المحتلة، حيث يهدد خطر الهدم عشرة مبان 
  .سكنية

مر بهدم وأصدرت السلطات اإلسرائيلية أوا
المباني ومعظمها قيد اإلنشاء، بذريعة وجودها في منطقة 
أمنية بالقرب من الجدار اإلسرائيلي الذي يعزل القدس 

  .عن الضفة الغربية المحتلة

 ٤٢(وامام الدبلوماسيين، قال إسماعيل عبيدية 
وهو أب ألربعة أطفال ويعيش مع أسرته في أحد ) عاما

 يتم هدم المنازل سينتهي عندما«المباني المهددة بالهدم 
  .«بنا األمر في الشارع

من جهته، قال القنصل الفرنسي العام في 
القدس بيار كوشار للصحافيين، إنه ال يعتقد أن التفسير 
األمني الذي قدمته إسرائيل كاف للمضي قدما في 

  .عمليات الهدم

وأضاف مشيرا إلى العائالت التي تعيش في 
م التأكيد أننا ال نستطيع أعتقد أن من المه«المنازل 

  .«إنكار حقهم

  .«انهم هنا في األراضي الفلسطينية«وتابع 

من جانبه، قال محافظ القدس عدنان غيث 
نتطلع إلى أفعال جادة «مخاطبا الدبلوماسيين األوروبيين 

  .«من حكوماتكم لوقف هذه الجرائم المستمرة

ووفقا لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
، فإن القرار اإلسرائيلي يشمل عشرة »أوشا «اإلنسانية

وقال .  شقة سكنية، بعضها قيد اإلنشاء٧٠مبان، بواقع 
 شخصا ويؤثر على ١٧إن القرار يتسبب بتشريد » أوشا«

  . آخرين٣٥٠

من جهتها طالبت وزارة الصحة الفلسطينية امس 
بتدخل دولي للتحقيق في ظروف وفاة معتقل فلسطيني 

رائيلية بعد مرور أقل من شهر في أحد السجون اإلس
  .على اعتقاله

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في 
نطالب جميع المؤسسات الدولية بالتدخل والتحقيق «بيان 

في ظروف استشهاد األسير طقاطقة لعدم تكرار هذه 
  .«الجرائم وحماية أسرانا

وجاء أيضا في بيان وزيرة الصحة الفلسطينية 
)  عاما٣١(سرائيلية اعتقلت نصار طقاطقة أن القوات اإل

اعتقلت «وقالت في بيانها .  حزيران الماضي١٩في 
وهي تعلم أنه يعاني من (...) القوات اإلسرائيلية الشهيد 

ولم تقدم له العالج الالزم بعد اعتقاله (...) عدة أمراض 
وذلك استمرارا لسياسة اإلهمال الطبي ما أدى إلى 

  .«استشهاده

ادي األسير الفلسطيني نقال عن وأوضح ن
محامي طقاطقة أنه خضع للتحقيق في أكثر من مركز 

وقالت متحدثة باسم النادي أن طقاطقة . منذ اعتقاله
احتجز في زنزانة انفرادية ولم يلتق محاميه، ووجهت اليه 

التخطيط واالنتماء لتنظيم «خالل التحقيق تهمة 
  .«محظور

قلين وبوفاة طقاطقة يرتفع عدد المعت
الفلسطينيين الذين توفوا في المعتقالت اإلسرائيلية منذ 

وبحسب نادي األسير .  معتقال٢٢٠ إلى ١٩٦٧العام 
الفلسطيني اعتقل طقاطقة من منزله ببلدة بيت فجار 
بمحافظة بيت لحم الشهر الماضي، ولم يصدر بحقه حكم 

  .بعد

وعلى نفس الصعيد استشهد طفل فلسطيني بعد 
ن ترقوميا غرب الخليل، متأثرا بإصابته منتصف الليل، م

  .الحرجة بعد تعرضه للدهس من قبل مستوطن



  
  ٢١٥ 

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن الطفل كان 
» ادوره«يقود دراجة هوائية على الشارع بالقرب مستوطنة 

غرب الخليل، وتم نقله إلى أحد المستشفيات اإلسرائيلية، 
  .>>...حيث أعلن عن استشهاده بعد منتصف الليل

  ١١ص ١٧/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تنديد دولي وعربي بهدم إسرائيل منازل 
  مقدسيين

  

 أدانت األمم المتحدة واالتحاد األوروبي –وكاالت 
وعدة دول ومنظمات هدم جيش االحتالل اإلسرائيلي أمس 
االثنين منازل الفلسطينيين في بلدة صور باهر جنوب 

 .شرقي مدينة القدس المحتلة

 مبنى، تضم نحو مئة ١٦ت قوات االحتالل وهدم
ّشقة سكنية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، مبررة 
قرارها بقرب المباني من جدار الفصل، رغم أنها تقع في 

  .مناطق تخضع إداريا للسلطة الفلسطينية

وقال فرحان حق المتحدث باسم األمين العام لألمم 
المناطق المحتلة ال المتحدة إن هدم الممتلكات الخاصة في 

وأضاف . يجوز، إال إذا اقتضته الضرورة العسكرية القصوى
  .أن هذا األمر ال ينطبق على هذه الحالة

حق عن مسؤولين كبار في األمم المتحدة  ونقل
قولهم إن عملية الهدم تتنافى مع واجبات إسرائيل كما ينص 

  .عليها القانون الدولي

  مخالفة للقانون الدولي

قال االتحاد األوروبي إن سياسة من جهته 
 ومنها –االستيطان اإلسرائيلية وما يرافقها من إجراءات 

 – عمليات النقل القسري واإلخالء وهدم المنازل ومصادرتها
 .قانونية بموجب القانون الدولي غير

السلطات اإلسرائيلية بالوقف  وطالب االتحاد
ار السياسة الفوري لعمليات الهدم المستمرة، وأكد أن استمر

اإلسرائيلية يقوض بشكل خطير إمكانية أن تكون القدس 
 .عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين

بدورها أدانت فرنسا عملية الهدم اإلسرائيلية 
وقالت المتحدثة باسم . واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي

الخارجية الفرنسية إن بالدها تدين ما قام به الجيش 
لهدم في أراض محتلة مخالفا للقانون اإلسرائيلي، وتعتبر ا

 .الدولي

كما نددت دولة قطر بعملية الهدم، وقالت وزارتها 
تعديا على الحقوق التاريخية "الخارجية إن ذلك يعتبر 

للشعب الفلسطيني الشقيق، وجريمة ضد اإلنسانية تعكس 
استخفاف الحكومة اإلسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات 

  ".الشرعية الدولية

هذه الجريمة تستدعي تدخال "وأكدت الوزارة أن 
دوليا عاجال إللزام الكيان اإلسرائيلي بوقف عمليات الهدم، 

 ".وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

بيان أصدره الناطق  في –وأدان األردن بشدة 
  عملية– الخارجية األردنية سفيان القضاة  الرسمي باسم

الهادفة إلى "ذه الممارسات الهدم، وطالب بالوقف الفوري له
 ".التهجير القسري للسكان

للسياسات "وأكد البيان رفض المملكة الهاشمية 
االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية المحتلة بما 
فيها القدس الشرقية، التي تشمل بناء مستوطنات وتوسيع 

(...) القائم منها ومصادرة األراضي والهدم وطرد السكان 
غيرها من السياسات واإلجراءات الهادفة إلى التهجير و

كل هذه اإلجراءات تتعارض "وأضاف أن  ".القسري للسكان
بشكل صارخ مع االتفاقات الموقعة بين إسرائيل 

". والفلسطينيين والقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي
بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تعمق "وطالب إسرائيل 

س وتزيد التوتر وتؤثر بشكل جوهري على حل الدولتين، اليأ
  "السبيل الوحيد للسالم واالستقرار في المنطقة

  إطالق يد المقاومة



  
  ٢١٦ 

ووصفت منظمة التحرير الفلسطينية هدم سلطات 
االحتالل عشرات المنازل الفلسطينية في بلدة صور باهر 

تطهير "، و"جريمة حرب"القدس المحتلة بأنها  جنوب شرقي
 ".حكومة اإلرهاب االستيطاني"تمارسه ما سمتها " قيعر

بدورها اعتبرت حركة الجهاد اإلسالمي الخطوة 
ورأت ". ّمجزرة في حق الفلسطينيين"جريمة ووصفتها بأنها 

أن هذه االنتهاكات نتيجة مباشرة للخطة األميركية في 
المنطقة، والتطبيع المستمر مع االحتالل، ودعت إلى 

 . والمواجهة الشاملةتصعيد االنتفاضة

فدعت إلى ) حماس(أما حركة المقاومة اإلسالمية 
وقالت إن الخطوة . إطالق يد المقاومة في الضفة الغربية

اإلسرائيلية تستدعي ردا فلسطينيا حاسما ببرنامج وطني 
شامل يحفظ للقدس هيبتها وهويتها في وجه مخطط 

 .التهويد

ية في ومنذ فجر االثنين، شرعت جرافات إسرائيل
هدم عدة مبان بوقت واحد في وادي الحمص، بعد إخالء 

أعلى (ورفضت المحكمة العليا اإلسرائيلية . سكانها منها
األحد الماضي التماسا قدمه السكان إللزام ) هيئة قضائية

 .السلطات اإلسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا

وتدعي السلطات اإلسرائيلية أن البنايات مقامة 
ص في منطقة يمنع البناء فيها، لكن السلطة بدون ترخي

الفلسطينية تؤكد أن أصحاب المنازل حصلوا على رخص 
باعتبار أن منطقة ) الفلسطينية(بناء من الجهات المختصة 

 .البناء واقعة تحت المسؤولية المدنية الفلسطينية

ويقع الجزء األكبر من بلدة صور باهر ضمن 
س، لكن جزءا كبيرا من حدود البلدية اإلسرائيلية بالقد

ضمن حدود الضفة   تقع– فيها منطقة الهدم بما –أراضيها 
 ).ب(و) أ(الغربية وأراضيها مصنفة 

للسيطرة الفلسطينية الكاملة، ) أ(وتخضع المنطقة 
للسيطرة المدنية الفلسطينية واألمنية ) ب(والمنطقة 
 –اتفاقية أوسلو   حسب–والضفة الغربية  .اإلسرائيلية

، حيث تخضع )ج(و) ب(و) أ: (إلى ثالث مناطق مقسمة
 .للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة) ج(المنطقة 

  ٢٣/٧/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

  

  

هدم المنازل في القدس : الخارجية التركية
الشرقية عدوان يرمي إلى تغيير التركيبة 

 الديمغرافية
  

وزارة الخارجية التركية، اليوم  أكد –أنقرة 
الفلسطينيين في القدس   هدم إسرائيل لمنازلالثالثاء، ان

ًالشرقية التي تحتلها، يعد مظهرا جديدا من مظاهر ً 

 .سياسات االحتالل والعدوان التي تتبعها

واعتبرت الخارجية التركية في بيان صحفي لها، 
ان مثل هذه األعمال المدانة ترمي إلى تغيير التركيبة 

 .الديمغرافية للقدس

ع حد فوري لهذه األعمال ودعت الى وجوب وض
 .غير الشرعية التي تلحق الضرر برؤية حل الدولتين

وطالبت المجتمع الدولي التمسك بالوضع 
التاريخي والقانوني للقدس، واتخاذ الخطوات الالزمة من 

  .أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني

 ٢٣/٧/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

ل منازل موسكو تدين هدم دولة االحتال
  الفلسطينيين بالقدس

 

وزارة الخارجية  أدانت – )أ.ش.أ( – موسكو
الروسية اليوم الثالثاء، قيام إسرائيل بهدم منازل 

  .فلسطينيين في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية



  
  ٢١٧ 

واعتبرت الخارجية الروسية، في بيان أوردته 
 اإلخبارية، أن ذلك اإلجراء يعد انتهاكا" روسيا اليوم"قناة 

للقانون الدولي ويقوض آفاق التسوية على أساس حل 
  .الدولتين

وأشارت إلى أن السلطات اإلسرائيلية دمرت أمس 
 أبنية سكنية في منطقة صور باهر بالقدس االثنين

الشرقية، حيث تم هدم أكثر من عشرة منازل متعددة 
الطوابق، ما أدى إلى تشريد عوائل فلسطينية أصبحت 

  .دون مأوى

 يقوم بها التيى أن هذه األفعال وشددت عل
الجانب اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية المحتلة، 
هي إجراء غير شرعي من ناحية القانون الدولي، 
ويقوض آفاق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، داعية إسرائيل إلى مراجعة قرار الهدم 

  ". مستقبالواالمتناع عن مثل هذه الخطوات المدمرة 

 االثنين قد دمرت إلسرائيلوكانت قوات االحتالل 
بيوتا في قرية فلسطينية تقع قرب جدار الفصل 
اإلسرائيلي، فيما طوق عشرات الجنود وضباط الشرطة 
عدة مبان في بلدة صور باهر، في ضواحي القدس 

  .الشرقية المحتلة، قبل دخول الجرافات إلى البلدة

  ٢٣/٧/٢٠١٩مصراوي 

* * ** *   

مطالبات بمحاسبة  ..هدم منازل المقدسيين
 إسرائيل ومحاولة إدانة بمجلس األمن

  

أدانت دول وهيئات عديدة، الثالثاء،  - إسطنبول
هدم إسرائيل العشرات من منازل الفلسطينيين في مدينة 
القدس الشرقية المحتلة، فيما وزعت الكويت مشروع بيان 

 .ياسة اإلسرائيليةفي مجلس األمن الدولي يدين تلك الس

وشرعت جرافات إسرائيلية، منذ فجر اإلثنين، 
بهدم بنايات في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي 

 .القدس، بعد إخالئها من سكانها

ّوتدعي إسرائيل أن تلك البنايات مقامة من دون 
ترخيص، لكن السلطة الفلسطينية تؤكد أن أصحاب 

 الجهات المختصة المنازل حصلوا على تراخيص بناء من
، باعتبار أن منطقة البناء واقعة تحت )الفلسطينية(

 .>>...المسؤولية المدنية الفلسطينية

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان ... <<
، الثالثاء، إن )فلسطينية حكومية" (ديوان المظالم"

عمليات هدم المنازل تصاعدت في األراضي الفلسطنية، 
، الذي اعترفت ٢٠١٧مريكية، أواخر بعد قرار اإلدارة األ

 .بموجبه بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة 
ًلدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، 
التي ال تعترف باحتالل إسرائيل للمدينة، منذ عام 

 .١٩٨٠، وال ضمها إليها، في ١٩٦٧

على المجتمع الدولي : " في بيانوأضافت الهيئة،
توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين في األرضي 

 ".المحتلة

التحرك "ودعت الهيئة الحكومة الفلسطينية إلى 
العاجل على المستوى الدولي، ومخاطبة الدول ومؤسسات 

اتخاذ موقف حاسم "األمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لـ
 ".حتاللوجاد تجاه انتهاكات اال

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن هدم 
القدس " تغيير ديمغرافية"منازل الفلسطينيين يهدف إلى 

 .الشرقية

وقف فوري لهذه األعمال غير "ودعت إلى 
 ".المشروعة، التي تلحق الضرر بمبدأ حل الدولتين



  
  ٢١٨ 

ّوحثت المجتمع الدولي على الدفاع عن الوضع 
، واتخاذ خطوات لحماية حقوق التاريخي والقانوني للقدس

 .الشعب الفلسطيني

في ذات السياق أعربت الخارجية المصرية، في 
بيان، عن رفضها ألية أعمال من شأنها تغيير الوضع 

 .القائم في القدس

ّوحذرت من مخاطر تأثير هدم منازل 
الفلسطينيين على جهود تحقيق السالم العادل والشامل، 

 .وليةًوفقا لمقررات الشرعية الد

ودعا مجلس الوزراء السعودي المجتمع الدولي 
التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير، الذي "إلى 

يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين 
 ".من القدس

محاولة لتغيير الطابع "واعتبر هدم المنازل 
والتركيبة السكانية للقدس، وهو ما يتعارض مع القوانين 

، بحسب الوكالة "لية واإلنسانية واالتفاقات ذات الصلةالدو
 .السعودية لألنباء

فيما دعت الخارجية الروسية، في بيان، إسرائيل 
   ."التخلي عن مثل هذه الممارسات"إلى 

وشددت على أن هدم منازل الفلسطينيين في 
القدس يتعارض مع القانون الدولي، ويقوض حل القضية 

 .الفلسطينية

ٕكومات كل من فرنسا وألمانيا واسبانيا واعتبرت ح
الممتلكات في "وبريطانيا، في بيان مشترك، أن هدم 

ٍأراض محتلة يمثل مخالفة للقانون اإلنساني الدولي، 
  ."ولقرارات مجلس األمن الدولي

وشددت الدول األربعة على أن عمليات الهدم 
 ".ّسابقة خطيرة تقوض بشكل مباشر حل الدولتين"تمثل 

به طالب مراقب فلسطين لدى األمم من جان
المتحدة، السفير رياض منصور، الثالثاء، مجلس األمن 

محاسبة الحكومة اإلسرائيلية ومسؤوليها "بضرورة 

وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل 
 ".الفلسطينيين

وخالل جلسة دورية للمجلس حول الوضع 
ة بالشرق األوسط، قال منصور إن السلطة الفلسطيني

ستواصل استكشاف كل وسيلة إلنهاء اإلفالت من العقاب "
وضمان العدالة للضحايا، بما في ذلك من خالل المحكمة 

 ".الجنائية الدولية

ووزعت الكويت، الثالثاء، مشروع بيان علي 
أعضاء مجلس األمن يدين هدم إسرائيل لمنازل 

 .الفلسطينيين في القدس

العضو (لكن منصور العتيبي، مندوب الكويت 
فرص تمرير مشروع "قال إن ) العربي الوحيد بالمجلس

 ".القرار ضعيفة للغاية

 دولة ١٤الحصول علي موافقة "وأضاف أن 
ًعضو بالمجلس علي مشروع البيان سيكون أمرا طيبا ً" ،

 .في إشارة إلي الرفض المتوقع من الواليات المتحدة

وانتقد سفراء أوروبيون وعرب وآسيويون، 
فادة المبعوث األمريكي إلى الشرق األوسط، الثالثاء، إ

 .جيسون غرينبالت، أمام مجلس األمن بشأن القدس

وقال غرينبالت، الثالثاء، إن قرارات األمم 
ٕالمتحدة لن تحل النزاع بين الفلسطينيين واسرائيل، وزعم 

 ".ستبقى عاصمة إسرائيل األبدية"أن القدس 

 ٢٤/٧/٢٠١٩االناضول 

* * * * *  

" جرائم"ُين في األعيان تدين لجنة فلسط
 االحتالل في صور باهر

  

 أدانت لجنة فلسطين في مجلس - عمان
األعيان جرائم االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين في 
واد الحمص بصور باهر، في ضوء إصرار االحتالل على 

 شقة سكنية، تؤوي نحو ١٠٠تنفيذ جريمة هدم تطال 



  
  ٢١٩ 

اللجنة اليوم األربعاء جاء ذلك خالل اجتماع .  فرد٥٠٠
برئاسة العين حيا القرالة، الذي قال إن االجتماع جاء 
لبحث آخر التطورات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، 
ًخصوصا االعتداءات اليومية، وهدم المنازل المرخصة 

 .ُمنذ مئات السنوات

وأكد القرالة أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
لسبل وفي كافة المحافل العربية الثاني يدعم بكل ا

والدولية القضية الفلسطينية بما يضمن حق األشقاء 
ّالفلسطينيين وفق حل الدولتين بحسب القرارات الشرعة 

 .الدولية

بدورهم أشاد أعضاء اللجنة بمواقف جاللة الملك 
تجاه القضية الفلسطينية، ودعمه " الثابتة"عبداهللا الثاني 

سطينيين بإقامة دولتهم المستقلة المتواصل لألشقاء الفل
 وعاصمتها ١٩٦٧على حدود الرابع من حزيران لعام 

النفس القومي "القدس الشرقية، مشيرين إلى ما أسموه بـ 
، الذي يحمله األردنيون تجاه مختلف القضايا "األردني

العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ووحدة المصير 
 .المشترك للشعبين الشقيقين

دعا األعيان المجتمع الدولي مختلف مؤسساته و
ًإلى اتخاذ موقفا صارما تجاه االنتهاكات واالعتداءات  ً
المتكررة والمستمرة تجاه األشقاء الفلسطينيين، داخل 

 .األراض الفلسطينية

وكانت اللجنة بدأت اجتماعها بقراءة الفاتحة 
على روح المناضل الفلسطيني بسام الشكعة، الذي وافته 

ً عاما، بعد ٨٩منية اإلثنين الماضي عن عمر ناهز ال
 .صراع طويل مع المرض

 ٦ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

هدم منازل الفلسطينيين بالقدس : األزهر
 اغتصاب لألرض

 

استنكر األزهر الشريف، هدم إسرائيل  - القاهرة
ٕمبان فلسطينية بمدينة القدس المحتلة، واجالء سكانها  ٍ

اغتصابا لألراضي والحقوق "ا ذلك ًبالقوة، معتبر
 ."المشروعة

وأعرب األزهر في بيان، مساء الثالثاء، عن 
رفضه الشديد لقيام االحتالل الصهيوني بهدم المباني "

 ."الفلسطينية بالقدس

واستنكر إجالء السكان الموجودين في بعض 
لهذه المباني " جرافات االحتالل"المباني بالقوة، واقتحام 

 .لفلسطينيةوالمنطقة ا

خطورة تلك اإلجراءات الغاشمة، وأن "ّوحذر من 
ًذلك يعد اغتصابا لألراضي الفلسطينية وحقوق الشعب 

عروبة القدس وهويتها "، وجدد تأكيده أن "الفلسطيني
 ."الفلسطينية غير قابلة للتغيير أو العبث

ودعا األزهر الهيئات والمنظمات العالمية إلى 
وني لمدينة القدس، وتأكيد الحفاظ على الوضع القان"

 ."ُهويتها، وتخليصها من االحتالل

٢٥/٧/٢٠١٩االناضول 

* * * * *  
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فلسطيني في ) ٢٨٠٠(االحتالل اعتقل حوالي 
  ٢٠١٩النصف األول من 

) ٢٧٥٩( اعتقلت قوات االحتالل - رام اهللا 
ة من األرض الفلسطينية المحتلة، منذ بداية العام /فلسطيني



  
  ٢٢٠ 

يونيو؛ من بينهم /  حزيران٣٠ّ، وحتى ٢٠١٩ري الجا
  .من النساء) ٧٦(ًطفال، و) ٤٤٦(

نادي (وتشير مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان 
األسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق 

؛ ضمن ورقة حقائق )اإلنسان، هيئة شئون األسرى
ن أصدرتها اليوم االثنين، إلى أن عدد األسرى والمعتقلي

 حزيران ٣٠ّالفلسطينيين في سجون االحتالل حتى تاريخ 
سيدة، فيما بلغ ) ٤٣(، منهم )٥٥٠٠( بلغ نحو ٢٠١٩

) ٢٢٠(عدد المعتقلين األطفال في سجون االحتالل نحو 
  .)٥٠٠(ًطفال، ووصل عدد المعتقلين اإلداريين إلى نحو 

وفيما يلي تسليط على واقع المعتقلين في معتقالت 
برز السياسات واإلجراءات التي مارستها االحتالل، وأ

  :سلطات االحتالل خالل شهر حزيران

ًمواطنا خالل ) ٣٦٤(اعتقلت سلطات االحتالل 
ًمواطنا من مدينة القدس، ) ١٦٠: (شهر حزيران، من بينهم

ًمواطنا ) ٦٠(ًمواطنا من محافظة رام اهللا والبيرة، و) ٥٦(و
فظة جنين، ًمواطنا من محا) ٣١(من محافظة الخليل، و
) ٢٥(ًمواطنا، فيما اعتقلت ) ٤٠(ومن محافظة بيت لحم 

ًمواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 
مواطنين من محافظة قلقيلية، ) ٩(ًمواطنا، واعتقلت ) ١٣(

) ٥(أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات االحتالل 
اعتقلت من محافظة سلفيت، و) ٥(مواطنين، فيما اعتقلت 

 .من سكان قطاع غزة) ٧(من محافظة أريحا، و) ٩(

 اإلضراب الفردي، احتجاج مستمر

واصل األسرى في معتقالت االحتالل مواجهتهم 
يونيو، من / لسياسة االعتقال اإلداري خالل شهر حزيران

ًخالل اإلضراب عن الطعام، علما أن جزءا من هؤالء األسرى  ً
تقضي بتحديد سقف تمكنوا من التوصل إلى اتفاقات 

  .اعتقالهم اإلداري

ومن بين األسرى الذين خاضوا إضرابات عن 
من بلدة بيت عور ) ً عاما٢١(إحسان عثمان : الطعام

 ٤٨(التحتا في محافظة رام اهللا، واألسير جعفر عز الدين 

من محافظة جنين، إضافة إلى خمسة أسرى من ) ًعاما
محمود : ان وهممدينة دورا في محافظة الخليل بينهم شقيق

، وغضنفر ابو )ً عاما٣٠(، وكايد )ً عاما٢٩(الفسفوس 
، )ً عاما٣٠(، وعبد العزيز سويطي )ً عاما٢٦(عطوان 

، وانتهى إضرابهم عن الطعام بعد )ً عاما٢٧(وسائد النمورة 
 .ًيوما) ١٢(

ورصدت المؤسسات منذ بداية العام الحالي 
الهم اإلداري، ً، ارتفاعا في إضرابات األسرى ضد اعتق٢٠١٩

مقابل االرتفاع في عدد أوامر االعتقال الصادرة بحق 
 الذي ٢٠١٢األسرى، ويمكن مقارنة هذا العام مع عام 
  .شهد كذلك موجة إضرابات ضد االعتقال اإلداري

ًولفتت المؤسسات إلى أن عددا ممن صدر بحقهم 
أوامر اعتقال إداري قد صدرت في اليوم الذي كان من 

اج عنهم، منهم األسير جعفر عز الدين، فهو المقرر اإلفر
أسير سابق قضى ما مجموعه خمس سنوات جلهم في 
االعتقال اإلداري، وقد خاض على األقل أربع إضرابات منها 
من كانت ضد االعتقال اإلداري ومنها إسنادي مع أسرى 

  .مضربين

وأكدت المؤسسات أن إدارة معتقالت االحتالل 
وأدوات تنكيلية بحقهم، تمثلت استمرت في فرض إجراءات 

بعزلهم ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وحرمانهم من 
زيارة العائلة، وعرقلة زيارة المحامين، عدا عن اإلجراءات 
التي يقوم بها السجانون على مدار الساعة بحقهم، في 

  .محاولة لكسر مواجهة األسرى لسياسات االحتالل

ً أسيرا محررا ١٧سلطات االحتالل أعادت اعتقال  ً
أعادت سلطات  وأعدمت آخر خالل شهر حزيران المنصرم

ًأسيرا محررا من القدس ) ١٧(االحتالل اإلسرائيلي اعتقال  ً
المحتلة ومحافظات رام اهللا، والخليل، وجنين، وسلفيت، 
وبيت لحم، فيما أعدمت األسير المحرر الشهيد محمد عبيد 

ة خالل شهر من بلدة العيسوية قضاء القدس المحتل
  .حزيران المنصرم



  
  ٢٢١ 

ولفت التقرير إلى أن سلطات االحتالل قامت 
بإعدام األسير المحرر محمد عبيد بدم بارد مساء يوم 

، بعد إطالق ٢٠١٩يونيو  / حزيران٢٧الخميس الموافق 
النار عليه من مسافة الصفر، وماطلت في تسليم جثمانه 

  .وحاولت فرض مجموعة من الشروط للتسليم

استهداف األسرى المحررين  ّكد التقرير أنكما أ
ًعبر إعادة اعتقالهم واعدامهم ميدانيا خارج نطاق القانون،  ٕ

يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ورسمية تتمثل 
بمحاولة الضغط على الحركة األسيرة، ولفت إلى أن سياسة 
إعادة اعتقال األسرى المحررين واستهدافهم، كلها عوامل 

تجاه انفجار األوضاع في المعتقالت اإلسرائيلية في تدفع با
  .أي لحظة

  ١٦/٧/٢٠١٩دنيا الوطن 

* * * * *  
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 مسؤولين يونانيين قضية عطوباسي يبحث م
  عقارات باب الخليل في القدس

  

 سلم سفير دولة فلسطين لدى اليونان -أثينا 
رجية اليونانية، مروان طوباسي، مدير عام وزارة الخا

ومدير دائرة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مذكرة من 
اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس بدولة فلسطين 

  .بخصوص عقارات باب الخليل بالقدس المحتلة

ووضع السفير المسؤولين اليونانيين في صورة 
قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن تطورات قضية 

الخليل الممتدة بالمحاكم اإلسرائيلية منذ عام عقارات باب 
 على إثر صفقة أبرمت في حينها شركات ٢٠٠٤

استيطانية يهودية وما رافق ذلك الحقا من إجراءات 
  .ومرافعات قانونية

وشدد السفير طوباسي على أهمية التعاون 
المشترك بين الجانبين من أجل الحفاظ على هوية مدينة 

لدولية بالخصوص، ولموقف القدس سندا للقرارات ا
الحكومة اليونانية والشعب اليوناني الصديق والكنيسة 

 وعموم اليونان ضد سياسات بأثينا األرثوذكسية
االستيطان والتهويد التي يمارسها االحتالل وموقف 

باعتبار القدس  السياسي الواضح الحكومة اليونانية
  .الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية

اليونانية بممارسة الضغط وطالب الجهات 
المطلوب على حكومة االحتالل للتراجع عن القرارات 

  .المغلفة بغطاء قضائي

وبحث إمكانيات التعاون في مجال الخبرات 
بضرورة بطالن  القانونية لتحصين االدعاء القانوني

ٕالصفقات والغاء قرارات المحاكم اإلسرائيلية في أي من 
وروبية أو حتى الدولية المحافل القضائية المحلية األ

سندا للقوانين العديدة المرعية، التي يمكن االستناد عليها 
لتحصين االدعاء ضد الشركات االستيطانية اليهودية او 

  .فحوى القرارات

وأبدى طوباسي خالل اللقاءات أهمية وضرورات 
المحافظة على هوية مدينة القدس ونسيجها االجتماعي 

ٕة والمسيحية وارث الكنيسة ومكانة مقدساتنا اإلسالمي
والبطريركية االرثوذكسية بالقدس المتوارث عبر آالف 
السنين، وضرورات الحفاظ على مكانة ودور بطريركية 

والحفاظ على األوقاف وعلى ) أم الكنائس(القدس الروحي 
الوجود العربي المسيحي واإلسالمي فيها ومكانة الكنائس 

  .كافة
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اليونانيان عن من جهتهما، أعرب المسؤوالن 
تفهمهم ومتابعتهم لمجريات األمور ومخاطر القرارات 
وألهمية األوقاف ومواقع تلك العقارات بالنسبة للكنيسة 
وللقدس ولشعبنا الفلسطيني الذي يرفض اإلجراءات تلك 

  .كافة ويدافع عن عاصمة دولته وعروبتها

وأكدا عمق عالقات الصداقة التاريخية بين 
المواقف الثابتة للشعب اليوناني في اليونان وفلسطين و

الحرية والسالم  كفاح الشعب الفلسطيني من أجل دعم
العادل على قاعدة حل الدولتين وفق حدود الرابع من 

  .١٩٦٧حزيران 

  ٣/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 نناشد القيادتين :المطران عطا اهللا حنا
ين باتخاذ  وفي فلسطاألردنالسياستين في 

  صفقة باب الخليل إلبطالالقرارات 
   

سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس  قال – القدس
 سبسطية للروم األرثوذكس اليوم بأن الكارثة أساقفة

 األرثوذكسية العريقة في منطقة باألبنيةالوشيكة المحدقة 
 تتطلب من القيادتين إنماباب الخليل في القدس القديمة 

 األردن وفي فلسطين باتخاذ قرارات والقيام السياسيتين في
 هذه الصفقات إبطالبإجراءات غير اعتيادية بهدف 

والحفاظ على هذه األوقاف األرثوذكسية التي تعتبر جزءا 
 األرضمن تاريخنا وتراثنا وعراقة انتمائنا في هذه 

  .المقدسة

نوجه ندائنا مجددا إلى جاللة الملك عبد اهللا 
هو صاحب الوصاية الهاشمية على الثاني بن الحسين و
 والمسيحية في القدس كما اإلسالميةالمقدسات واألوقاف 

ونناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة 
التحرير الفلسطينية باتخاذ إجراءات وقرارات غير معهودة 

، وعلى إليهالمعالجة هذه الحالة المتردية التي وصلنا 

تنتاجات المطلوبة مما الجميع ان يستخلصوا العبر واالس
 المنصرمة إلى ان وصلنا إلى )ً عاما١٥(ـ حدث خالل ال

هذا الوضع المأساوي حيث انه من الممكن ان يدخل 
  . وقت لالستيالء على هذه العقاراتأيالمستوطنون في 

نعم هنالك حاجة لضغوطات سياسية والتواصل 
مع كافة القيادات الروحية والحقوقية الصديقة للقدس 

ً العالم ولكن هنالك حاجة أيضا إرجاءعبنا في سائر ولش
إلجراءات قانونية غير معهودة وعاجلة ويجب ان تتخذ 

، وذلك بالتعاون مع الهيئات األوانسريعا وقبل فوات 
والمؤسسات األرثوذكسية الحريصة على مسألة الحفاظ 
على األوقاف والعقارات في القدس خاصة وفي فلسطين 

  .بشكل عام

 بيانات التنديد واالستنكار إصداركافيا لم يعد 
بسياسات االحتالل في القدس بل السؤال الذي يجب ان 
نطرحه جميعا ماذا يجب ان نفعل لوقف هذه الحالة؟ وما 
الذي كان من المفترض ان يتم ولكنه لم يحدث؟ ومن هم 
المسؤولون والمتورطون في تسريب هذه العقارات؟ وكلهم 

  .إلينامعروفون بالنسبة 

 إلبطال إمكانياتهنالك ثغرات قانونية وهنالك 
ٕهذه الصفقات ولكن هذا يحتاج إلى قرار جدي واجراءات 
عملية ال تختزل بمواقف وبيانات تنشر هنا وهناك وقد 

 إلى ان األخيرةاطلعنا على هذه البيانات خالل السنوات 
وصلنا إلى هذه الكارثة الوشيكة التي تعتبر تهديدا 

حضور المسيحي في مدينة القدس فحسب وجوديا ليس لل
بل تعتبر تهديدا حقيقا للقدس وهويتها وطابعها وتاريخها 

  .وتراثها

نناشد جاللة الملك عبد اهللا وسيادة الرئيس 
محمود عباس باتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه الكارثة 
الوشيكة فالوقت يمر بسرعة وهنالك إجراءات قضائية 

لهيئات والمؤسسات يجب ان تتم بالتعاون مع ا
األرثوذكسية لعلنا نكون قادرين على وقف هذه الكارثة 
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 هذه الصفقات التي تمت بطريقة غير قانونية ٕوابطال
 فاسدين ومفسدين يديرون أشخاصوغير شرعية وعبر 

مصالحهم من مكاتبهم المكيفة في الخارج وبالتعاون مع 
وكالئهم في الداخل وما تتعرض له القدس من تهديدات 

 وما يفكر أجندتهم ليس موجودا على أمروتحديات هو 
 في البنوك العالمية أرصدتهمبه هؤالء فقط هو ان تزداد 

حتى وان كان هذا على حساب تاريخنا وتراثنا وأوقافنا 
التي هي ليست سلعة معروضة للبيع لكي يفرط بها فالن 

  . فالن من الناسأو

على الجهات الرسمية ان تتحرك قبل فوات 
 هي خط احمر إنما وأبنيتها فمنطقة باب الخليل واناأل

 وعن األقصىوكما انه من واجبنا جميعا ان ندافع عن 
ًالمقدسات من واجبنا أيضا ان نعمل جميعا من اجل 

 صفقة باب الخليل، وقد استمعت إلى المسؤول عن إبطال
 إخالءفندق االمب عندما استلم قرار تبليغه بضرورة 

ٕإنا هللا وانا : " حيث قالً) يوما٣٠(ل هذا المكان خال  إليهّ
 واليأس ان تتغلل إلى اإلحباطفال نريد لثقافة " راجعون

 هذه الصفقة وهذا إبطالصفوفنا فنحن قادرون على 
يحتاج إلى قرار رسمي أردني وفلسطيني والى تحرك من 
المؤسسات األرثوذكسية الرسمية والشعبية وال يجوز 

 الواقع الذي يرسمه االحتالل مرباألاالستسالم والقبول 
  ."لنا

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لدى لقائه 
  . الرعية األرثوذكسية في الجليلأبناءاليوم مع وفد من 

  ٦/٧/٢٠١٩ القدس –مكتب المطران عطا اهللا حنا 

* * * * *  

كنائس القدس تتوحد للحفاظ على العقارات 
 ة القديمةوالهوية األصيلة لحي النصارى بالبلد

  

نظم بطاركة ورؤساء كنائس  - القدس المحتلة
القدس امس مسيرة وصالة جماعية في باب الخليل 

بمدينة القدس، تالها زيارة الى العقارات االرثوذكسية 
ُالمهددة باالستيالم عليها من قبل جمعية عطيريت 
كوهانيم االستيطانية، كما تضمنت الفاعلية كلمات 

 .ولقاءات صحفية

لقت المسيرة التي تصدرها البطاركة ورؤساء وانط
الكنائس وكبار الكهنة والقسيسين من مقر بطريرك 
القدس وسائر اعمال فلسطين واالردن، غبطة البطريرك 
ًثيوفيلوس الثالث، وتوجهت بموكب مهيب ضم أيضا  ُ
 شخصيات اعتبارية وقيادية الى مدخل فندق االمبي

حاول عدد من اتباع و. حيث تم عقد الصالة الجماعية
األفكار الصهيونية التشويش على الصالة الجماعية لكن 
تمكن المشاركون من التصدي لهم وافشال محاولتهم 
االقتراب من الموقع، وبعدها توجهت المسيرة الى فندق 
ِالبترا وعادت الى فندق االمبي حيث عقد لقاء مع  ُ

 .اإلعالميين والشخصيات االعتبارية والقيادية

وافتتح اللقاء غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، 
بكلمة عبر فيها عن وحدة الكنائس في الدفاع عن 
َالعقارات الكنسية والهوية والطابع المسيحي األصيل للحي  َ
ًالمسيحي في البلدة القديمة، محذرا من مخاطر نجاح  ُ
المستوطنين المتطرفين في االستيالء على عقارات ميدان 

ًاب، مؤكدا ان الكنائس لن تسمح بذلك عمر بن الخط
ال يمكننا أن نبقى «وأضاف غبطته . ّمهما كلف االمر

صامتين في ظل التهديد الذي يطال وصولنا الى أماكننا 
المقدسة، وفي وقت يتضاءل فيه األمل بتحقيق سالم 

 .دائم

والقى غبطته الضوء على محاوالت محتملة قد 
لى ممتلكات الكنيسة يستخدمها المستوطنون لالستيالء ع

من خالل تدابير غير قانونية، أو إلجالء المستأجرين 
 محذرا من أي محاولة من هذا القبيل، ،األبرياء بالقوة

ووقال نحن ال نخشى استخدام جميع الوسائل المشروعة 
  .لمنع ذلك
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واختتم غبطته كلمته بدعوة الى مسيحيي العالم 
الم لالنضمام ندعو مسيحيي الع«ًباسم الكنائس قائال 

ًإلينا في الصالة، كما ندعو اإلخوة واألخوات جميعا 
 لليوم العالمي للصالة من أجل ٢٠١٩للتجمع في ايلول 

نتطلع إلى الترحيب . المجتمع والحي المسيحي في القدس
بالقيادات الدينية المسيحية والمصلين من جميع أنحاء 

لمجتمع العالم بينما نواصل كفاحنا للحفاظ على وحماية ا
 .المسيحي هنا في األرض المقدسة

من جانبه قال ابو الوليد الدجاني مستأجر مبنى 
 نحن نتعاون مع غبطة البطريرك «فندق االمبي

ًعاما من اجل حماية عقارات ١٥ثيوفيلوس الثالث منذ 
ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، وقال اشكر 

اره في التعامل ّغبطته على جهده هذا واحترم جديته واصر
  .مع هذه العقارات

١٦ ص١٢/٧/٢٠١٩الدستور 

  

* * * * *  
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 هعائلة شهيد مقدسي ترفض تسلم جثمان
  بشروط االحتالل

  

رفضت  -  خدمة قدس برس- القدس المحتلة 
عائلة الشهيد المقدسي محمد سمير عبيد، اليوم األحد، 

 .ئيلياستالم جثمان نجلها، بشروط االحتالل اإلسرا

وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، في  
بيان لها، ان سلطات االحتالل اشترطت لتسليم جثمان 

دفنه في مقبرة باب الزاهرة خارج حدود " ،"عبيد"الشهيد 
 )٥٠(بلدة العيسوية في ساعات المساء، وحضور 

شخصا فقط في جنازته والدفن، وعدم رفع األعالم 
، ) ألف شيقل٢٥( ع كفالة بـات خالل الجنازة، ودفالرأيو

وأكدت الهيئة، أن عائلة الشهيد ."لضمان تنفيذ الشروط
 .رفضت الشروط كافة لتسلم الجثمان

وكانت قوات االحتالل، أعدمت يوم الخميس 
 ٢٠" (عبيد"ّ، األسير المحرر )٢٧/٦/٢٠١٩(المنصرم 

، بدم بارد، بعد أن استهدفته برصاصة في القلب )عاما
، خالل مواجهات اندلعت إثر قمع من مسافة قريبة

االحتالل لوقفة احتجاجية، في بلدة العيسوية شرق 
 .القدس المحتلة مدينة

أسير محرر، أمضى ما مجموعه أربعة " عبيد"و
أعوام في سجون االحتالل، وأفرج عنه قبل عام، وأمضى 

، كما سبق لسلطات ً شهرا)٢٠(في اعتقاله األخير 
 .سمير عبيد وشقيقته سندس االحتالل أن اعتقلت والده

  ٦ ص١/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

شخصيات مقدسية اعتبارية تتضامن مع 
  عائلة الشهيد عبيد ومع سكان العيسوية

 

واصلت الوفود الرسمية والشعبية التي تضم 
وشخصيات اعتبارية من مختلف مناطق القدس  قيادات

وعائلة الشهيد محمد  تضامنها مع سكان بلدة العيسوية
  .سمير عبيد

ّوأمت بيت العزاء وفود مشتركة ومنفردة، ضمت 
محمد  المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ

حسين، ورئيس دائرة القدس بمنظمة التحرير عدنان 
الحسيني، ورئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس في 
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واألمين العام للمؤتمر  عطا اهللا حنا، القدس المطران
 بي للقدس اللواء بالل النتشة، وأمين سرالوطني الشع

المؤتمر الوطني الشعبي عضو المجلس الثوري حاتم عبد 
عدنان غيث ونائب المحافظ عبد  القادر، ومحافظ القدس

وممثل  اهللا صيام، ووزير شؤون القدس فادي الهدمي،
المؤتمر اإلسالمي احمد الرويضي، وعدد كبير من ممثلي 

  .ةالمقدسي القوى والمؤسسات

وكان في استقبال الوفود والد وذوي الشهيد عبيد 
ووجهاء ورجال العشائر وممثلي القوى المختلفة في 

  .العيسوية

  ٢/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

ترفع كنيسة المهد من قائمة ) اليونسكو(
  الخطر

  

رفعت منظمة االمم المتحدة للتربية  -) ب.ف.أ(
مس كنيسة المهد، مكان والدة ا" اليونسكو"والعلم والثقافة 

المسيح بحسب االناجيل، من قائمة مواقع التراث العالمي 
  .المهددة بالخطر بعد ترميم الجزء االكبر منها

 كأول موقع ٢٠١٢وتم ادارج كنيسة المهد عام 
  .فلسطيني ضمن الئحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو

بعد ونظرا لحالتها السيئة، صنفتها المنظمة فيما 
  . على قائمة المباني التراثية المهددة بالخطر

التراث "وقالت اليونسكو في بيان ان لجنة 
العالمي للمنظمة توصلت إلى قرار بشطب الكنيسة من 
قائمة االبنية المهددة بالخطر خالل اجتماع في باكو بدأ 

  ." تموز١٠ويستمر حتى   حزيران٣٠في 

 مع المسؤولين عن الكنيسة"واشارت الى ان 
المسؤولين الفلسطينيين يشرفون على أعمال نوعية 

  ".لترمم السقف والواجهات الخارجية والفسيفساء واألبواب

وتقع الكنيسة في مدينة بيت لحم جنوب الضفة 
الغربية المحتلة وقد بناها اإلمبراطور البيزنطي قسطنطين 

  . ٣٣٥عام 

والكنيسة مقصد سياحي مهم خالل فترة اعياد 
خصوصا المغارة حيث تقول االناجيل ان المسيح الميالد و
  .ولد هناك

  ١٠ص ٣/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

  

مقدسية نذرت حياتها للتعليم .. عليا نسيبة
  ومحاربة التهويد

  

ذاكرة المعلمة  تزخر – القدس – الدجاني سارة
بذكريات ستة عقود أمضتها في )  عاما٩٢(عليا نسيبة 

س، عاشت خاللها تتابع النكبات جهاز التعليم بمدينة القد
على المدينة، فآثرت أن تكون ضمن حماة المنهاج 

، ١٩٦٧المدرسي من التهويد بعد االحتالل عام 
تربية جيل من الفتيات القويات العاشقات "واضطلعت بـ

 ".لوطنهن ولمدينتهن

ولدى زيارتها في بيتها الواقع على بعد عشرات 
 في حي واد الجوز األمتار من أسوار المسجد األقصى

المقدسي، بدا تعب العقود الست التي أمضتها في مجال 
التربية والتعليم واضحا عليها، لكنها ال تكف عن التبسم 

 .وهي تسترجع مسيرتها طالبة ثم معلمة ثم مديرة مدرسة

 لعائلة ١٩٢٧ولدت عليا إبراهيم نسيبة عام 
التعلم ّمقدسية عريقة، ومنذ نعومة أظفارها مكنها شغفها ب
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والتعليم من االلتحاق بالمدرسة المأمونية طالبة رسمية، 
 .وهي لم تتجاوز الرابعة من عمرها بعد

  نبوغ مبكر

عليا بنات جيلها ووجدت نفسها بين  سبقت
طالبات يكبرنها بعدة سنوات في الكلية اإلنجليزية بالقدس 
الغربية، عندما كانت فلسطين ترزح تحت االنتداب 

الثينيات القرن الماضي، وتخرجت عام البريطاني في ث
، وهي "المترك" بعد أن نالت الثانوية العامة ١٩٤٠

 .شهادة لم يكن يسمح إال للمتفوقين بخوض امتحانها

أكملت بعدها عامين آخرين "قائلة   تتابع حديثها
في قسم التربية والتعليم التابع للكلية حتى حصلت على 

لمدارس عندما شهادة تسمح لي بأن أكون معلمة في ا
، لكنني لم أجد شاغرا في القدس )ً عاما١٨(كان عمري 

بعد تخرجي، وعملت في إحدى مدارس مدينة الخليل عام 
١٩٤٢." 

سرعان ما عادت نسيبة إلى مدرسة المأمونية 
ّالتي درست فيها المرحلة االبتدائية، وهناك درست مادتي 

ى اللغة اإلنجليزية والرياضيات لمدة خمس سنوات، حت
 .١٩٤٨ّحلت نكبة فلسطين عام 

وعلى وقع مجازر ارتكبتها العصابات 
الصهيونية، وجدت نسيبة نفسها مع آالف الفلسطينيين 
في سوريا إبان النكبة، ومكثت هناك ثالث سنوات قبل أن 
تتمكن عائلتها من العودة إلى القدس عندما كانت تحت 

م الحكم األردني الذي استمر حتى احتالل المدينة عا
١٩٦٧. 

كانت فترة صعبة مليئة "وعن تلك المرحلة، تقول 
بالضياع، لم أعمل في ذلك الوقت لمدة عامين كاملين، 

 ."ّوفي كل يوم كنا نقول سنعود غدا إلى القدس

  مسيرة

بعد العودة إلى القدس، سافرت نسيبة مع 
عائلتها إلى الكويت وعملت في مدارسها، ثم عادت إلى 

 قبل أن يستقر بها الحال معلمة القدس ومدارس الخليل،
 ١٩٥٢ما بين عامي ) المأمونية(في مدرستها األم 

، إلى أن أصبحت مديرة للمدرسة وهي لم تتجاوز ١٩٦٠و
 .الثالثين من عمرها

بعد احتالل القدس، تصدت نسيبة وزمالؤها 
التربويون في القدس لمحاولة المحتل تهويد المنهاج 

عن العمل والعودة إلى المدرسي، مما اضطرها لإلضراب 
 .مدرسة المأمونية

لم يرق األمر لسلطات االحتالل، فبدأت حينئذ 
بطلب مقابلتها ومن ثم بدأت رسائل التهديد، لكن عليا 

لم ألب أي استدعاء وصلني منهم، ولم يستطيعوا "تقول 
 ".رؤية وجهي على مدار السنين

ّتطور الصراع مع االحتالل إلى أن شل إضراب 
دارس إذ لم يلتحق بها المعلمون طوال ثالث شامل الم

سنوات كاملة، بعد أن قرر االحتالل حذف المضامين 
الوطنية من المنهاج، وهو ما جعل البحث عن بدائل 

 .للمدارس الحكومية أمرا ملحا

أدركت نسيبة خطورة تلك المرحلة فاتفقت مع 
جمعية الفتاة "إحدى قريباتها المعلمات على العمل مع 

ٍ، لفتح مدرسة تستوعب أكبر عدد من الطالبات "ةالالجئ
ٕواخراجهن من المدارس الواقعة تحت سيطرة االحتالل، 

ّ، بعد أن قدم الشيخ ١٩٧٠وأصبحت الفكرة واقعا عام 
سعد الدين العلمي بيته ليصبح أول مدرسة تمتلكها 

 .الجمعية

لم تتوقف نسيبة عند مدرسة الفتاة الالجئة، 
 مدرسة أخرى في حي بيت حنينا فبدأت العمل بجد لفتح

ٍشمال القدس الستيعاب أعداد أكبر من الطالبات، 
 .وبجهودها الفردية

ال أذكر أن أي معلمة قمت "تقول نسيبة 
بالتواصل معها رفضت العمل معنا، أو قامت حتى 
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بالسؤال عن قيمة الراتب، كان الجميع يرغب في 
 ".المساعدة رغم األوضاع المادية الصعبة

زامن مع افتتاح مدرسة الفتاة الالجئة عام وبالت
، افتتحت المدرسة النظامية للبنات، وكانت ١٩٧٠

األولوية فيها تسجيل الطالبات القادمات من المدارس 
تكفلت عليا في تلك  رسالة .التي تعلم المنهاج اإلسرائيلي

الفترة بدفع الكثير من نفقات المدرسة من أموالها 
المبنى وتوفير األدراج وكافة الشخصية، لتغطية إيجار 

المستلزمات، وكان همها األول واألخير إيجاد مدارس 
بمنهاج فلسطيني خالص ودون أي سيطرة من 

كنت أول الواصلين وآخر "تقول عن تلك األيام .االحتالل
ٍالمغادرين من المدرسة، كنت أشعر بخوف شديد على  ٍ

ي الطالبات، لم أسمح بالضرب أبدا داخل المدرسة أل
سبب كان، وكنت أقف كل يوم على ممر المشاة لمساعدة 

  ".الطالبات الصغيرات في العبور بأمان

بدأت مدرسة النظامية بالتوسع أكثر بعد أن 
ضمتها نسيبة تحت جناح دائرة األوقاف اإلسالمية، كي 
تمنع االحتالل من التدخل في شؤونها أو فرض أوامره 

 الحاسوب في مدينة ّوكانت أول مدرسة تعلم مادة. عليها
، وكانت طالبات المدارس األخرى ١٩٨٥القدس عام 

  .يأتين إليها للتعلم على أجهزتها

استمرت عليا نسيبة في إدارة مدرسة النظامية 
، حيث قدمت استقالتها ٢٠٠٥ وحتى ١٩٧٠منذ عام 

 . من عمرها)٧٨( بعد أن بلغت الـ

كنت أحرص على التجول كل يوم في كل "تقول 
لمدرسة وبين الصفوف، وحين شعرت أنني لم أعد أرجاء ا

قادرة على القيام بهذه المهام يوميا، آثرت أن أترك اإلدارة 
 ".وأستريح من مشواري الطويل

اختيرت المربية عليا نسيبة شخصية القدس عام 
بذلت الغالي والنفيس لتحقيق "تقول دائما   ، وهي٢٠١١

لمحبات حلمي وهو تأسيس جيل من الفتيات القويات ا
 ".لوطنهن وللقدس

  ٢/٧/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  تجديد جوازات المقدسيين األسبوع المقبل

أعلنت دائرة األحوال  -   رانيا تادرس-عمان 
المدنية والجوازات إنها ستبدأ باستقبال طلبات إصدار 

  .وتجديد جوازات سفر المقدسيين األسبوع المقبل

تقوم بإيفاد وكشف دائرة األحوال في بيان أنها س
موظف الى القدس لتدريب الموظفين العاملين هناك على 
اإلجراءات الالزمة للسير بمعامالت إصدار الجوازات 

  .وتجديدها

  ١ ص٤/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

العناية بالريف المقدسي تشكل أولوية : الهدمي
  إستراتيجية

 

 قال وزير شؤون القدس فادي – وفا –القدس 
 اية بالريف المقدسي تشكل أولويةالهدمي، إن العن

إستراتيجية لمجلس الوزراء بشكل عام ولوزارة القدس 
  .بشكل خاص

ٍذلك لقاء موسع عقده، أمس الخميس، في  جاء
َوالتطوير مع رؤساء  قاعة جمعية بيت دقو للتنمية

 المجالس والهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في

  .قرى شمال غرب القدس

إن اللقاء يأتي ضمن التوجهات "ي وقال الهدم
التنموية لوزارة شؤون القدس وفي إطار العمل المشترك 

  ".الذي تدفع باتجاهه الوزارة

الوزير، سياسات الوزارة القائمة على  واستعرض
المدينة وخارجها،  ًاعتبارها وزارة لجميع المقدسيين داخل

 كما استمع لتوجهات واحتياجات هذه القرى في القطاعات



  
  ٢٢٨ 

المختلفة، وال سيما قطاعات الزراعة والبنية التحتية 
  .والقطاع الصحي

الهدمي في تعقيبه على مداخالت رؤساء  وأكد
المنطقة التي تشكل  المجالس المحلية، أن إغالق هذه

رئة للقدس، يجب أن يواجه باإلعمار والبناء والعمل 
  .على هذه التحديات للتغلب

لية، الوزير بدورهم طالب رؤساء الهيئات المح
الهدمي، بنقل هذه االحتياجات للوزارات ذات االختصاص 

  .ومجلس الوزراء

وقام الوزير خالل الجولة بزيارة قرى شمال غرب 
  .القدس واطلع على احتياجاتها

  ٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

محافظ القدس يدعو إلى حضور عربي 
 جدية وفاعلية في المدينة أكثرٕواسالمي 

  لةالمحت
 

محافظ القدس عدنان غيث إلى  دعا – رام اهللا
 جدية وفاعلية في مدينة أكثرٕحضور عربي واسالمي 

 لدولة فلسطين أبديةالقدس تجسيدا لمكانتها كعاصمة 
 .وعاصمة روحية للعالم

وأكد غيث خالل لقائه مدير عام مركز األبحاث 
اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية التابع لمنظمة 

نبيل دبور، اليوم األربعاء، ) سيسريك ( اإلسالميالتعاون
أهمية دور منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها 

في بناء قدرات ) سيسريك(المختلفة بما فيها مركز 
 تكريس الجهود على إلىالمؤسسات الفلسطينية، داعيا 

دعم المدينة المقدسة ومؤسساتها والذي سينعكس إيجابا 
  .على دعم صمود أهلها

ار إلى االحتياجات الملحة المطلوبة لتعزيز وأش
 في واإلسالميالوجود الفلسطيني العربي المسيحي 

 والتعليم اإلسكانالمدينة المقدسة وخاصة في مجاالت 
االستهداف المباشر ألبناء إلى والصحة وغيرها، الفتا 

الشعب الفلسطيني وأهل العاصمة المحتلة في محاولة 
 اإلسالميةا العربية لتهويدها وسلخها عن جذوره

  .والمسيحية

وأطلع غيث الوفد الضيف على األوضاع في 
 وبدعم اإلسرائيليةالعاصمة المحتلة، موضحا ان الحكومة 

 الحالية تؤجج من حدة األميركية اإلدارةمطلق من 
التطرف في المنطقة، وتمرير مخططاتها بالسيطرة الكاملة 

 القدس على التراب الفلسطيني وفي مقدمتها مدينة
 المبارك واالستهتار األقصىومقدساتها ودرتها المسجد 

 ألبناء الشعب الفلسطيني محذرا من اإلنسانيةبالقيمة 
 المبارك بهدف األقصى مبيتة للمسجد إسرائيليةمخططات 

  .تقسيمه

 في اإلسالمي ممثل منظمة التعاون أكدبدوره، 
فلسطين السفير احمد رويضي ضرورة إيجاد آليات عملية 
لتعزيز الصمود الفلسطيني في القدس، وتحسين الظروف 
الحياتية للمقدسيين، وحماية حقوقهم وتعزيز هويتهم، 
داعيا إلى إنعاش اقتصاد القدس وتطويره، وحماية 
مختلف المؤسسات الوطنية العاملة في القدس وتقوية 
دورها وتوسيع مشاركتها في المجتمع، وتقوية الرابط ما 

  .ا الفلسطينيبين القدس ومحيطه

من جهته، أشار دبور إلى أن هذه الزيارة 
لفلسطين تهدف لتعزيز التعاون مع المؤسسات 
الفلسطينية، وتقديم الدعم لتعزيز قدراتها، وخاصة 
المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، مبينا أنه 
سيعمل على استقدام خبرات إلى فلسطين، وتدريب كوادر 

لمؤسسات الفلسطينية وتطويرها في الخارج لعزيز قدرات ا
وذلك إيمانا بأهمية تعزيز العمل بين دولة فلسطين 
وهيئات ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي، وتعزيزا 
لدور دولة فلسطين في المساهمة بجهود منظمة التعاون 
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اإلسالمي ودولها األعضاء الرامية إلى تعزيز مساعيها 
  .اإلنمائية تحقيقا ألهدافها

  ١١/٧/٢٠١٩مقدسية القدس ال

* * * * *  

وفد دبلوماسي أجنبي في جولة بحي وادي 
  الحمص المهدد بالهدم جنوب القدس

 

اصطحبت لجنة الدفاع عن حي وادي الحمص 
ًجنوب شرق القدس المحتلة وفدا  صور باهر ببلدة

ًدبلوماسيا أجنبيا في جولة ميدانية على المنطقة التي  ً
من جدار الضم والتوسع يتهددها خطر الهدم بحجة قربها 

 .العنصري

واطلع الدبلوماسيون عن كثب عن الكارثة التي 
 بناية تضم أكثر ١٦بهدمها  قد تخلقها سلطات االحتالل

 من مائة شقة سكنية، وأكدوا أن الهدم مخالف ألبسط

  .حقوق اإلنسان في الحياة

  ١٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الجمعة بحي باهر يؤدون صالة  أهالي صور
  وادي الحمص المهدد بالهدم

 

باهر بالقدس المحتلة  أقام أهالي بلدة صور
صالة الجمعة على أراضي حي وادي الحمص بقرية 

 منشأة ١٠٠صور باهر، رفضا لقرارات الهدم التي تهدد 
  .سكنية في الحي

وأكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
  .باط في أرضهمحمد حسين أن من حق الفلسطيني الر

ورفض تصريحات رئيس وزراء االحتالل بأن 
 أصحاب إنهم، مؤكدا األرض أصحابالفلسطينيين ليسوا 

  .الحق وارتباطهم بهذه الديار هو ارتباط عقائدي

وتحدث عن استهداف المقدسات وبشكل خاص 
  .المسجد األقصى المبارك من خالل اقتحامه اليومي

مية في  سياسة االعتقاالت اليوإلىوتطرق 
 ، يرفضون االحتاللأنهم إالال ذنب للشبان :" القدس وقال

فمن حق الشعب الفلسطيني أن المحافظة على أرضه 
  ".ومقدساته

 قرارات هدم أصدرتيذكر أن سلطات االحتالل 
 منزال في حي وادي الحمص بحجة ١٠٠ بناية تضم ١٦

  .قربها من الجدار العنصري في المنطقة

  ١٣/٧/٢٠١٩األيام 

* ** * *   

  

اشتية يطلع على احتياجات قرى شمال غرب 
  القدس

 

رئيس الوزراء محمد اشتية،  التقى – رام اهللا
السبت، في مكتبه برام اهللا، وفدا من المجالس المحلية 

 .لقرى شمال غرب القدس

واطلع الوفد رئيس الوزراء، على آخر التطورات 
ات في ضواحي القدس، وما تعانيه مناطقهم جراء اإلجراء

اإلسرائيلية، إضافة إلى أهم المطالب والمشاريع التي 
  .تحتاجها قراهم وبلداتهم

واستعرض اشتية المشاريع التطويرية التي 
اعتمدتها الحكومة في قطاعي التعليم والبنية التحتية في 
محافظة القدس، وتشمل تعبيد طرق داخلية وخارجية، 

ارس وتوسعة شبكات مياه، وتأهيل وتوسعة وتجهيز مد
  .في عشرات البلدات منها قرى شمال غرب القدس

 الحكومة وخططها إستراتيجيةكما استعرض 
التنموية القائمة على تعزيز صمود المواطنين، وخلق 

  .تنمية متوازية بين المحافظات

ووعد رئيس الوزراء الوفد بدراسة كافة المطالب 
والعمل على تنفيذها، ال سيما مشاريع القطاع الزراعي، 

  .عد اإلعالن عن محافظة قلقيلية عنقودا زراعياب



  
  ٢٣٠ 

  ١٤/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

مبادرات على أبواب .. ابتغاء األجر والبركة
  األقصى

 

 يحظى – القدس المحتلة –جمان أبو عرفة 
َُالمشاؤون في الظلم واإلصباح إلى المسجد األقصى 

يين ُبسقاية ورفادة خاصة بهم، يبادر بها بضعة مقدس
 كل حسب –ّبشكل فردي، يقدمونها مجانية أو بثمن زهيد 

  .ّ لرواد األقصى–استطاعته 

يبدأ مصلي الفجر أو الجمعة سبيله داخل 
المسجد بفنجان قهوة أو زهورات ساخن بجانبه حبة تمر، 
وينتهي بكعكة طازجة وعصير ليمون أو عرق سوس 

 .بارد فور خروجه

 يوميا في "أبو محمد"يستيقظ عبادة الجعبة 
الثانية فجرا، يحضر علب التمر وزجاجات القهوة 
واألعشاب الطبيعية الحافظة للحرارة، وينطلق من بيته في 
بلدة العيساوية بالقدس المحتلة نحو األقصى، يمشي 
حتى يستقر قبل أذان الفجر على كرسي بجانب مدخل 

 .المصلى القبلي ويبسط ضيافته منتظرا المصلين

مبادرته هذه في مسجد ) ً عاما٥٥(بدأ الجعبة 
ببلدته، وقرر منذ عامين أن يضاعف أجره " األربعين"

وينقلها إلى األقصى، ويؤكد أن مصلين قبله بدأوا هذه 
 .الفكرة وأكملها هو من بعدهم وداوم عليها

تنفد ضيافة الجعبة سريعا مع انتهاء الصالة، 
مد نظرا لكثافة المصلين الذين يرسلون دعواتهم ألبي مح

 .مع كل لقمة ورشفة تدفئ جوفهم كترويقة استفتاحية

 الذي يحضر –بحديثه للجزيرة نت، يقول الجعبة 
 إنه يبتغي األجر –ضيافته على نفقته الخاصة 

. المضاعف في األقصى لبركته وبركة صالة الفجر
ّوالدي رحمه اهللا أوصاني أن أُبكر أعمالي "ويضيف 

بدأ يومي بدعوات المصلين وأبدأها قبل الفجر، وها أنا ذا أ
وفرحة إطعامهم، واليوم الذي ال أستطيع فيه القدوم 

 ".ٕواتمام مهمتي يكون ناقصا

  كعك بثمن أقل

ّفي سور األقصى الشمالي يفتح االحتالل باب 
. حطة فقط لدخول المصلين وخروجهم وقت صالة الفجر

ُقرب فرنه في حارة )  عاما٢٥(وينتهز حاتم أبو سنينة 
على باب حطة، ويجهز عربة مليئة بكعك السعدية 

السمسم الطازج ويقترب خارج الباب منتظرا المصلين 
الخارجين من صالة الفجر ليبيعهم الكعك بثمن أقل من 

 .ثمنه المتعارف عليه

دأب أبو سنينة من بلدة سلوان جنوب األقصى 
 عاما، يبقى حتى شروق ١٢على عادته هذه منذ 

يقول . نحسار المصلينالشمس ويغادر المكان مع ا
هذه استفتاحية بيعي أشعر فيها بالبركة، "للجزيرة نت 

أخدم رواد فجر األقصى بما أستطيع ألنهم يستحقون 
 ."ذلك

 ٥٦(يرصد الروائي المقدسي عيسى القواسمي 
حكايات المصلين في األقصى يصورها ويكتب عنها ) عاما

ويروي بعض " فيسبوك"في حسابه الشخصي على 
 المصلين للجزيرة نت مستذكرا أبا كايد الذي طلب مبادرات

 عاما قطعة كعك من أحد المصلين في الفجر ١٥قبل 
باألقصى فأعطاه األخير بغير رغبة، فعاهد أبو كايد نفسه 
منذ ذلك الحين أن يوزع الكعك مجانا على مصلي الصف 

 .األول في صالة فجر األقصى

م يضيف القواسمي أن مصليا آخر وهو أبو هشا
القواسمي يقوم بعد أبي كايد بتنظيف آثار الكعك عن 

 .سجاد المصلى ويوزع الماء على المصلين

يؤكد الروائي أن هدفه من نشر المبادرات هو 
تعريف الناس بخيرات المسجد األقصى، وتبيان خيرية 

 .الناس في القدس وحبهم للعطاء وخدمة رواد األقصى
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  حر الظهيرة

)  عاما٥٠(مهلوس يساعد القواسمي أسامة ال
في مبادرته حيث يوزعان قرب باب حطة العصائر الباردة 
للمصلين بعد انتهائهم من أداء صالة الجمعة، يخرجون 
ُبحناجر عطشى وأجساد أصابتها شمس الظهيرة، يذهبون 
ظمأهم ويبللون عروقهم بعرق سوس وليمون وخروب 

صالة على النبي محمد صلى اهللا عليه "بارد والمقابل 
  ".سلمو

بدأ صديق القواسمي قبل ستة أشهر إعداد 
العصائر وبيعها قرب باب حطة طلبا للرزق، وازدهر بيعه 
خالل شهر رمضان بسبب كثافة المصلين، فقرر 

 –االستمرار، فكان يبيع أحيانا بسعر كامل أو رمزي 
 كما يوزع عصائر مجانية بنفقة من –حسب المقدرة 

 رفضوا الكشف عن بعض المصلين فاعلي الخير الذين
 .أسمائهم

يوقف عربة أخرى لبيع المشروبات الساخنة بعد 
صالة الفجر، بسعر زهيد أو مجانية وفق تبرعات فاعلي 
الخير، ويقول إنه يصلي الفجر يوميا في األقصى لقرب 
بيته الواقع بحارة باب حطة، ويرصد األيام التي يكثر فيها 

 .المصلون، ويوقف عربته فيها

عصائر يدويا، أنقع الخروب طوال ّأحضر ال"
األسبوع، وأختار حبات الليمون المليئة بالعصير، أعصرها 
ّحبة بحبة على يدي واسمي اهللا مع كل عصرة، أستفيد 
من قشر الليمون الخارجي وأضيف النعناع الجبلي ذا 

 .يشرح الرجل طريقة إعداده العصائر".. الرائحة الفواحة

  بنكهة الصالة على الحبيب

ى بعد أمتار قليلة من سالفه، يقف رزاد الرازم عل
ُعلى مدخل بيته قرب باب حطة دبر كل )  عاما٣٣(

صالة جمعة، يصب فناجين القهوة وينادي بأعلى صوته 
سمعونا الصالة على الحبيب محمد سيدنا النبي صلوا "

 .وهو على حاله هذا منذ تسع سنوات" عليه

لذي توفي يكمل الرازم مبادرة عمه عبد المنعم ا
قبل سبع سنوات حيث كان يساعده في تحضير القهوة 
وتوزيعها مجانا على المصلين، لكنه بعد موته ضاعف 
الكمية بتضاعف أعداد المصلين، يسانده في توزيعها 

  .أصدقاؤه وأبناء عمومته وابنه ذو العشرة أعوام

ُيكرس الشاب يوم الجمعة إلحياء مبادرته، يبدأ 
ذ الصباح الباكر ويشرع بالتحضير ّبغسل حلة القهوة من

يقول ". حتى تصبح أطيب"وغلي القهوة ساعات عديدة 
للجزيرة نت إن كثيرا من المصلين يتعمدون الخروج من 
باب حطة لشرب القهوة والصالة على النبي محمد صلى 

 .اهللا عليه وسلم

يختم قائال وهو يسارع الستبدال فناجين القهوة 
ال أستطيع التوقف، لقد "يعا الكرتونية التي انتهت سر

ُ نجاور باب األقصى أصبحت هذه العادة في دمي، لم
  ".ُصدفة وسدى

 ١٢/٧/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

تحويل جزء من مقام النبي موسى : القدس
  لفندق ومطاعم

انتهى ترميم وتطوير مقام النبي موسى في 
 عام، والذي ٨٠٠القدس، الذي مضى على إنشائه نحو 

 .ة إقليمية، وتقام حوله احتفاالت سنويةيحظى بشهر

وفي احتفال شعبي ورسمي، أقيم مساء أمس، 
ُأعيد فتح المكان بعد أعمال ترميم وتطوير استغرقت 
عامين بدعم من االتحاد األوروبي، عبر برنامج األمم 

 .المتحدة اإلنمائي

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في 
يوم يتم إعادة والدة مقام النبي ال: "كلمة بحفل االفتتاح

 ."موسى بثوب جديد، بعد أن تم ترميمه بالكامل

َعملنا في مقام النبي موسى يمثل : "وأضاف َ
 ."بالنسبة لنا الحفاظ على التاريخ والتراث الديني والروحي
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وتتعاون السلطات الفلسطينية مع القطاع 
 الخاص في مشروع إحياء المقام، إذ تتولى شركة خاصة
إدارة الموقع، الذي تم تحويل جزء منه إلى نزل فندقي 

 . غرفة، إضافة للمطاعم والقاعات٢٠من 

من شركة ) الموقع(ُسوف يدار : "وقال اشتية
 .فلسطينية، تمثل القطاع الخاص الفلسطيني

استغرقت عملية ترميم وتطوير المقام نحو 
 .ِعامين، شمال إعداد الدراسات التاريخية والهندسية

ل جهاد ياسين، مدير عام المتاحف وقا
جرى ترميم : "والتنقيبات األثرية في وزارة السياحة واآلثار

الموقع بما ال يتعارض مع قيمة الموقع الدينية والعالمية، 
َحيث إنه مدرج على اللوائح التمهيدية لالئحة التراث  ُ

 ."العالمي

فلسفة الترميم قامت على الحد األدنى : "وأضاف
ل، وعدم تغيير الطابع المعماري للمكان، من التدخ

 ."وااللتزام بالمعايير الدولية للترميم

ويرتبط موقع المقام لدى الفلسطينيين بإحياء 
نيسان من كل /، في شهر أبريل"موسم النبي موسى"

عام، حيث تقام احتفاالت دينية على مدى أيام، ويتوافد 
 .الزوار من كل مكان

يكون الموقع إضافة، ويتطلع الفلسطينيون أن 
ًلكونه وجهة للسياحة الداخلية، ومقصدا للسياحة الدينية، 
مع ازدياد عدد السياح من دول مثل تركيا وماليزيا 

 .ٕواندونيسيا إلى مدينة القدس والخليل

هذا : "وقالت روال معايعة، وزيرة السياحة واآلثار
ًمكان تاريخي مهم جدا من عهد المماليك، قمنا بترميمه 

ّكل مجمع سياحي، الستقطاب السياحة من كل دول بش
 ."العالم، وباألخص السياحة اإلسالمية

باإلضافة إلى القدس والخليل : "وتابعت قائلة
سوف يكون هذا الموقع هو من أهم األماكن التي يتم 

 ."زيارتها من قبل السائح

وقال روبيرتو فالنت، ممثل برنامج األمم المتحدة 
: الفلسطينية في كلمة بحفل االفتتاحاإلنمائي باألراضي 

األيقونة التاريخية الذي جرى ترميمه .. هذا المقام"
 ."بالشراكة بين قطاعات مختلفة، أصبح اليوم حقيقة

جاءت أعمال ترميم وتطوير المقام في إطار 
ُمنحة أوروبية بقيمة خمسة ماليين يورو، خصصت 

ي ًللقطاع السياحي، شملت أيضا ترميم مبنى قديم ف
 .، الذي تم تحويله إلى فندق)خان الوكالة نابلس(

وقال رالف تراف، ممثل االتحاد األوروبي في 
المباني التاريخية هي انعكاس : "األراضي الفلسطينية

لتاريخنا، ووجه تراثنا، تعكس حروب الماضي، وتعكس 
أيام السالم واالزدهار، الحفاظ عليها يساعدنا على فهم 

 ." وتنميتهاالمجتمعات واحترامها

ِهذا المقام كان وما زال أحد أكبر : "وأضاف َ
المواقع التاريخية في فلسطين، وارتبط تاريخه بالطرق 
ًالصوفية من غناء روحي وانساني، لقد كان المقام منارة  ٕ

ًثقافية ودينية ً". 

 ٧٠مقام النبي موسى سيوفر : "ًوتابع قائال
،  فرصة عمل بشكل غير مباشر٢٠٠وظيفة مباشرة، و

 ."ويستعيد الحياة

 تاريخ مقام النبي موسى

يقع المقام فوق تل شرقي بمدينة القدس، مطل 
على البحر الميت، ويرجع تاريخ تأسيسه لعهد الظاهر 

 .بيبرس في القرن الثالث عشر

 ٤٥٠٠ويتألف المقام من ثالثة طوابق بمساحة 
 غرفة متعددة االستخدامات، ١٤٤متر مربع، ويضم 

  . ارتفاع ما بين ثالثة وأربعة أمتارومحاط بسور على

  ١٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يتفنن في اختالق األساليب : الحموري
  القذرة من أجل محاربة اقتصاد المقدسيين
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أكد مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية 
واالقتصادية زياد الحموري، أن سلطات االحتالل تتفنن 

ليب القذرة من أجل محاربة اقتصاد في اختالق األسا
المقدسيين، الفتا إلى أن هذه الحرب بلغت في هذه األيام 

 .أوج عدوانيتها وقسوتها

وبين الحموري، في تصريح صحفي أن نحو 
من المنشآت االقتصادية في القدس المحتلة قد % ٢٥

أغلقت أبوابها وأوقفت أعمالها منذ توقيع اتفاقية أوسلو 
 بسبب إجراءات االحتالل وتعسفه بحق ،١٩٩٣في العام 

 .التجار والسكان

وأشار إلى أن االحتالل أفقد المقدسيين األمان 
االقتصادي بعدما أفقدهم األمان الشخصي، الفتا إلى أن 
فصول المعاناة االقتصادية للمقدسيين يراد منها أن 

 .يغادروا المدينة ويتركوها لسوائب المستوطنين

 أحد أبرز األساليب ونوه الحموري إلى ان
الجديدة تتمثل في التضييق على أصحاب المنشآت 
السياحية لمنعهم من استقبال السياح الذين يتوافدون 
يوميا على المدينة باآلالف وبالتالي إضعاف الوضع 

 .االقتصادي

وأوضح أن وزارة السياحة في دولة االحتالل 
تشارك في تلك الحرب القذرة، إذ جهزت جيشا من 

شدين السياحيين اليهود بهدف صرف السياح المر
األجانب عن الذهاب للفنادق الفلسطينية ودفعهم للمبيت 
في الفنادق التي يمتلكها المستوطنون، بحجة عدم وجود 

 .أمن شخصي للسياح في الشطر الشرقي من المدينة

إن المرشدين اليهود يصحبون السياح إلى : وقال
التي تعود ملكيتها " تالموال"المحالت التجارية الكبرى 

للمستوطنين، مع تحريضهم ضد التجار الفلسطينيين 
وتخويف السياح منهم بزعم االستغالل وعدم وجود 

 .إجراءات نظافة أو سالمة لدى التجار الفلسطينيين

وأشار إلى أن االحتالل يمنع المقدسيين كذلك 
من ترميم منشآتهم أو توسيعها أو تجديدها، الفتا إلى أنه 

 يمكن إجراء أي تغيير في طبيعة المنشأة دون ال
الحصول على التراخيص المستحيلة من االحتالل قد 

  .يعرض تلك المنشأة لإلغالق أو الهدم

  ١٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

قرية أثرية غرب القدس تبطل المزاعم 
  الصهيونية

 

نعمل  "– القدس المحتلة –مان أبو عرفة ج
نخيط له بدلة، لكن المشكلة أننا أحيانا ال الكتشاف زر و
هذا ما قاله رئيس دائرة اآلثار في جامعة " نجد الزر أصال

تل أبيب يسرائيل فركشتاين عن عمليات الحفر والتنقيب 
التي يجريها علماء اآلثار اإلسرائيليون في فلسطين 
المحتلة، بهدف إثبات روايتهم وأحقيتهم في المكان، لكن 

  .يات تفند مزاعمهمنتائج الحفر

ومن دون قصد خاطت سلطة اآلثار اإلسرائيلية 
تبطل مزاعم الرواية الصهيونية بشأن أحقية " بدلة بأزرار"
في أرض فلسطين بحجة أن أجدادهم " الشعب اليهودي"

كانوا فيها منذ ثالثة آالف عام، حيث اكتشفت غرب 
القدس المحتلة قرية تعود إلى تسعة آالف سنة سكنها 

  .بة ثالثة آالف نسمةقرا

يبعد موقع االكتشاف خمسة كيلومترات إلى 
الغرب من القدس المحتلة قرب مستوطنتي بيت زايت 
وموتسا المقامتين على أراضي قرية قالونيا المهجرة 

  .وأطراف وادي الصرار الخصب

وجاء خبر االكتشاف األثري مؤخرا بعد خمس 
آلثار سنوات من الحفر والتنقيب قامت بهما سلطة ا
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 تهدف إلى إنقاذ "حفريات إنقاذية"اإلسرائيلية تحت مسمى 
أي آثار مهمة قبل تشييد بنية تحتية، حيث خطط لشق 

، الختصار المسافة بين مدينتي تل " السريع١٦طريق "
  . كيلومترا٧٠أبيب والقدس اللتين يفصل بينهما 

  آثار

وعلى نحو خمسة دونمات تنتشر عشرات 
اطة بأكياس ترابية صنعها عمال المربعات الملتصقة مح

التنقيب لتنظيم الحفر، حيث استخرجت من داخلها 
مجوهرات وحلي وتماثيل وآالف رؤوس األسهم والفؤوس 
والسكاكين التي صنعت من حجر الصوان واستخدمت 
ّللصيد، كما عثر على حواصل حجرية وجصية لتخزين 
الحبوب، إضافة إلى اكتشاف بقايا من حبوب كالعدس 

 .لقمح التي كان السكان يزرعونها ويخزنونهاوا

وكشف الموقع أيضا عن أساسات لبيوت حجرية 
بدائية ذات غرف متعددة مرصوصة بالجص تفصل بينها 
طرق معبدة، إلى جانب معابد وثنية وأماكن للدفن احتوت 
على قرابين وأشياء دفنوها مع موتاهم اعتقادا منهم أنهم 

  .يحتاجونها في حياتهم األخرى

وأثبتت مكتشفات أخرى أن سكان تلك القرية لم 
يكونوا محصورين في مكانهم وحاولوا التواصل مع 
محيطهم، حيث وجدت حجارة من البحر األحمر واألبيض 
المتوسط، وخرز من حجارة المرمر، وأساور من الصدف 
واللؤلؤ، وزجاج بركاني من بركان األناضول أو آسيا 

ات األثرية إلى وزارة الصغرى، ونقلت جميع المكتشف
اآلثار اإلسرائيلية بعد تصويرها والموقع بتقنية ثالثية 

  .األبعاد لتوثيقها

  حقائق ومزاعم 

تقول خبيرة اآلثار المقدسية عبير زياد للجزيرة 
نت إن هذا الموقع يعود إلى العصر الحجري الحديث، 
وهو المرحلة األخيرة من عصور ما قبل التاريخ أو ما 

  .بة قبل تسعة آالف عامقبل الكتا

وتوضح أن الوجود البشري فيه يعود إلى أبعد 
 ألف سنة، ٢٠من ذلك بعد اكتشاف آثار فيه تعود إلى 

وتحديدا إلى العصر الحجري األعلى، حيث سكنت قبائل 
ّمن الحضارتين النطوفية والكبارية اللتين مهدتا للزراعة 

  .وتدجين الحيوانات

لمكان الحظت وخالل التجول بصحبتها في ا
َعبير وجود مواقع بكر لم تسكن بعد أهلها ولم يبن فوقها 
بعد هجرتهم، لكن بعض المواقع عمرت في العصر 

والعهد البيزنطي، مستدلة على األخير بوجود  البرونزي
  .بقايا فسيفساء وقواعد أعمدة بيزنطية

وأضافت أن المساحة المكتشفة كانت كبيرة 
يتها بالسكان، مما سهل بسبب سعة المنطقة وعدم أهل

  .الحفر فيها مقارنة بالمناطق اآلهلة

  أهمية االكتشاف 

لم يكن هذا االكتشاف األول من نوعه في 
فلسطين لكن أهميته تعود إلى قربه من مدينة القدس 
ومساحته الكبيرة مقارنة بالمواقع المكتشفة التي تعود إلى 

تشفت في ، كالتي اك)العصر الحجري األول(الفترة ذاتها 
قرية أبو غوش شمال غرب القدس، ومنطقة األغوار 

 .ومدينة أريحا شرق فلسطين

وشهدت القدس مؤخرا اكتشافات أثرية تمثلت في 
اكتشاف بقايا ترجع إلى عشرة آالف سنة قرب باب 
المغاربة غرب المسجد األقصى، إضافة إلى حلي ذهبية 
 في موقع سكني يعود إلى العهد المملوكي اإلسالمي
أسفل باب النبي داود في القسم الغربي من الجدار 

 .الجنوبي لسور البلدة القديمة

وتؤكد عبير أن اكتشاف القرية األثرية لم يرق 
لبعض المواقع اإلسرائيلية التي اعتبرته دليال على أن 
فلسطين سكنت منذ آالف السنين، مما يفند مزاعم 

 .يونالصهيونية أن الشعب اليهودي هم السكان األصل
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تعود إلى "وأوضحت أن هناك بقايا في فلسطين 
مئة ألف عام، وهذا االكتشاف الجديد يدلل على وجود 
 حضارات وثقافات وسكان متتابعين سبقوا الوجود اليهودي

 ". بعصور طويلة- إن ثبت -

  ٢١/٧/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

  

نصب خيام قرب ركام المنازل المدمرة بواد 
  الحمص في القدس

 

ب أهالي حي واد الحمص بقرية صور باهر نص
جنوب شرق القدس المحتلة، الليلة الماضية، خيمة قرب 

  .ركام المباني التي هدمها االحتالل في المنطقة قبل أيام

وكان مواطنون سبقوا ذلك بنصب خيام للمبيت 
لعائلتي عبيدية وأبو هدوان، بعد تدمير منازلها، أعقبها 

  .منطقة والتهديد بهدم الخياماقتحام لقوات االحتالل لل

وقالت مصادر محلية بأنه وأمام إصرار العائالت 
على عدم إزالة الخيام، أصدرت قوات االحتالل أمرا 

بإقامة هذه الخيام للمبيت فقط وليس " السماح"عسكريا بـ
 .لالعتصام

يذكر ان قوات االحتالل هدمت يوم االثنين 
في واد  شقة سكنية ٧٧ بناية تضم نحو ١١، ٢٢/٧

" أ"الحمص، وتقع معظمها في المناطق المصنفة 
  .الخاضعة للسيطرة الفلسطينية

  ٢٨/٧/٢٠١٩وطن 

* * * * *  

وفاة معتقلة مقدسية محررة قبل معانقة ابنها 
 األسير في سجون االحتالل

 

 توفيت صباح -  وكاالت- فلسطين المحتلة
أمس اإلثنين، المعتقلة المقدسية المحررة آمال 

وهي والدة أسيرين محررين، )  عاما٢٥(، الشاويش
وثالث ما زال قيد االعتقال، كان من المقرر أن يفرج عنه 

  . بعد عدة أيام

وقال أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي 
توفيت «، لوكالة األناضول، إن الشاويش )خاصة(القدس 

بعد أن عانت لفترة طويلة نتيجة ) اإلثنين(صباح أمس 
  . »اء وجودها في االعتقال المنزليأمراض ألمت بها أثن

 ٣٠وشيع جثمانها أمس، بغياب ابنها محمد، 
عاما، الذي يقبع في السجن منذ سبع سنوات ونصف، 

والشاويش هي أيضا  .ومن المقرر أن يفرج عنه بعد أيام
  .والدة األسيرين المحررين أحمد ومحمود

الشاويش اعتقلت «وأشار أبو عصب إلى أن 
 أثناء زيارة البنها محمد ٢٠١٥ي العام لمدة شهر واحد ف

في سجن النقب، بتهمة إدخال هواتف نقالة لألسرى، وتم 
. »اإلفراج عنها بشرط السجن المنزلي لمدة عامين

خالل فترة سجنها المنزلي داهمها المرض » :وقال
فأصيبت بالضغط والسرطان، وهو ما عانت منه حتى 

  .«رحيلها صباح أمس

ت محكمة االحتالل في الحقا أصدر» :وأضاف
ًبئر السبع، حكما بتحويلها لما يسمى بخدمة الجمهور، 

  . »أي القيام بأعمال نظافة وما شابه، لعدة أشهر

كانت الراحلة مشاركة متميزة «: وتابع أبو عصب
في االعتصامات والمسيرات الداعية لإلفراج عن األسرى 

  .«من السجون اإلسرائيلية

ان من المفترض أن واشار أبو عصب إلى أنه ك
يتم اإلفراج عن نجلها محمد الشاويش في شباط 
الماضي، ولكن السلطات االسرائيلية، حولته لالعتقال 

وكان محمد قد . » أشهر تنتهي بعد أيام٦اإلداري لمدة 
 بتهمة المشاركة في طعن ٢٠١٢اعتقل في نيسان 

 سنوات ٥مستوطن إسرائيلي، وقضت محكمة بسجنه 
 أصدرت المحكمة المركزية اإلسرائيلية ٢٠١٦وفي العام 
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في مدينة بئر السبع حكما إضافيا بحق محمد بسجنة 
  .>>... شهرا إضافية٢٢لمدة 
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  تسهيل سفر المقدسيين لألردن يدعم السياحة
  

 داود كتاب

يبدو أن السياحة القادمة إلى األردن تتعثر نوعا 
فالوضع . ما ألسباب عديدة منها داخلية ومنها خارجية

األمني في دول الجوار سبب بتقليص بعض السياحة 
العربية كما واالنفتاح الثقافي والفني والترفيهي في 

 العربية السعودية قلل من حضور العديد من المملكة
السعوديين لألردن ومهرجانات االردن كما كان يحدث في 

 .السابق

مجموعة مجاورة لألردن ما تزال تشارك األردنيين 
. في االحتفاالت والمهرجانات وغيرها وهم الفلسطينيون

 الذين ٤٨فتفيد الهيئات المسؤولة ان عدد فلسطينيي الـ 
دن لحضور االحتفاالت والمهرجانات لم يحضروا لالر

 .يتراجع بل في تزايد

إال أن هناك مجموعة مهمة ذات عالقة قوية مع 
األردن وهي سكان القدس العربية والتي ماتزال تعاني من 
الصعوبة وارتفاع التكلفة في الحضور لألردن األمر الذي 
يدفع العديد منهم للسفر لتركيا وغيرها من خالل مطار 

ولكن هذه الفئة المهمة للسياحة وللعالقة الوطيدة  .اللد
مع االردن ممكن زيادتها من خالل بعض التغييرات 
االدارية البسيطة وغير المكلفة على الحكومة االردنية 

فلو تسمح . ولكنها قد توفر المبالغ الكبيرة للمقدسيين
الحكومة االردنية للمقدسيين دخول األردن عبر جسر 

 فمن ٤٨مالي كما تسمح لفلسطيني الـ الشيخ حسين الش

. المؤكد ان العديد من العائالت ستأتي لالردن بسياراتهم
بالنسبة السرائيل فمركبات سكان القدس كما سكان 

 .الناصرة تحمل اللوحات الصفراء

وال تمانع إسرائيل ان يسافر المقدسي عبر جسر 
الشيخ حسين بواسطة وثيقة السفر السية باسية وهي 

لوثيقة التي يستخدمها المقدسي للسفر من مطار نفس ا
اللد الى اي مكان في العالم بما فيه مطار الملكة 

جوا عن  فلماذا يسمح للمقدسي دخول األردن.علياء
طريق مطار الملكة علياء وهو معبر دولي ويمنع من 
دخول األردن من معبر جسر الشيخ حسين وهو ايضا 

 المعبرين يدخل معبر دولي علما ان المقدسي في كال
فلماذا نجبر المقدسي على . اصال بجواز سفره األردني

العبور فقط من خالل جسر الملك حسين ومن خالل 
ومدت سريانه ثالث سنوات وتكلفته باهظة  التصريح

ومكررة في حين الالسية باسية تكلفتها رمزية وتدفع لمرة 
  .واحدة وسارية المفعول لمدة خمس سنوات

دسيين استخدام جسر الشيخ لقد سمحت للمق
حسين قبل سنوات وثم عادت لمنع المقدسيين دون 

لقد مرت سنوات طويلة وسياسة الجسور .ايضاح السبب
غير متغيرة مع انه هناك فرص مهم لزيادة ارتباط 
المقدسيين باخوانهم في االردن وتقليل استخدامهم للمطار 

من الضروري ان يتم اعادة التفكير  .االسرائيلي
االستراتيجية االدراية للجسور وقد تستطيع الحكومة و

األردنية االستفادة من خبرات قانونيين ومجلس األوقاف 
اإلسالمي في القدس لمعرفة ان كان اي تغيير يسبب 
ضرر على حقوق المقدسيين وسيكون الجواب بالعكس 
ان تسهيل سفر المقدسيين عبر الجسور بدل من المطار 

سيين وارتباطاتهم في محيطهم سيزيد من صمود المقد
العربي ويكون أفضل وسيلة لمحاربة اإلسرائيلية والتدويل 

 .والهجرة
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الطراونة يؤكد حق الالجئين الفلسطينيين في 
 العودة إلى وطنهم واستعادة ممتلكاتهم

 

أكد رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
اونة على حق الالجئين الفلسطينيين في عاطف الطر

العودة الى اللد ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئرالسبع 
  .١٩٤واستعادة ممتلكاتهم فيها ومنها وفق القرار االممي 

جاء ذلك خالل رعايته المهرجان، أمس، الذي 
اقامته جمعية اللد الخيرية بمناسبة ذكرى خروج اهل اللد 

  .١٩٤٨ تموز ١٣من مدينتهم يوم 

والقيت في المهرجان كلمة للسيدة هيلدا حبش 
زوجة الدكتور جورج حبش التي تغيبت عن المهرجان 
السباب صحية طارئة لم تمكنها من الحضور ومن القاء 

  :كلمتها، جاء فيها

إلى أهلنا وأحبائنا في فلسطين داخل الوطن 
المحتل إلى كل من قاوم وصمد في وجه األخطبوط 

ًى أرضنا وفوق صدورنا إليكم جميعا الصهيوني الجاثم عل
يا أبناء اللد ويافا وحيفا والرملة والناصرة وبئر السبع 
وكل المدن والقرى الفلسطينية المحتلة من شمالها إلى 
ٕجنوبها، إليكم جميعا نقدم التحية، تحية إكبار واجالل  ً
لصمودكم األسطوري في وجه العدو الصهيوني طوال 

ليومي للمشروع الصهيوني ًسبعين عاما من التحدي ا
أنتم ملح األرض وتستحقون منا كل المحبة . االستيطاني

  .والتقدير والوفاء

في هذه المناسبة األليمة ذكرى سقوط مدينة اللد 
على أيدي العصابات الصهيونية نعود بالذاكرة إلى عام 

 أي عام النكبة يوم شهد الحكيم على أرض الواقع ١٩٤٨

كل ما بذله من جهد جهيد ليمنع سقوط مدينة اللد، رغم 
  .الكارثة لكن المؤامرة كانت كبيرة واإلمكانيات ضعيفة

ًكان طالبا في الجامعة األميركية في بيروت 
عندما بدأت تسقط المدن الفلسطينية واحدة تلو األخرى 
وبدأت تصل أفواج من الالجئين الفلسطينيين إلى لبنان، 

ًأن يهرع عائدا إلى ّأدرك الحكيم هول المأساة وأبى إال 
اللد ليحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه وترك الدراسة الجامعية 
واتجه نحو اللد عبر األردن ليدافع عما تبقى من 

  .فلسطين

ًلم يكن آنذاك مدربا على السالح ولم يستطع 
االنضمام الى المجاهدين الذين كانوا يدافعون بشراسة 

للدكتور عمل كطبيب مساعد . عن تراب الوطن الغالي
مصطفى زحالن في مستوصف المدينة وكان يعج 
ًبالجرحى والجثث الملقاة على األرض عمل جاهدا إلنقاذ 
ما يمكن إنقاذه من الجرحى في ظروف صعبة ونقص في 
المعدات والدواء لكن صدمته آنذاك كانت وفاة أخته 
الكبرى التي تركت ستة أطفال ولم يتمكنوا من دفنها 

ية بسبب األوضاع الخطرة فدفنوها في حسب المراسم الدين
  .حديقة المنزل

بدأت العصابات الصهيونية المكونة من شتيرن 
واإلرجون والهاغاناه تزحف إلى المدينة وتطوقها لتجبر 
الناس على الرحيل تحت تهديد السالح واستطاعوا 
الوصول إلى المستوصف والسيطرة عليه وأجبر الحكيم 

ب أهله وشعبه على الرحيل ومعه الطاقم الطبي إلى جان
رحلة الجوع . وعاش رحلة الذل والمهانة بكل تفاصيلها

والعطش والموت على قارعة الطريق وبقى ذلك اليوم 
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ًجرحا غائرا في أعماق الحكيم ونقطة تحول في تاريخه  ً
  .النضالي

بداية العزم والتصميم على . لكنها كانت البداية
دة األرض المقاومة وحمل السالح من أجل استعا

  .المغتصبة واستعادة كرامة األمة العربية

عاد الحكيم إلى الجامعة األميركية كثائر ومناضل 
. ليبدأ بالتفكير الجدي في األعداد لمرحلة الكفاح المسلح

وأدرك بأن سالحنا في محاربة العدو هو العلم والمعرفة 
واإلرادة الحديدية والتصميم على مواصلة الكفاح من اجل 

  .ة إلى الوطنالعود

أسـس حركة القوميين العرب التي امتدت جذورها 
لتشمل الوطن العربي كله وكان لها تأثير في النهوض 
. القومي العربي إلى جانب عبد الناصر وثورة يوليو

وأصبح لها خاليا داخل األرض المحتلة عن طريق التسلل 
والعمليات الفدائية وكان الشهيد البطل خالد أبو عيشه 

 في عملية فدائية داخل ١٩٦٤من استشهد عام أول 
كما أسـس الجبهة الشعبية لتحير .األراضي المحتلة

فلسطين وأصبحت عالمة بارزة في تاريخ النضال الوطني 
َالفلسطيني وقدمت االف الشهداء في عمليات فدائية 

  .موجعة للعدو

رفض الحكيم كل االتفاقيات المذلة التي وقعتها 
الكيان الصهيوني وعلى رأسها اتفاق منظمة التحرير مع 

أوسلو الذي نتج عنه قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
  . المنقوصة السيادة

تلك االتفاقيات لم تعط شعبنا الحد األدنى من 
  .حقوقه الوطنية

ورفض العودة الى فلسطين في ظل الحراب 
اإلسرائيلية والعلم اإلسرائيلي يرفرف فوق ترابها وربط 

ودة ماليين الالجئين الفلسطينيين الذين عودته بع
يعيشون في المنافي والشتاتكان يعشق اللد فاحتفظ في 

مكتبه بحفنه من ترابها، وعند وفاته نثرنا تراب اللد 
  . المقدس فوق قبره

لقد عاش في المنافي والشتات لكن جذوره بقيت 
مغروسة في عمق األرض وفي اللد بالذات وليعلم العدو 

لم يمت فهو باق بين شعبه وأهله بمبادئه أن الحكيم 
ِوتعاليمه وفكره باق في ذاكرة الوطن وفي قلوب جميع 

  .محبيه

سنتابع المسيرة حتى تحرير آخر ذرة تراب من 
فلسطين لنعيد رفاته الى اللد حتى يدفن في تراب بيته 
ًالذي هدمته إسرائيل قبل سنوات ألنه أصبح معلما من 

ألجيال تشهد لهذا الثائر الكبير معالم المدينة وستبقى ا
  .حبه لوطنه وتفانيه لشعبه

ًوأخيرا نحيي صمودكم فوق هذه األرض المقدسة 
ولن تكونوا وحدكم بل معكم الماليين من الشعب 
ًالفلسطيني الذي قضى عمره مشردا في كافة أصقاع 

  .األرض

الحرية لألسرى والمعتقلين والمجد والخلود إلى 
  .رجميع الشهداء األبرا
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" التنظيم اليهودي السري"كيف استهدف 
  رؤساء البلديات الفلسطينية؟

  

 علي سعادة

في يوم رحيل المناضل القومي العربي 
الفلسطيني بسام الشكعة، نذكر بالتنظيم اإلرهابي الذي 

الذي فرخ ” التنظيم اليهودي السري“عرف وقتها باسم 
اإلرهابية اليهودية المشابهة له عشرات التنظيمات 

اإلسرائيلي، وترشحت في ” الكنيست“الممثلة في 
برئاسة بنيامين ” الليكود“االنتخابات الحالية على قوائم 

 .”كاهانا حي“نتنياهو من بينهم جماعة 
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اإلرهابي تشكل من أعضاء ” التنظيم اليهودي“
السياسية، والتي ” غوش إيمونيم“بارزين في حركة 

، ومعظم أعضاء ١٩٨٤و ١٩٧٩ا بين عامي نشطت م
التنظيم هم من ضباط احتياط بجيش االحتالل، 
ومستوطنين محسوبين على تيار الصهيونية الدينية التي 

 .”الهوتية” تعتمد على مصادر

: أمامه هدفين رئيسيين” التنظيم السري“وضع 
األول مخطط لنسف قبة الصخرة، والثاني أعمال إرهابية 

 .ينضد الفلسطيني

، قامت الجماعة بتنفيذ سلسلة ١٩٨٠في عام 
من الهجمات اإلرهابية، بما في ذلك تفخيخ وتفجير 
سيارات ثالثة رؤساء مدن فلسطينية، وأعضاء في 
منظمة التحرير الفلسطينية، وأصيب جراء هذه الهجمات 
كل من رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة الذي بترت 

يم خلف الذي فقد إحدى قدميه، ورئيس بلدية رام اهللا كر
ساقيه، ورئيس بلدية البيرة إبراهيم الطويل الذي نجى من 
محاولة االغتيال بعد اكتشاف الجهاز الذي زرع في 

 .سيارته

، وهاجموا ١٩٨٣وعاد أعضاء التنظيم عام 
بمدينة الخليل بالقنابل اليدوية ” الجامعة اإلسالمية“

 آخرين، ٣٠ا والرشاشات وقتلوا ثالثة من الطلبة، وأصابو
 .حيث كان الهدف القتل من أجل القتل

، لتفجير ١٩٨٤كما خطط أعضاء التنظيم، عام 
خمس حافالت فلسطينية محملة بالركاب في القدس، لكن 
العملية فشلت، وأجل التنظيم عملية تفجير قبة الصخرة 

 .للحصول على موافقة الحاخامات

وبعد إلقاء القبض على أعضاء التنظيم 
جوش “، دشن أحد زعماء ) إرهابيا٢٧( م ومحاكمته

، معركة إعالمية ضخمة ومكلفة من أجل إطالق ”إيمونيم
سراحهم تحت رعاية رئيس الحكومة اليميني المتطرف 

 ألف شخص على ٣٠٠يتسحاق شامير، وقد وقع 
وأسفرت الحملة عن إطالق سراحهم جميعا في . العريضة

ن غضون سنوات قليلة بعد أن أصدر رئيس الكيا
وقد رفض .الصهيوني حينها، حاييم هرتسوغ عفوا عنهم

رئيس حكومة االحتالل حينها مناحيم بيغن، اعتقال أي 
 .فرد من أفراد هذا التنظيم اإلرهابي لكونهم فقط يهودا

ورأى عدد من قادة الجيش أنه ليس ثمة مشكلة 
فعلية في استهداف التنظيم لبعض العناصر الفلسطينية؛ 

ركان رفائيل إيتان، مال إلى التقليل من كما أن رئيس األ
ويتهم عضو سابق في التنظيم، . خطورة عمليات التنظيم

، صراحة، بأنه كان على علم بوجود ”الشاباك“جهاز 
التنظيم، وبأن عمليات التنظيم توافقت مع أهدافه، وكان 
وجود التنظيم أمرا مالئما له، بل إنه نظر إلى تفخيخ 

لمدن الفلسطينية بهذه الدقة وتفجير سيارات رؤساء ا
 .نفسه” الشاباك“والتعقيد بوصفه عمال منظما من قبل 

أن ثمة تفاهما ضمنيا بين هذه التنظيمات 
اليهودية اإلرهابية والمؤسسات الرسمية لدولة االحتالل، 
كما أن هناك توافقا واضحا في األهداف بين نشاط هذه 

ة والسياسية التنظيمات اإلرهابية ونشاط الهيئات األمني
داخل دولة االحتالل، فيما يتعلق باستهداف الفلسطينيين 
ووجودهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم الدينية وفي مقدمتها 

 .المسجد األقصى وعروبة مدينة القدس

رحم اهللا الشهداء وفك أسر المعتقلين، وتقبل 
 .المناضل الشكعة قبوال حسنا

١٢ ص٢٨/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  
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  ٢٤٠ 

فيلم يصور في عمان يدعي أن جنوب األردن 
  لليهود

    

علي "اصدر المخرج والفنان األردني  - عمان 
ًبيانا يوضح فيه حقيقة تصوير فيلم يثبت أن " عليان

 .وجنوب األردن" بترا"اليهود لهم الحق في مدينة 

وقال عليان في بيان نشره عبر صفحته 
يسبوك، الشخصية على موقع التواصل اإلجتماعي ف

 انسحبت اليوم من كاستنج الفيلم السينمائي العالمي"
(Jaber)   ًوالذي سيصور في عمان قريبا الن السيناريو

يثبت حق اليهود بفلسطين ويؤكد أن لهم الحق التاريخي 
  ."في البتراء وجنوب االردن بحوار صريح ومباشر

تناقشت مع المخرج باألفكار "وأضاف، 
ٕئق تاريخية وان الفيلم سينفذ كما المطروحة فقال انها حقا

هو مكتوب النه لن يعرض في العالم العربي بل سيعرض 
 ."في امريكا

سألني المخرج سؤاال صريحا قال "وتابع عليان، 
، )هل انت ال تؤمن باالفكار التي يطرحها الفيلم؟(فيه 

اذن لن نستكمل العمل (، فقال )ال طبعا ال اؤمن(فاجبته 
 ." اعمل بهذا الفيلمنعم لن: واجبت) معا

ًونفى عليان تماما مسؤوليته عن الصورة 
 .اإلعالنية المنشورة في وسائل اإلعالم

  ١ ص٢٨/٧/٢٠١٩السبيل 
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يدين حفر نفق في القدس " العمل اإلسالمي"
  بمشاركة مسؤولين أمريكيين

 

أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي افتتاح سلطات 
تالل لنفق وحفريات لصالح قطعان المستوطنين في االح

حي سلوان في القدس المحتلة بمشاركة المبعوث 
األميركي جيسون جرينبالت والسفير األمريكي لدى الكيان 
الصهيوني ديفيد فريدمان، ضمن ما يسمى بمشروع نفق 

  .االستيطاني" درب الحجاج"

في تصريح صادر عن " العمل اإلسالمي"وأكد 
لملف الفلسطيني في الحزب منير رشيد أن مسؤول ا

مشاركة المسؤولين األمريكيين في مثل هذه االنتهاكات 
التي تأتي ضمن مخططات تهويد القدس، تمثل عدوانا 
سافرا وجريمة تتجاوز كل األعراف الدبلوماسية، وتؤكد 
على االنحياز األمريكي السافر للكيان الصهيوني، 

  .ب مدانة بكل المقاييسوالتواطؤ في ارتكاب جريمة حر

وطالب رشيد الحكومة األردنية والنظام العربي 
واإلسالمي الرسمي بالتحرك الحازم والعاجل لمواجهة هذه 
الممارسات التي تشكل استفزازا لمشاعر العرب 
والمسلمين، وقيادة تحرك دولي ضد الممارسات 



  
  ٢٤١ 

الصهيونية، مؤكدا أن هذه الممارسات لن تغير من هوية 
  .العربية واإلسالميةالقدس 

استمرار بعض األنظمة "وأشار رشيد إلى أن 
العربية في الهرولة تجاه التطبيع مع االحتالل والترويج 
لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وما جرى مؤخرا من 
مشاركة في ورشة البحرين التي تمثل مقدمة لتنفيذ 
 ًصفقة القرن يشكل ضوءا أخضر لالحتالل لالستمرار في

، حيث أكد "عدوانه واعتداءاته على األرض والمقدسات
على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في 

  .مواجهة المخططات الصهيونية

  ٣ص ٢/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

مشاركة واشنطن في التهويد : النقابات األردنية
 ّيقوض الوصاية الهاشمية

  

ية النقابات المهن قالت – وكاالت – ّعمان
إن إقدام االحتالل على افتتاح : األردنية، اليوم األربعاء

ًنفق تهويدي في سلوان يشكل تهديدا واضحا للوجود  ً
  .العربي المسيحي واإلسالمي في القدس

هذه األعمال التهويدية، تجعل اإلدارة "وأكدت أن 
ًاألمريكية شريكا مباشرا في تقويض الدور األردني في  ً

ة الهاشمية على المقدسات القدس وتهديد الوصاي
  ".اإلسالمية والمسيحية فيها

أمام هذه التطورات : "وذكرت في بيان لها اليوم
ًالخطيرة التي تمسنا في األردن مساسا مباشرا، وتهدد  ً
الوجود العربي اإلسالمي والمسيحي في القدس بمساهمة 
أمريكية فاعلة، فقد بتنا أمام تهديد وجودي ال يقبل 

  ".لمساومةالتقاعس أو ا

نحن أمام مرحلة جديدة تملي : "وأضاف البيان
إعادة التفكير العميقة في الخيارات والتحالفات، التي لم 

تعد تجدي معها الحركات التكتيكية ومحاوالت عبور 
  ".األزمة

يفرض "وأشارت إلى أن ما يحدث في القدس 
علينا في األردن رسميا وشعبيا أن نرتقي للمستوى  

  ".مجابهتهالمطلوب ل

خط الدفاع األجدى واألكثر "ّوعدت أن المقدسيين 
الدعم الجماهيري " تعزيز"، مطالبة بـ"ًتأثيرا وفعالية

  .لجماهير القدس في صمودها ورباطها

ودعت إلى أن يصبح العمق الشعبي األردني 
ًفعال ال "الرئة التي يتنفس منها المقدسيون في رباطهم 

  ".ًقوال

قابات المهنية، كل حسب ستتبنى الن: "وأردفت
اختصاصه، برامج متخصصة لدعم القدس، وتعزز 

  ".البرامج القائمة الحالية

وشددت النقابات األردنية على أن القدس ستبقى 
ًخطا أحمر وعنوانا يجمع عليه األردنيون بكل فئاتهم  ً

  .وأطيافهم

 ٣/٧/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 األردني الفلسطيني مؤتمر القدس الشبابي
   الجاري بالزرقاء٨الثاني في 

 

 أعلـــن حــــسين – منيــــر عبـــد الــــرحمن –عمـــان 
الـشبابي األردنـي  لمـؤتمر القـدس(العاصي، المنسق العام 

، انعقاد المؤتمر في مدينة الزرقاء في الثـامن )الفلسطيني
تمـوز الجـاري بالتنـسيق مـع مبـادرة أصـدقاء القـدس،  مـن

فلــسطين، تحــت عنــوان  مــوط مــنبرئاسـة تيــسير هــاني زل
ـــى المقدســـات اإلســـالمية"  الفكـــر الهاشـــمي بالوصـــاية عل

 .، بمشاركة المئات من فلسطين واألردن"والمسيحية



  
  ٢٤٢ 

وكان مؤتمر القدس الشبابي األردنـي الفلـسطيني 
ـــة أيـــار الماضـــي بمـــشاركة  ـــي الزرقـــاء بداي ـــد ف ُاألول عق

 .فلسطينية وُأردنية واسعة

دوت " القدس" ريح لـوقال حسين العاصي في تص
ًاليـوم الثالثــاء، إن المــؤتمر سيستــضيف عــددا مــن  كـوم،

والمــسيحية، وفــي مقــدمتهم  الرمــوز المقدســية اإلســالمية
 الشيخ عكرمة صبري والمطران عطاهللا حنا ومحـافظ جنـين
ـــن األردن برلمـــانيون  ـــرهم، وم ـــواء أكـــرم الرجـــوب، وغي الل

اهللا كنعـان الملكية لشؤون القـدس عبـد  وأمين عام اللجنة
إضافة إلى  ومستشار شؤون القدس عبد الناصر الناصر،

 .ٕرجال أعمال ونقابيين وأكاديميين واعالميين

وأضــــاف أن المــــؤتمر يهــــدف إلــــى تفعيــــل دور 
العربي والتأكيد على دورهم في زيادة الوعي حـول  الشباب

على هويتهـا، ولفـت االنتبـاه  مكانة القدس وأهمية الحفاظ
وتعزيـز  ٕدسيين وضرورة دعمهـم واسـنادهمإلى معاناة المق

 .ثباتهم

كمـــا أكـــد أن المـــؤتمر ســـيبحث دور المؤســـسات 
العربيــة فــي دعــم الحفــاظ علــى هويــة القــدس وتأكيــد حــق 

 .وصاية الهاشميين عليها

إن المــــــشاركين بــــــالمؤتمر األول أكــــــدوا : وقــــــال
ـــدس والمقدســـات،  ـــة الق ـــق للمـــساس بهوي ـــضهم المطل رف

 .لصمود الفلسطيني بالقدسمطالبين بتقديم الدعم ل

وشدد حسين العاصي علـى أهميـة الـدعم العربـي 
إن القــدس : والــشعبي للقــدس وفلــسطين، وقــال الرســمي

ومفتاح الحـل، ألن  كانت وما زالت وستبقى محور الصراع
 كل محاوالت ضم القدس وتغيير مالمحها ومحاولة إقصاء
الـــديانات األخـــرى، وطمـــس العمـــق اإلنـــساني والحـــضاري 

فــشلت بفعــل الــصمود  لثقــافي للقــدس وفلــسطين، قــدوا
ي ورة تقديم الدعم العربـي واإلسـالمًالفلسطيني، مؤكدا ضر

بكل مستوياته لتعزيز الـصمود الفلـسطيني أمـام االحـتالل، 

إلســرائيل وللواليــات المتحــدة بأنــه ال يمكــن  لتقــديم رســالة
  .التخلي عن القدس وال فلسطين

  ٣/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

  

  

  

  

  

ًرفضا واحتجاجا على قرارات الهدم ً 

مئات المواطنين يؤدون ... للجمعة الثالثة
  صالة الجمعة في حي واد الحمص

  

الثالثــــة علــــى التــــوالي، أدى  للجمعــــة – القــــدس
المئــات مــن المقدســيين صــالة الجمعــة علــى أراضــي حــي 
وادي الحمــص بقريــة صــور بــاهر جنــوب مدينــة القــدس؛ 

ًرفضا واحتجاجا  على قرارات الهدم التي تهدد منازل الحـي ً
  ".بحجة األمن"

: ّوعلقــت فــي خيمــة الــصالة يافطــات كتــب عليهــا
إن هـــدمتم بيوتنـــا لـــن . هـــدم منـــزل يـــساوي هـــدم عائلـــة"

، فـي "تهدموا إرادتنا، نحن باقون ما بقي الزعتـر والزيتـون
  .رسائل من أهالي الحي المهددة منازلهم بالهدم

إن : يـرة فـي خطبـة الجمعـةوقال الشيخ خليـل عم
أهــالي حــي وادي الحمــص يرفــضون قــرارات هــدم منــازلهم 
ًالتــي تــؤويهم وتــؤوي عــائالتهم فــي صــور بــاهر، مطالبــا 
بإعــادة النظــر فــي قــرارات الهــدم التــي أصــدرتها ســلطات 
ًاالحتالل، مستهجنا صمت الشعوب العربية، والتطبيـع مـع 

  .االحتالل



  
  ٢٤٣ 

الوحـــدة كمـــا شـــدد الـــشيخ عميـــرة علـــى ضـــرورة 
ٕالفلسطينية وانهاء االنقسام بشكل فوري لتحقيق المطالـب 

  .الفلسطينية المشروعة

ـــدوره، قـــال محـــافظ القـــدس عـــدنان غيـــث إن : ب
إجــــراءات االحــــتالل فــــي القــــدس جريمــــة، ونواجــــه ذلــــك 
بالبرامج الشعبية واإلعالمية واالتصاالت الدوليـة لمواجهـة 

  .غطرسة االحتالل

ــذ قــرار ــي حــي وحــذر مــن خطــورة تنفي ات الهــدم ف
وادي الحمص، والذي سيكون مقدمة لمئات المنشآت فـي 

  ".األمن"تحت حجة ) أ(مناطق مصنفة 

وأكد غيث على صمود وثبات الشعب الفلـسطيني 
ًالـــذي يخـــرج دائمـــا صـــابرا وقويـــا، فالقـــدس أرض الربـــاط  ً ً
والثبات، وما يجري في كل أحياء وأزقة القدس هـو ابـتالء 

  .ديالصبر والرباط والتح

ــة  ــر، مــن لجن بــدوره، قــال محمــد إدريــس أبــو طي
إن سلطات االحـتالل اقتحمـت خـالل األيـام : وادي الحمص

الماضــية حــي وادي الحمــص عــدة مــرات، وقــام مختــصون 
بأخذ قياسات المنشآت وتصويرها، كما طالب المـسؤولون 
ًبتنفيذ أوامر الهدم ذاتيا، مؤكدا رفض هـدم المنـازل ذاتيـا،  ً ً

  .والصمود فيها

ًوأصـــدرت ســـلطات االحــــتالل مـــؤخرا قـــرارا بهــــدم ً 
 شـقة، معظمهـا تقـع فـي )١٠٠( بناية سكنية تضم )١٦(

 وحاصلة على تراخيص بناء من وزارة )A(منطقة مصنفة 
ــام  ــي المق ــي، بحجــة قربهــا مــن الجــدار األمن ــم المحل الحك

  .على أراضي المواطنين

  ٦/٧/٢٠١٩األيام 
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ون االحتالل متضامنون مع فلسطين يقاوم
  بطريقة فريدة

 

متــضامنون مــع الــشعب الفلــسطيني فعاليــات  بــدأ
ـــة االحـــتالل  ـــرض اإلســـرائيلياســـتثنائية لمقاوم  خـــالل مع

الذي بدأ أعماله في العاصمة البريطانية " فلسطين إكسبو"
 كبيـر إقبـاللندن السبت ويستمر حتى مساء األحد، وسـط 
للمحاضــرات مــن آالف العــرب والبريطــانيين الــذين انــضموا 

 .والندوات والمعارض الجانبية

وتــضمن المعــرض جملــة مــن الفعاليــات واأللعــاب 
التي تقام ألول مرة وتهدف إلى شرح معانـاة الفلـسطينيين 
بشكل عملـي، مثـل إقامـة جـدار فاصـل فعليـة لتوضـيح مـا 
يسببه من متاعب للسكان، وكذلك توفير ألعاب على شكل 

 يقومون أنهممشاركين بها إلتاحة الفرصة أمام ال" بولينج"
بهــــدم الجــــدار اإلســــرائيلي والمــــستوطنات غيــــر الــــشرعية 

  .المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية

" فلــسطين إكــسبو"وقــال المتحــدث الرســمي باســم 
الفعاليــات المقامــة تتميــز بأنهــا كلهــا "عــدنان حميــدان إن 

تعــــرض التحــــديات التــــي يواجههــــا الفلــــسطينيون بــــشكل 
ًبــــداعي، فمــــثال تجعــــل الــــشخص الزائــــر يــــشعر بمعانــــاة إ

الفلـــسطيني مــــن جــــراء الجـــدار العــــازل، وتجعلــــه يــــشعر 
بمعانــاة الفلــسطيني مــن جــراء وجــود الحــواجز االلكترونيــة 
علــى المعــابر، وكــذلك التحــديات التــي يعــاني منهــا الطلبــة 

  ".الفلسطينيون

كما يشير حميدان إلى أن المعرض تـضمن أيـضا 
ار الزيتون من أجل إظهار ما يحـاول االحـتالل زوايا ألشج

اإلسرائيلي تـدميره مـن أشـجار، بينمـا يعـاني الفلـسطينيون 
  .في إعادة زراعة هذه األشجار

ويقــول حميــدان إنــه يوجــد مجموعــة ألعــاب أيــضا 
ــا  ــي المعــرض مــن بينه ــي يقــوم الــشخص " البــولينج"ف الت

ـــصري اإلســـرائيلي،  ـــصل العن بواســـطتها بتـــدمير جـــدار الف
  .يعيد توحيد المدن والقرى التي قسمها االحتالل بجدارهو

فـي وسـط لنـدن " فلـسطين إكـسبو"وشهد معـرض 
مجـــسما ضـــخما للمـــسجد األقـــصى المبـــارك يتـــيح للـــزوار 



  
  ٢٤٤ 

التعــرف علــى أركــان الحــرم القدســي الــشريف، إضــافة إلــى 
ويهــــدف " مستــــشفى الــــشفاء"مجــــسم آخــــر يحمــــل اســــم 

ة من جراء الحـصار للتعريف بمعاناة القطاع الطبي في غز
  .اإلسرائيلي المفروض منذ سنوات طويلة

  ٧/٧/٢٠١٩فلسطين اآلن 

* * * * *  

  

  

  

  

  

تنظم اللقاء ” لبنانية وفلسطينية وعربية“هيئات 

الشعبي الثاني في بيروت ضد صفقة القرن 

  ”ميثاق األمة ضد صفقة العار“ويطلقون 
 

بدعوة من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر 
 اإلسالمي، والمؤتمر العام لألحزاب العربية، /القومي

ومؤسسة القدس الدولية، واللقاء اليساري العربي، 
والجبهة العربية التقدمية، انعقد الملتقى الشعبي العربي 

في ” متحدون في مواجهة صفقة العار“الموسع 
 شخصية ٣٠٠العاصمة اللبنانية بيروت بحضور 
ٕوقية واعالمية سياسية وحزبية ونقابية وثقافية وحق

 .لبنانية وفلسطينية وعربية

 –ًويأتي هذا اللقاء استكماال للقاء السياسي 
يونيو الفائت / الشعبي الذي انعقد في الثاني من حزيران

عشية ورشة كوشنير الفاشلة في المنامة، وأصدر 
الذي أكد ” ميثاق األمة ضد صفقة العار“المجتمعون 

 القرن بتجلياتها على الرفض الكامل لما يسمى بصفقة
 .وخطواتها السابقة والحالية والقادمة كافة

إن مشروعنا هو دعم “: وجاء في الميثاق
المقاومة بأشكالها كافة وفي مقدمتها دعم المقاومة 
المسلحة، مما يتطلب من أبناء األمة وقواها وتنظيماتها 
كافة ومن أحرار العالم تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة 

 .”ات العودة والمرابطة في األقصىوخاصة مسير

ميثاق األمة “واعتبر المجتمعون في ميثاقهم 
أن انخراط أية جهة أو نظام عربي أو ” ضد صفقة العار

إسالمي في مسار الصفقة المشؤومة خيانة لألمة 
في جريمة محاولة ) وشراكة(ولثوابتها ومقدساتها 

 .اإلجهاز على قضية فلسطين

ف الجامع للشعب ّوثمن المجتمعون الموق
الفلسطيني، سلطة وفصائل وأبناء فلسطين كافة، ضد ما 
يسمى بصفقة القرن، واعتبر المجتمعون أن هذا اإلجماع 
ًفرصة تاريخية نادرة ليضع الفلسطينيون يدا في يد 
للتصدي لهذا الخطر الداهم، مؤكدين أن الوقت قد حان 

بني لإلعالن عن انتهاء اتفاقيات أوسلو ومخرجاتها ولت
برنامج فلسطيني موحد على طريق تحرير فلسطين 

 .وعاصمتها القدس

ودعا المجتمعون إلى العمل على تنظيم قمة 
شعبية عربية ضد ورشة العار التي عقدت في المنامة 
إلعالن الموقف العربي واإلسالمي الحقيقي من صفقة 
العار، مؤكدين على ضرورة العمل الحثيث للدفع بمقاطعة 

 المشؤومة، ودور شعب البحرين في إفشال هذه الورشة
 .هذه الورشة

وأكد المجتمعون على أن مقاومة كافة أشكال 
ًالتطبيع مع الصهاينة، باعتبار التطبيع مدخال أساسيا  ً

 .إلنجاح صفقة ترمب وعمالئه

فليكن برنامجنا هو المقاومة ” :وختم الميثاق
ب على طريق التحرير وليكن نهجنا هو وحدتنا وهو تصوي

البوصلة باعتبار فلسطين قضيتنا األساسية واعتبار 



  
  ٢٤٥ 

الكيان الصهيوني عدونا الحقيقي والعمل على التصدي 
  .”لكافة أشكال التطبيع

  ٨/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مؤتمرون يثمنون تصدي الملك .. الزرقاء
  لمحاوالت الصهاينة المتواصلة لتهويد القدس

 

ثمن  - مرةعمر ض -  بترا–الزرقاء  
الفكر الهاشمي والوصاية على “المتحدثون خالل مؤتمر 

الذي نظمته ” المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس
جمعية النهضة الشبابية بقاعة غرفة تجارة الزرقاء اليوم 
االثنين، موقف األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 

هويد القدس لتصديه للمحاوالت الصهيونية المتواصلة لت
  .وطمس هويتها العربية واالسالمية

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

ططات الصهيونية ومحاوالت التواجد الدائم يبدد المخ
  .الصهاينة لتقسيمه زمانيا ومكانيا

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

  .ية في القدساإلسالمية والمسيح

من جهته لفت رئيس أساقفة سبسطية للروم 
األرثوذكس في القدس المطران عطا اهللا حنا الى ان هناك 
انتكاسة وكارثة حقيقية تحدث في باب الخليل ليس 
لألوقاف المسيحية فحسب، وانما لكل الفلسطينيين، اذ ان 
سرقة أوقاف باب الخليل يعد امتهانا لتراثنا وعراقتنا 

  .ناوحضارت

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

وجدهم لخدمة مشروعه وعمالئه وأدواته الذين أ
االستعماري، مثلما نقف معا للدفاع عن المسجد األقصى 

  .ومحاوالت تقسيمه زمانيا ومكانيا

بدوره قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون 
القدس الدكتور عبداهللا كنعان ان األردن يبذل طاقاته 
المستمدة من الشرعية وأمانة الوصاية الهاشمية المتصلة 

 طويل منذ حادثة اإلسراء والمعراج ومنذ بميراث تاريخي
العهد العمرية للمقدسات المسيحية، مشيرا إلى الجهود 
التي تقوم بها اللجنة الملكية حيث يتم يوميا إصدار 

 ألف نسخة إلكترونية عن أخبار ووقائع القدس ١٢٠
عدا عن النسخ المطبوعة التي يتم توزيعها شهريا على 

  .الجامعات والباحثين

ان مكتبة اللجنة تضم خمسة آالف عنوان وبين 
عن القضية الفلسطينية، الفتا الى ان اللجنة تعمل 
بالتشارك مع الجهات األخرى لتحتل القضية الفلسطينية 

 بالمائة من ٤٦أولى اهتمامات الشباب الذي يشكل 
  .المجتمع األردني

وقال منسق المؤتمر حسين العاصي ان المؤتمر 
القدس العربية وأهمية استمرار يهدف الى تأكيد هوية 

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  .فيها

فيما بين رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم 
ان المؤتمر يجسد أهمية الدور األردني في الحفاظ على 

  المقدسات ودعم صمود أهلنا في فلسطين المحتلة

حافظ وجرى خالل المؤتمر الذي حضره مندوب م
الزرقاء الدكتور رضا الغياث وجمع من ممثلي المجتمع 



  
  ٢٤٦ 

المحلي والشبابي، نقاش وحوار، حيث أكد المتحدثون 
ضرورة الوصاية الهاشمية على المقدسات، ودعمهم 
وتثمينهم لمواقف وجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني 
الرافض على الدوام تغيير معالم القدس ومحاوالت طمس 

  .ة واالسالميةهويتها العربي

  ١٠ ص٩/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

  

  

  

بيت (أبو عفيفة ومسك يحاضران في إربد عن 
  )المقدس

لم تغفل المحاضرة التي  -  أحمد الخطيب- إربد  
القدس «نظمها فرع رابطة الكتاب األردنيين بإربد، بعنوان 

، مساء أول من أمس، »بين األسرلة والتهويد وصمود أهلها
ّ من مفردات التغول الصهيوني تجاه بيت مفردة واحدة

 .المقدس في مقابل الصمود األسطوري للمقدسيين

المحاضرة نفسها التي شارك في محاورها المحامي 
طالل أبو عفيفة، وعضو الهيئة . والناشط المتعدد د

ًاإلسالمية العليا في القدس محمد مسك، ذهبت بعيدا في 
وما بعده،  ٦٧ّتقصي مفاصل قضية القدس قبل عام 

واإلحالل المتواصل الذي يقوم به المحتل لطمس معالم 
القدس، حيث أشرت المداخالت على جملة من الحقائق 

 .التي ربما تكون غائبة عن أذهان الكثيرين

الباحث عبد المجيد » كتاب إربد«رئيس فرع 
جرادات في كلمة ترحيبية له ألقاها في مستهل المحاضرة 

ّماجد توهان الزبيدي الذي قدم . كاتب دالتي أدار مفرداتها ال
جملة من المداخالت التاريخية المتعلقة بالقدس وهويتها، 

عرض جرادات لجملة من الحقائق التي تبناها مؤتمر 
الذي نظمه ملتقى إربد الثقافي » القدس بين الفكر والفعل«

العام الماضي، ومن الحقائق التي أشار لها، إرادة تثبيت 
 .ني، ومعادلة الوعي بحقيقة القضيةالشعب الفلسطي

أبو عفيفة المحاضرة التي أقيمت في . استهل د
، الفتا ٦٧غرفة تجارة إربد، بورقة تناول فيها القدس قبل 

النظر إلى أنها كانت تعيش بأمان، فيما ظهرت جملة من 
هدم : ، من مثل٦٧المعطيات التي أحدثها االحتالل بعد 

م، وبناء المستوطنات، وتغيير باب المغاربة، وتهويد التعلي
أسماء الشوارع، ومنع بناء السكن للفلسطينيين، اعتقال 
المقدسيين، مشيرا بهذا السياق إلى أن نصف سكان القدس 
إما معتقلون، أو خرجوا بكفالة، أو ممنوع عليهم دخول 

 .األقصى

من جهته لفت عضو الهيئة اإلسالمية العليا في 
حديثه إلى أن الكلمات القدس محمد مسك، في مستهل 

، هي »فلسطين، القدس، واألقصى«الثالث المتداولة 
ًالمقصودة ببيت المقدس، مشيرا إلى محاوالت االحتالل 
السيطرة التاريخية والدينية على مدينة القدس منذ مؤتمر 

، ١٨٩٧الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا عام ) بال(
ل تحت األقصى مبينا أن الحفريات التي يقوم بها االحتال

 .«طريق الحجاج«تعرضه لالنهيار، وآخرها نفق 

وأوضح أن المقدسيين في محاوالت تصديهم 
لالحتالل، ابتكروا أدوات للمقاومة، من مثل، إعطاء مفاتيح 

 .األبواب لألطفال، ثم خلعها بعد أن استجوب المحتل آباءهم

وفي نهاية ورقته التي ألقاها أكد مسك أهمية 
لوصاية الهاشمية على المقدسات، وأهمية الحفاظ على ا

الوحدة الوطنية للدفاع عن فلسطين والقدس والكرامة، إلى 
ذلك قدم جملة من التوصيات، منها، العمل على تحرير 
القدس كاملة، وتشكيل لجنة علماء آثار للتوثيق، ونشر 

  .الوعي بأهمية القدس الشرعية

  ٢٢ ص٩/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  



  
  ٢٤٧ 

تدي للحفاظ على هوية المدينة ين) ٣٤جرش (
 المقدسة

  

ال تغيب شمس  -  أحمد الطراونة-عمان  
القدس لحظة واحدة عن سماء وجدان األردنيين، 
يستحضرون بهاءها على كل موائدهم اإلبداعية، 

  .ّويذكرون بها العالم في كل مناسبة

 للثقافة والفنون هذا ٣٤في مهرجان جرش 
ى أهمية الثقافة في فعل العام؛ والذي يؤكد من جديد عل

ّالمقاومة، تحضر القدس بكامل حلتها، ويعاد إنتاج 
الخطاب الجمعي المقاوم في ندوة يتوقع منها أن تضيف 
الكثير في سياقات التعريف والتنبيه بما يدور في هذه 
المدينة من محاوالت حثيثة لتهويدها وطمس ذاكرتها 

  .وتغيير جغرافيتها

عاليات مهرجان جرش الندوة التي تقام ضمن ف
القدس في «: وتنظمها رابطة الكتاب األردنيين بعنوان

، بمشاركة باحثين وأكاديميين من »الوجدان العربي
فلسطين واألردن، تأتي في سياق الحراك الثقافي الذي 
يؤسس لحفظ الذاكرة ويسهم في الحفاظ على هوية 

ن المدينة العربية ومقدساتها، ويؤكد على عمق العالقة بي
أهل األردن ومدينتهم المقدسة التي كانت قصة نضال 
وكفاح للمثقف والجندي األردني في ساحات معاركها 
ٕوعلى أسوارها، وقصة وصاية واعمار وبناء ودفاع 
مستمر من قبل القيادة األردنية الهاشمية عن المدينة 

  .ومقدساتها

الندوة التي ستقام في العاشرة من صباح يوم 
ز الجاري في المركز الثقافي الملكي  تمو٢٤األربعاء 

من إعداد الكاتب » المرابطون«: وتفتتح بفيلم بعنوان
مخلد بركات، ستكون على مدار جلستين، يشارك في 

المطران : عزت جرادات. الجلسة األولى التي يديرها د
رسالة «: ّعطا اهللا حنا من القدس بورقة تحمل عنوان

ا يتحدث إمام المسجد ، بينم»القدس وفلسطين للرأي العام
مقاومة المرابطين «األقصى الشيخ عكرمة صبري عن 

الدور «، ويتحدث عبداهللا كنعان عن »لمخططات االحتالل
  .«األردني في حماية القدس

ربحي . وفي الجلسة الثانية التي سيديرها د
القدس إلى «علي محافظة عن . حلوم، سيتحدث د

خ القدس الحديث ، بينما يستعرض نواف الزرو تاري»أين؟
، فيما »القدس من هرتزل حتى ترمب«بورقة بعنوان 

آفاق ومستقبل «وليد عبد الحي ورقة بعنوان . سيقدم د
عبد اهللا العبادي عن  .، ويتحدث د»المدينة المقدسة

  .«اإلعمار الهاشمي والوصاية على المقدسات«

المشاركون في الندوة ومن خالل عناوين 
همية المدينة المقدسة في مداخالتهم يؤكدون على أ

الوجدان العربي ولكل المؤمنين، وسيكشفون عن جذور 
الصراع في هذه المدينة ومقاومة سكانها لسياسات 
االحتالل اإلسرائيلي والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة 

وأهمية القرارات التي . االحتالل تجاه المجتمع المقدسي
 والبعد التاريخي صدرت مؤخرا بحقها والتقلبات السياسية

والسياسي والديني، وكيف يمكن مجابهة ذلك من خالل 
الحزم ببناء موقف ثقافي عروبي يستند إلى هذه الثوابت 

  .تجاه هذه المدينة المقدسة

وفي قراءة لعناوين المداخالت التي سيقدمها 
المتحدثون في هذه الندوة، يظهر مدى حاجة هذه المدينة 

اح المواقف الغربية التي لموقف عربي موحد يكبح جم
تسهم في قتل تاريخها، ويسهم في كبح جماح الزحف 
االستيطاني اإلسرائيلي المتواصل، وما تولد عنه من واقع 
مؤلم ومرير على سكان المدينة، جراء تكريس االحتالل 
لواقع قانوني يستندون إليه في مصادرة أراضي المدينة 

  .المقدسة

ى أهمية السياسة الندوة التي ستؤشر بوضوح إل
األردنية والوصاية الهاشمية تجاه القدس ومقدساتها 
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اإلسالمية والمسيحية والمواقف األردنية الثابتة تجاهها، 
عليها أن تعيد قراءة الواقع العربي المتردي الذي يعد أحد 
أسباب التمادي الذي يقع على المدينة من قبل االحتالل، 

وحد يستند إلى وأن تدعو إلى أهمية تشكيل موقف م
جذور ثقافية عربية موحدة قادرة على إنضاج موقف 

  .سياسي جاد في مواجهة الغطرسة الصهيونية

يعود مهرجان جرش من جديد، ليثبت من خالل 
هذه الندوات مدى التزامه برسالته الثقافية الداعية 
لتحريك الراكد الثقافي، وتوجيه دفة الفعل الفني اإلبداعي 

 نضالي يرتكز إلى قضايا األمة والوعي وتحويله إلى فعل
فهذه الندوة المتخصصة هي جزء أصيل من النضال . بها

العربي المستمر في سياق الصراع الحضاري مع مشروع 
  .ّصهيوني يحاول أن يتجذر ثقافيا

  ١٨ ص١٠/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

مؤتمر يدعو لوحدة الصف العربي : بيروت
  "صفقة القرن"لمواجهة 

  

 أصدر المنتدى الشعبي العربي – وكاالت – بيروت
الموسع المنعقد في بيروت، مشروع ورقة العمل المقدمة 

.. إعالن بيروت“: من المؤتمر القومي العربي، تحت عنوان
وأكد المجتمعون في .”متحدون في مواجهة صفقة القرن

صفقة “لقائهم السياسي الشعبي لدراسة سبل مواجهة 
” صفقة القرن“ يسمى بـ رفضهم الكامل لما” القرن

  .بتجلياتها وخطواتها السابقة والحالية والقادمة كافة

وشددوا على أن مشروعهم هو دعم المقاومة 
بأشكالها كافة وفي مقدمتها دعم المقاومة المسلحة، ما 
يتطلب من أبناء االمة وقواها وتنظيماتها كافة ومن أحرار 

صة مسيرات العالم تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة وخا
  .العودة والمرابطة في األقصى

وجاء المنتدى بدعوة من المؤتمر القومي العربي، 
اإلسالمي، والمؤتمر العام لألحزاب / والمؤتمر القومي

العربية، ومؤسسة القدس الدولية، واللقاء اليساري العربي، 
 شخصية سياسية ٣٠٠وحضره  .والجبهة العربية التقدمية

ٕفية وحقوقية واعالمية يمثلون مختلف وحزبية ونقابية وثقا
فصائل العمل الفلسطيني وكل ألوان الطيف السياسي 

  .والفكري والحزبي العربي من المحيط إلى الخليج

وحضره من حركة حماس، عضو مكتبها السياسي 
حسام بدران، وممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، وسلفه 

كزية عزام علي بركة، ومن حركة فتح أعضاء لجنتها المر
  .األحمد، وروحي فتوح، وعباس زكي

  فرصة تاريخية

واعتبر المجتمعون انخراط أي جهة أو نظام عربي 
أو إسالمي في مسار الصفقة المشؤومة خيانة لألمة 

في جريمة محاولة االجهاز ) شراكة(ولثوابتها ومقدساتها 
  .على قضية فلسطين

وثمنوا الموقف الجامع للشعب الفلسطيني سلطة 
صفقة “فصائل وأبناء فلسطين كافة ضد ما يسمى بـ و

، واعتبروا أن هذا االجماع فرصة تاريخية نادرة ”القرن
  .ليضع الفلسطينيون يدا في يد للتصدي لهذا الخطر الداهم

كما اعتبروا أن الوقت قد حان لإلعالن عن انتهاء 
اتفاقيات أوسلو ومخرجاتها ولتبني برنامج فلسطيني موحد 

  .تحرير فلسطين وعاصمتها القدسعلى طريق 

ودعا المجتمعون إلى العمل على تنظيم قمة 
شعبية عربية ضد ورشة العار في المنامة إلعالن الموقف 

  .العربي واالسالمي الحقيقي من صفقة العار

ًواعتبر المجتمعون لقاءهم الجديد هذا استكماال 
 الشعبي الذي انعقد في الثاني من يونيو - للقاء السياسي

الماضي عشية ورشة كوشنير الفاشلة في المنامة، وأنه 
الذي ” ميثاق األمة في مواجهة صفقة العار“ينطلق من 

  .أقره في ذلك اللقاء

  العامل الحاسم

ومن جملة التوصيات على الصعيد السياسي، أكد 
) الشعبي والرسمي(المنتدى أن وحدة الموقف الفلسطيني 
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عامل الحاسم في في مواجهة الصفقة كانت وستبقى ال
  .إفشال هذه الصفقة وكل مخرجاتها

وبينوا أن ذلك تجلى بوضوح من خالل الفشل 
الذريع الذي أصاب ورشة كوشنير في المنامة وبإقراره 
ًشخصيا بعد هزال الحضور الكمي والنوعي والرفض الشعبي 

  .العارم لها من المحيط إلى الخليج

ا وشدد المنتدى على ضرورة السعي لترجمة هذ
الموقف الفلسطيني الموحد إلى آليات وصيغ عمل تضمن 

  .تجاوز حال االنقسام القائم

ودعا المجتمعون لالستفادة من أجواء التالحم 
اليي برزت بين القوى الشعبية العربية، بمختلف ألوان 
الطيف السياسي والعقائدي والحزبي على مستوى األمة، 

ام والتفتيت وداخل كل قطر، من أجل معالجة حال االنقس
  .والتشرذم السائدة في عالقات هذه القوى

وطالبوا بالسعي بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية 
المشروعة إلسقاط كل أشكال التعامل والتنسيق مع العدو 

  .الصهيوني

كما طالبوا بوقف كل أشكال التطبيع السياسي 
ٕواالقتصادي والسياحي والرياضي واإلعالمي واحياء مكاتب 

  .اطعة، وتفعيل كل القرارات الرسمية العربية ذات الصلةالمق

وشددوا على ضرورة إيفاء الحكومات العربية 
واإلسالمية بالتزاماتها المالية لدعم صمود الشعب 

  .الفلسطيني

وفق –وتعهدت كل جهة مشاركة في اللقاء 
 بتنظيم فعالية شعبية شهرية كحد أدنى -  توصيات المنتدى

اب الجامعي ابتداء بحلقة نقاش على األقل وسط الشب
ًوانتهاء بتظاهرة مرورا باعتصام ورفع يافطات وحمالت 

  .هاشتاغ على وسائل التواصل

ووجه المجتمعون التحية لمسيرات العودة وكسر 
ً شهرا على تخوم غزة، ١٥الحصار المستمرة منذ أكثر من 

داعين إلى تعميمها لتشكل انتفاضة شاملة ضد االحتالل 

ان وتعويد القدس، وهي وحدها القادرة على إسقاط واالستيط
 .صفقة العار ومفاعيلها

  ٢٦ ص١٠/٧/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

رابطة أكاديمية أوروبية تلغي مؤتمرها في 
  «BDS» والسبب.. إسرائيل

 

ألغت رابطة أكاديمية أوروبية،  –القدس المحتلة 
تضم باحثين في مجال الطب النفسي، خطتها عقد 

ا القادم في إسرائيل، وذلك في أعقاب مخاوف من مؤتمره
  ).BDS (ردود فعل حركة المقاطعة

الشبكة األوروبية لتقدير خدمات الطب "وكانت 
 عضو، ٤٠٠ والتي تضم نحو ،)"ENMESH (النفسي

قد قررت في مؤتمرها األخير عقد المؤتمر القادم، المقرر 
وصدر إعالن رسمي . ، في القدس٢٠٢١في صيف عام 

  .ك في الشهر الماضيبذل

وبعد نحو أسبوعين، بعث رئيس اللجنة اإلدارية 
والبروفيسور في جامعة نوتنغهام، مايك ساليد، رسالة 
إلى أعضاء إدارة الشبكة أعلن فيها قراره إلغاء عقد 

  .المؤتمر في إسرائيل

عن مصادر اطلعت » هآرتس«ونقلت صحيفة 
مؤتمر في على رسالة قولها إن ساليد قرر إلغاء عقد ال

القدس في أعقاب شكاوى أرسلها عدد من أعضاء اإلدارة 
  .بشأن اختيار المكان

وجاء أن ساليد أشار في رسالته إلى أنه لو 
واصلت الرابطة برنامجها عقد المؤتمر المقبل في إسرائيل 
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لكانت ستنشغل في السنتين المقبلتين بالخالفات، 
  .عةوستكون خاضعة لضغوطات من جانب حملة المقاط

وبحسب الصحيفة، فإن المحاضر في الطب 
األلمانية، براند بوشنر، والذي » أولم«النفسي في جامعة 

يشغل منصب سكرتير اللجنة اإلدارية، قد استقال قبل 
  . عدة أيام احتجاجا على القرار

كما استقال المحاضر في الطب النفسي في 
ب جامعة حيفا ومثل إسرائيل في اللجنة، ديفيد رو، للسب

وأرسلت الرابطة اإلسرائيلية للتأهيل النفسي، والتي . نفسه
، رسالة )ENMESH (ينشط كثيرون من أعضائها في

  .احتجاج

وعقب ساليد على االحتجاجات بالقول أن عدد 
من أعضاء الرابطة في أنحاء أوروبا عبروا عن قلقهم 
بسبب مكان عقد المؤتمر المقبل، في حين أيد آخرون 

  .ذلك

 كرئيس للرابطة أجرى مشاورات مع وأضاف أنه
. أعضاء إدارتها وخارجها، بما في ذلك مع إسرائيليين

وفي أعقاب هذه المشاورات توصل إلى نتيجة أن تغيير 
  بشكل أفضل، )ENMESH( الخطة سوف يخدم مصالح

وأشار إلى أن هناك من اعتبر قراره أيديولوجيا، 
 إال أنه قال إن القرار عملي من أجل مصالح

)ENMESH( وانه صدر بدون أي تدخل، ودون ،ٕ
  .اإلعالن عن دعم أو عدم دعم حركة مقاطعة إسرائيل

 ٢٠١٣يذكر في هذا السياق أنه في العام 
صوتت منظمتان أكاديميتان في الواليات المتحدة، رابطة 
الدراسات اآلسيوية األميركية ورابطة دراسات أميركا، على 

  . ديمية في إسرائيلمقاطعة الجامعات والمؤسسات األكا

كما صدر قرار مماثل من قبل الرابطة 
األميركية، وألغي عام ) علم اإلنسان(األنثروبولوجية 

٢٠١٦.  

وفي آذار الماضي، صوت مجلس جامعة 
كيبتاون في جنوب أفريقيا إلى جانب فرض المقاطعة 
االقتصادية على كل المؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية 

  .سرائيليينوعلى األكاديميين اإل

  ٩ص ١٠/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

  

تحيي حفل استذكار وتأبين اتحاد الكتاب 
 للحاج زكي الغول في الثقافي الملكي

  

أقام اتحاد الكتاب واألدباء   - بترا  –عمان 
األردنيين وبالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز الثقافي 

 الغول ًالملكي حفال الستذكار وتأبين المرحوم الحاج زكي
، وأحد األعضاء المنتسبين لالتحاد، وذلك »أمين القدس«

بحضور احمد راشد نائب األمين العام لوزارة الثقافة، 
وأعضاء اتحاد الكتاب بهيئتيه العامة واالدارية والكتاب 
واالدباء والمثقفين وأهل المرحوم وذويه وأحبته وأصدقائه 

 في وجمهور كبير من مناصري القدس وامينها، وذلك
المركز الثقافي الملكي يوم االربعاء الماضي، وأدار الحفل 

 .مهدي العلمي الدكتور

بدأ حفل التأبين بعرض فيلم قصير عن حياة 
الراحل وشهادات من الشخصيات التي عرفته عن قرب 

  .تحدثوا عن مسيرته الحياتية ومحطات هامة من حياته

نقف اليوم : ثم تحدث الدكتور احمد راشد وقال
 حفل تأبين هذه القامة الفريدة وأحد ركائز الثقافة في

العربية والسياسية المقدسية والذي كان له دور بارز في 
الدفاع والتصدي عن قضية القدس، فهو سنديانة من 
القدس الشامخة نعم رحل الجسد ولكن أعماله ستبقى 
خالدة في أذهان أبناء القدس ومن كان يدعمهم 

عدة، لقد كانت له مكانة ويساندهم على جميع األص
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سياسية وقضاياه الدفاعية عن القدس التي تشهد له بها 
المحافل الدولية التي ابرز فيها قصية القدس ودفاعه 

  .المستميت عنها في هذه المحافل

وعلى الصعيد الشخصي كنت قد عرفته قبل أكثر 
 عاما ثم توثقت العالقة إبان اختيار القدس ٢٠من 

ن رحمه اهللا حاضرا في جميع عاصمة الثقافة وكا
الفعاليات التي اقيمت ومشاركا في االنشطة التي اقيمت 

دافع عن القدس وفي اي وكأن حال لسانه يقول انا الم
  .لصورة او شك

ومن جهته، قال الشاعر عليان العدوان رئيس 
إن المرحوم كانت له مواقف مشرفة في الدفاع : االتحاد

بل اآلف السنين من عن عروبة القدس منذ تأسيسها ق
خالل مؤلفاته وأبحاثه التي تثبت أن القدس عربية منذ 
نشأتها وتضم المقدسات اإلسالمية والمسيحية التي حافظ 
ًعليها العرب طوال التاريخ مشيرا إلى إهتمام المرحوم 
بالبحوث التي تتعلق بالقدس وتبنيه جائزة القدس التي 

ًين سنويا ومشاركته يقيمها إتحاد الكتاب واألدباء األردني
في المؤتمرات والندوات التي كانت تقام نصرة للقدس 

  .والشعب الفلسطيني

أمين عام اللجنة الملكية   كل منكما تحدث
 عبداهللا كنعان، واالب سامر عازر، لشؤون القدس

 ومحمد العباسي، كما ألقى كلمة عن آل الفقيد الدكتور
دروعا تكريمية عمر الغول، وفي ختام الحفل قدم االتحاد 

  .لمستحقيها

  ٩ ص١٣/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  حملة القدس خط أحمر
  

ًانطالقا من إيماننا العميق بثوابت أمتنا العربية 
واإلسالمية، وانسجاما مع وجدان وضمير شعبنا األردني 
ًالنابض بحب القدس وفلسطين، وتجسيدا لمقولة جاللة 

عاصمة فلسطين ، وألن القدس "القدس خط أحمر"الملك 
  .األبدية وكل ال يتجزأ من وطن ال يتجزأ

فقد تالقت إرادتنا نحن مجموعة من الهيئات 
الوطنية والمبادرات المجتمعية والجمعيات األردنية يوحدنا 
حرصنا على القدس والمقدسات وحقوق الشعب 
ًالفلسطيني ورفضا لتوطينه في أماكن لجوئه ودفاعا عن  ً

ت الوطن البديل، توافقنا على في وجه مؤامرا األردن
إطالق حملة لنشامى ونشميات األردن تحت شعار 

 تأخذ على عاتقها زيادة الوعي لدي "القدس خط أحمر"
ًمجتمعنا بقضاياه الوطنية المتعلقة بالقدس ليقف سدا 

والتي تسعى  منيعا ضد كل المؤامرات الدولية واالقليمية
الوصاية لتقسيم القدس أو التنازل عنها أو رفع 

ًالهاشمية عنها، معتبرين القدس مدينة ومسجدا وكنيسة  ًً
  .منطقة مقدسة ال يمكن المساس بها أو بمكانتها

وعليه ندعو جماهير شعبنا األردني الوفي 
ًلفلسطين ماضيا وحاضرا ومستقبال ونهيب بهم كبارا  ً ً ً
ًوصغارا رجاال ونساء شيوخا وشبانا دعم حملتنا  ً ً ًً

اتها في قادم األيام والتي ستستمر لمدة ومشاركتنا فعالي
ًثالثة أسابيع وسيبقى معناها وهاجا وحاضرا دوما  ً ً

 مهما طال الزمن واختلفت -فالقدس كانت وستبقى 
 .ً خطا أحمر-الظروف 

للمشاركة ومتابعة فعاليات الحملة المختلفة 
 قوموا بزيارة صفحاتنا على مواقع التواصل االجتماعي

 :فيسبوك

qudsredline/com.facebook.web://https 

 :تويتر
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* * * * *  

ًتضامنا مع " القدس خط أحمر"انطالق حملة 
  ًالقدس ورفضا للتوطين

 

أطلقت مجموعة من الناشطين والفرق  - عمان
التطوعية الناشطة في مجال القضية الفلسطينية 

ات والنقابات والفعاليات الشعبية حملة للتضامن والجمعي
مع مدينة القدس المحتلة، والشعب الفلسطيني ورفضا 

  ."القدس خط أحمر"للتوطين تحت شعار 

وأشارت الناطقة اإلعالمية باسم الحملة دعاء 
ًجبر إلى أن هذه الحملة تأتي انطالقا من اإليمان العميق 

وانسجاما مع وجدان "بثوابت األمة العربية واإلسالمية، 
وضمير الشعب األردني النابض بحب القدس وفلسطين، 

ًوتاكيدا على التمسك بالقدس والمقدسات وحقوق الشعب 
ًالفلسطيني ورفضا لتوطينه في أماكن لجوئه ودفاعا عن  ً

ًفي وجه مؤامرات الوطن البديل وتجسيدا لمقولة  األردن
لسطين ، وألن القدس عاصمة ف"القدس خط أحمر"الملك 

  ."األبدية وكل ال يتجزأ من وطن ال يتجزأ

وأكدت جبر أن الحملة تأخذ على عاتقها زيادة 
الوعي لدي المجتمع بقضاياه الوطنية المتعلقة بالقدس 
 ًليقف سدا منيعا ضد كل المؤامرات الدولية واالقليمية
والتي تسعى لتقسيم القدس أو التنازل عنها أو رفع 

، حيث وجهت جبر الدعوة الوصاية الهاشمية عنها
لجماهير الشعب األردني بدعم هذه الحملة ومشاركة 
فعالياتها التي ستستمر لمدة ثالثة أسابيع عبر صفحات 
الحملة على مواقع التواصل االجتماعي على هاشتاغ 

  .أحمر خط القدس

وأشارت جبر إلى أن الحملة ستتضمن عدد من 
 من المؤسسات الفعاليات الثقافية، بالتعاون مع العديد

الشبابية والمجتمعية واإلعالمية، مؤكدة على أهمية مثل 
هذه الحمالت في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية 
وخاصة قضية القدس من تحديات ومؤامرات لتصفيتها 

  .عبر ما يسمى صفقة القرن

 القبة الثقافية  جمعيةويشارك في الحملة كل من
جمعية شمس و ين،والجمعية األردنية للعودة والالجئ

جمعية وجمعية معارف مقدسية للتراث والثقافة، والزرقاء، 
اللجان المقدسية في الجامعات األردنية، ووردتنا القدس، 

نقابة وجمعية أطياف الثقافية، وجمعية معراج الثقافية، و
فريق و لجنة أطباء من أجل القدس، –األطباء األردنية 
مركز راجع وبيع، فريق سفراء ضد التطومصطبة الكرك، 

  .للعمل الوطني

  ٥ص ١٧/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  
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صالة الجمعة قرب أنقاض متاجر هدمها 
  االحتالل في القدس

  

أهالي  أقام – محسن محمد – القدس المحتلة
بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك، صالة 
الجمعة اليوم، قرب أنقاض متاجر هدمها االحتالل قبل 

 أبو تايه، احتجاجا على سياسة الهدم أيام، في حي
 .التعسفي للمنازل والمحال التجارية في البلدة

وقال رئيس لجنة وادي ياصول، خالد الشويكي، 
جميع المنشآت والمنازل في حي عين اللوزة وحوش "إن 

أبو تايه وغيرها من األحياء مهددة بسبب هجمات 
م وتأكيد االحتالل الشرسة، وصالتنا اليوم قرب ركام الهد

جديد لالحتالل بأننا سنبقى صامدين، وسنناضل ألجل 
 ".وجودنا ومنازلنا

وقال محمد العباسي، وهو أحد الذين تم هدم 
حاولت بلدية االحتالل الضغط علينا لهدم : "محالهم

منشآتنا بأيدينا، وتهديدنا بدفع غرامات مالية باهظة، 
م قبل ولكننا رفضنا، حتى قامت جرافات االحتالل بالهد

ّعدة أيام، علما أن هذه المحالت يعتاش منها أكثر من 
 ".عائلة

وهدفت جرافات االحتالل عدة منشآت تجارية في 
بلدة سلوان بحجة البناء بدون ترخيص، وشمل الهدم 

 .مطاعم ومعرضا لمعدات المطابخ ومعرض سجاد

واألسبوع الماضي، أدى أهالي قرية صور باهر، 
ة الرابعة على التوالي، على جنوب القدس، صالة الجمع

المهددة منازلها بالهدم لصالح " وادي الحمص"أراضي 
  .التجمعات االستيطانية، بوجود شخصيات وطنية ودينية

  ١٩/٧/٢٠١٩العربي الجديد 

* * * * *  

  ّشمس غسان كنفاني تدخل القدس: الفوانيس
  

ًبعد مرور خمسة عشر عاما على  -فايد بدارنة 
القنديل "، عن رواية "الفوانيس"ّسرحية ّاإلنتاج األول لم

ُلألديب الفلسطيني الكبير غسان كنفاني، يعيد " الصغير ّ ّ
ّمعهد إدوارد سعيد الوطني "و" ّمركز يبوس الثقافي"

ّإنتاجها؛ لتكون القدس هذه المرة الفضاء " للموسيقى
ّالمعنوي لهذه المسرحية ّوقد ُأنتجت في المرة األولى في . ّ

ّمعهد إدوارد سعيد الوطني "َِ، من قبل مدينة رام اهللا
َ، حين بدأت من فكرة أطلقتها قبل ٢٠٠٤عام " للموسيقى

ّفرقة الفنون الشعبية "ّذلك بسنوات، مصممة الرقصات في 
ّسيرين حليلة، التي اقترحت مسرحة رواية " ّالفلسطينية

ّكنفاني، وفعال حولها الشاعر وسيم الكردي إلى سيناريو  ً
ُّمسرحي قدم ّ إلى الموسيقار سهيل خوري، الذي قرر ّ ّ

ّآنذاك تلحين العمل وتقديمه ليكون مسرحية غنائية،  ّ
، "ّمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى"ّوتبنى المشروع 

ّعلى الرغم من اإلشكاليات التي رافقت إنتاجه، وال سيما  ّّ
 .ّالظرف السياسي وكلفة اإلنتاج

 افتحوا أبواب القصر

ل وفاة ملك عادل في إحدى ّتدور القصة حو
ّالممالك، ووصيته البنته األميرة بأنها لن تتولى مكانه  ّ ّ
ّبعده في قيادة المملكة، إال إذا حملت الشمس وأدخلتها 
ّإلى القصر، وتقوم األميرة بمحاوالت عدة لحمل الشمس 
ّإلى داخل القصر، وتكتشف استحالة هذه المهمة وتفشل 

يرة نفسها داخل غرفة جميع محاوالتها؛ فتحبس األم
ّمغلقة، وتصلها رسالة بأنها لن تجد الشمس داخل غرف 

 .القصر المغلقة

ّتعلن األميرة مكافأة لمن ينجح في تحقيق وصية 
لم ينجح أحد بمساعدتها، . والدها الملك بإدخال الشمس

ّإال أن عجوزا يحمل فانوسا، ومنعه الحراس من دخول  ً ً ّ ّ
 مسامع األميرة، القصر، أطلق رسالة وصلت إلى

إذا إنسان ما بيقدر يفوت كيف الشمس بدها : "ومفادها
ّتجتمع األميرة بحراسها ومساعديها، في محاولة ". تفوت؟
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ّلتفسير رمزية رسالته؛ ومن هنا تكتشف عمق التواصل 
ّمع الناس، وكيف سيؤدي فتح أبواب القصر أمام شعبها 

 .ّإلى إيجاد الحل

 ّمواهب طرية

ّّ المسرحي الموسيقي جهودا فنية جمع هذا العمل ً ّ ّ
ّعديدة، نجحت في خلق مهرجان ثقافي مقدسي، لربما  ّ ّ

ّ؛ عرض موسيقي غنائي "مهرجان كنفاني"يمكن تسميته  ّ
ّراقص في قلب القدس، امتدت لياليه على مدار أسبوع 

ّولربما يكون هذا . كامل، نفدت فيه تذاكر جميع العروض
تي نجحت خالل أسبوع ّالعرض من العروض القليلة ال

قاعة فيصل "كامل بتجنيد حشد كبير من الناس، في 
 ."مركز يبوس"في " الحسيني

ّإلى جانب اإلبداع الموسيقي الذي قدمه ملحن  ّ ّ ّ
ّّالعمل سهيل خوري، استضاف العمل مجهودات فنية 

ّالفنان إدوارد " مسرح عشتار"إذ شارك مدير  ّمتميزة؛
ناندو نوبي، شاركا في إخراج ّمعلم، والمخرج الكولومبي فر

ّوكانت القيادة األوركسترالية للموسيقي . ّالعمل المسرحي ّ
ّالفرنسي أورليان بلو، أما التوزيع األوركسترالي فكان  ّّ
ّللموسيقي بشارة الخل ابن مدينة الناصرة، ونجح الطاقم  ّ

ّالفني   موسيقيا ومسرحيا -ّ - في التعامل الجاد مع ّ
 .ّي أعده ابن مدينة القدس، وسيم الكرديّالسيناريو الذ

ّعلى مدار شهور طويلة، بذلت الطواقم المهنية 
َفي مؤسستي  ، بذلت "مركز يبوس"و" معهد إدوارد سعيد"ّ

ّجهودا جبارة شقت الطريق لنجاح العمل وتثبيته على  ّ ً
ّكانت المهمة تبدو صعبة . خشبة المسرح في القدس

من بين أطفال المدينة، للغاية للعثور على تلك المواهب 
ّخالل فترة محدودة، وادخال تلك المواهب اليافعة الطرية  ٕ
ّإلى نظام تدريبات مكثف وصارم، يكشف لمراحلهم 
الصغيرة من العمر عوالم كبيرة من المسرح، ومن 
ّالموسيقى وجوانبها الغنائية واللحنية، والى جانب كل ذلك  ٕ ّ ّ

ّتعلم الرقص، والتفاعل مع كل المرك ّ  ّبات اللوجستية

" مركز يبوس"المرافقة؛ فقد احتضنت خشبة مسرح 
ًالطاقات والمواهب لما يقارب أربعين مشاركا، من األطفال 
ْوالفتيان والفتيات، منهم من يقوم بدور الملك، ومنهم من  َْ َ
يقوم بدور األميرة، أو الحارس، أو الوصيفة، أو العجوز، 

ة نورة ناصر الدين، ّوبرز في األدوار المركزي. أو الشعب
 .ّومحمد يغمور، ويوسف صباح، وليث عيد

  

  

 إدخال الشمس إلى القدس

ّعوامل مهمة إضافية تجعل عرض  " الفوانيس"ّ
ًّعرضا متميزا عن سابقه في عام  ّ، منها هوية ٢٠٠٤ً

ّالمكان وهوية معظم الموسيقيين في العمل من حيث . ّ
ُهوية المكان؛ فالعرض يقام في المدينة الم ُ حاطة بالجدران ّ

ّالتي تقف سدا أمام تواصل الفلسطينيين مع مدينتهم،   ّ
ّويجعل من عمل كنفاني الروائي لألطفال مادة منسجمة  ّ
مع قصة المدينة، وتواصال معنويا رمزيا بين جدران   ً ّ
ّالقلعة التي تمنع دخول الشمس والناس إليها، وبين 

؛ وبهذا يكون المدينة المغلقة بوجه الكثيرين من ناسها
ّالعمل قد اتخذ خصوصية هوياتية تجاوزت الفعل الفني  ّ ّ ّ ّ ّ
نفسه، لكن من دون أن يتهاون في جودة العمل 

 .ّومهنيته

ّأما من حيث تميز الهوية الموسيقية، فإن  ّ ّ ّ ّ
ّفرصة إلحداث مقارنة مفصلية في الواقع " الفوانيس"

ٕالموسيقي الفلسطيني، والقاء نظرة عميقة عليه ّ ي عام ف. ّ
أوركسترا "ضمن " الفوانيس"ّ شاركت مسرحية ٢٠٠٤

ّ، بمرافقة موسيقية محلية "ّشباب أوروبا الوسطى ّّ
أوركسترا  "٢٠١٩محدودة، على حين تقود عرض عام 

ّ، وهذا فيه إشارة مهمة "ّالمعهد الوطني للموسيقى
ّومركزية على الشوط الطويل الذي قطعه المعهد في  ّ

ّوع موسيقي أحدث نهضة في ّمشروعه الموسيقي؛ مشر
ّواقع الموسيقى الفلسطينية، وهو مشروع بحجم مشاريع 
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ّتقودها دول، ولكن بغياب الدولة، فإن المعهد يقود 
ّالمسيرة الموسيقية، ممسكة ببوصلة تمتلك إستراتيجية  ّ
ّثقافية تستحق وقفة جدية ومطولة، وتستحق االستفادة  ّ ّّ ّ ّ

 .منها

 ّحدوتة

ّي ككل بدايات يبدأ العرض المسرح " حواديتنا"ّ
ّالشعبية؛ تجمع األوالد والبنات ليعكسوا صورة من صور  ّ
ًالحياة التراثية بين ألعاب األطفال في الحارات، وصوال إلى  ّ
ّالحطابين والمزارعين، ليتحول الفضاء الشعبي للمملكة  ّ ّ
ّإلى رقصات فيها من المعاصر والفولكلوري، تتقدم مع  ّ

ّرحي والحبكة القصصيةّتقدم المشهد المس ّاهتم . ّ
السيناريو من جهة والموسيقى والرقص ومالبس 
ّالممثلين من جهة أخرى، بتمثيل حركة الشعب وتطلعاته  ّ

وجعله مركزيا ِ ْ ّفي المسرحية؛ ليكون البطل األساسي َ ّ. 
وكان بعض األغاني التي قدمت مستمدا من روح التراث،  ّ ُ ّ

ّوقدمت بتناغم مع السياق ال ّقصصي وأحداث المسرحية، ُ ّ
ّحقرة بقرة قلي عمي عد للعشرة"ويمكن أن أذكر أغنية  ّ ّ" ،

ّالتي خضعت لمعالجة موسيقية وغنائية مبهرة، ترافقها  ّ ّ
حركة تجمع األطفال على المسرح، في حلقات لعب وحوار 

ّوقدم العمل أيضا لمحات قصيرة من الموال، مع . ورقص ً ّ
ّتفاعل ردات الممثلين مع ا  –ُهي مشاهد تظهر . لمغنىّ

ّ تأثير المسرحيات واإلسكتشات الرحبانية في -في رأيي  ّ
ّلقد عكست الرقصات التي صممها . فكرة العمل وتنفيذه ّ

ًالموسيقي سهيل خوري أيضا، عكست لغة االلتصاق  ّ
بالمكان واألرض، حيث برزت من خالل وقع األجساد، 

ّوافتراش أرض المسرح، والشكل الكلي للرق صات من خالل ّ
ّوالكل بيعرف واجبه ممنوع يرفع "ٍالعمل وكلمات أغان مثل 

 ."حاجبه

ّقدمت مواد موسيقية شرقية " الفوانيس"في  ّ ّ ُّ
ّوغربية، برزت فيها آالت النفخ واإليقاعات، وكان التعامل 
ّمع المادتين الموسيقيتين بذكاء من حيث الفصل والدمج،  ّ

 على المسرح، وال ّبما يخدم السياق والمشهد الحركي
ّسيما هوية العمل التراثية؛ فيمكن المشاهد المستمع أن  ّ ّ
ّيلمح إيحاءات من موسيقى العالمي كورساكوف من 
جهة، ومن األوف والميجانا من جهة أخرى، على حين 
ّتحدد القصة والكلمات الصبغة النهائية للعمل؛ إذ ينتهي  ّ ّ

ّالعمل كما تنتهي قصصنا الشعبية كلها وتة توتة ت: "ّ
 ."ّحلوة وال ملتوتة؟... ّخلصت الحدوتة

  

 ّمقوالت خارج النص

ّأحيانا علينا أن نبتعد عن تحميل النص والعمل  ً
ّالفني أكثر مما يحتمل، لكن في  ّ ّثمة ما يجب " الفوانيس"ّ

 –ّ وفي رأيي هو من أهم ما حمله العمل -اإلشارة إليه 
ّّإنه اإليمان بالقدرات الفنية لألطفال،  والبناء عليها، ّ

ّوالمضي معها قدما نحو إنتاجات ثقافية ً ّ. 

ّيقدم لنا العرض إنتاجا لألطفال والفتية، ليؤكد  ً ّ
ّضرورة االستثمار الثقافي في تنمية أجيالنا الصاعدة، 
ّوأن ثمة جيال قادرا على استيعاب نصوص قصصية  ً ً ّ ّ

 .والتفاعل معها إبداعيا

ًأيضا جانبا " الفوانيس"ّتقدم  مهما آخر، هو ً
ّالحضور النسائي البارز في هذا العمل، حضورا فنيا  ً ّ
ّأدائيا الفتا لإلناث في المسرحية، من حيث األدوار  ً 
ّالتمثيلية واألدوار الموسيقية، مقابل التهميش الذي شهده  ّ ّ

ّمجتمعنا الفلسطيني سنوات طويلة؛ وأدى    إلى–ًا غالب –ّ
ّألدوار النسائية، وترسيخ الفصل بين الجنسين، وقولبة ا

األدوار النمطية فنيا ومجتمعيا ّ ّ.  

  ٢١/٧/٢٠١٩موقع فسحة 

* * * * *  

 يدين هدم االحتالل الصهيوني  األردنيالنقباء
 منازل المقدسيين
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 قيام جيش  األردنيادان مجلس النقباء - عمان
االحتالل الصهيوني بهدم منازل مقدسيين في وادي 

 مقدسي ٥٠٠بالقدس، وتشريد  الحمص في صور باهر
  .دفعة واحدة

وقال المجلس في بيان له ان االحتالل 
الصهيوني بممارساته العنصرية والتي تهدف إلى طرد 
الشعب الفلسطيني من ارضه وفرض سياسة األمر الواقع 

  .عليه

واكد المجلس رفضه لمحاوالت االحتالل 
 على اي شبر من ً جديداً واقعاًالصهيوني فرض أمرا

  .االراضي المحتلة

واستنكر البيان الصمت حيال جرائم االحتالل 
الصهيوني المستمرة، في ظل غياب موقف وعربي 

  .ٕواسالمي

 ٤ ص٢٣/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

"BDS "هيونداي" تدعو لمقاطعة شركتي "
  "كاتربلر"و

 

 دعت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل - القدس 
"BDS " للصناعات " كاتربلر"و" يهيوندا"لمقاطعة شركتي

اإلسرائيلية والتطهير  ّالثقيلة بسبب تورطهما في الجرائم
 .ّالعرقي الممنهج والمستمر بحق شعبنا الفلسطيني

اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة  وقالت
والشتات، والشعوب  ندعو شعبنا الفلسطيني في الوطن

 حاب، وأص)ًوخصوصا في منطقة الخليج العربي(العربية 

الضمائر الحية حول العالم، إلى مقاطعة منتجات شركتي 
للصناعات الثقيلة، حتى إنهاء "كاتربلر "و" هيونداي"

ّتورطهما في الجرائم اإلسرائيلية المستمرة بحق شعبنا  ّ
ّ عاما، ال سيما في القدس ٧١الفلسطيني منذ أكثر من  ً

 .والنقب

الحركة دعوتها هذه في ضوء كشف  وجددت
" هيونداي" ّسلطات االحتالل اإلسرائيلي لمعداتاستخدام 

الثقيلة في هدم عشرات المنازل والشقق " كاتربلر"و
القدس هذا الصباح، # صور باهر في  ّالسكنية في حي

ٍعملية هدم  ّوتشريد المئات من المقدسيين، في أكبر
 .ّشهدتها القدس المحتلة منذ سنوات

ّ ضد حمالت المقاطعة ّوطالبت المنظمة بتصعيد
 ، مطالبة أصحاب الضمائر الحية"كاتربلر"و" هيونداي"

بمقاطعة الشركتين، وكما دعت المؤسسات وصناديق 
إلى سحب استثماراتها من  االستثمار والكنائس العالمية

 الشركتين، والمجالس المحلية إلى إقصائهما من

  .العطاءات

 ٢٢/٧/٢٠١٩وكالة معا اإلخبارية 

* * * * *  

ضمن مهرجان جرش » لقدسا«افتتاح ندوة 
 اليوم.. في المركز الثقافي الملكي

  

ضمن الفعاليات  -  ياسر العبادي-عمان 
، تنظم ٢٠١٩ الثقافية لمهرجان جرش للثقافة والفنون لـ

رابطة الكتاب ندوة في المركز الثقافي الملكي بعمان، 
، وذلك صباح اليوم، وستتضمن الندوة »القدس«بعنوان 

» المرابطون«عرض الفيلم الوثائقي جلستين، وتستهل ب
الذي يتحدث عن القدس، وكتب نصه الكاتب مخلد بركات 
ٕوأخرجه رائد عربيات وانتاج التلفزيون األردني، وكان 
حصل على الجائزة الذهبية لمهرجان اتحاد اإلذاعات 

  .٢٠١٦والتلفزة العربية في تونس عام 

ويشارك في جلستها األولى، التي سيديرها 
ر عزت جرادات رئيس أساقفة سبسطية للروم الدكتو

األرثوذكس، سيادة المطران عطا اهللا حنا بورقة بعنوان 
رسالة القدس وفلسطين للرأي العام، ورئيس الهيئة «

اإلسالمية العليا بالقدس فضيلة الشيخ الدكتور عكرمة 



  
  ٢٥٧ 

مقاومة المرابطين لمخططات «صبري بورقة بعنوان 
ة الملكية لشؤون القدس عبد وأمين عام اللجن، »االحتالل

الدور األردني في حماية «اهللا كنعان بورقة تحمل عنوان 
  .«المقدسات

فيما سيشارك في الجلسة الثانية التي سيديرها 
كل من المؤرخ الدكتور علي محافظة  الدكتور ربحي حلوم

، والباحث نواف الزرو »القدس إلى أين«في ورقة بعنوان 
، والباحث الدكتور »تى ترامبالقدس من هرتزل ح«بورقة 

آفاق ومستقبل المدينة «وليد عبد الحي بورقة 
، والباحث الدكتور عبد اهللا العبادي بورقة »المقدسة

 .«اإلعمار الهاشمي والوصاية على المقدسات«

 ٣٠ ص٢٤/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ائتالف األحزاب يدعو لحملة تضامن مع 
  الفلسطينيين

  

ف الوطني لألحزاب دعا االئتال - عمان
السياسية األمتين العربية واإلسالمية الى إطالق حملة 
تضامن واسعة مع الشعب الفلسطيني الخاضع تحت براثن 
االحتالل جراء ما يتعرض له من جرائم إرهابية ممنهجة 
بحق األرض واإلنسان في حملة صهيونية مسعورة بهدم 
عشرات الوحدات السكنية في منطقة صور باهر، 

  .االعتداء على عشرات المواطنين الفلسطينيينو

وشدد االئتالف، في بيان له أمس الثالثاء، على 
ان السكوت على جرائم االحتالل الصهيوني في صور 
باهر وتهديدات الكيان الغاصب بعدوان جديد على قطاع 
غزة يعد بمثابة الشراكة في الجرائم المرتكبة بحق الشعب 

   .الفلسطيني

الف األمتين العربية واإلسالمية أن وطالب االئت
ًيوجهوا بوصلتهم غربا وأن تتحمل مسؤوليتها تجاه 
القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض 

إلرهاب دولة محتلة ال تراعي مواثيق دولية أو بشرية 
 .ٕوانسانية

 ٣ ص٢٤/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  
  
  

لمنازل  بجريمة هدم اًاعتصام في رام اهللا تنديدا
  في واد الحمص

 

 اعتصم عشرات المواطنين، – وفا –اهللا  رام
اهللا تنديدا بجريمة  مساء اليوم الثالثاء، في مدينة رام

 هدم المنازل التي ارتكبها االحتالل اإلسرائيلي في واد

 .الحمص بالقدس المحتلة أمس

" فتح"أمين سر المجلس الثوري لحركة  وقال
المرابطين الصامدين   ألهلناهذه رسالة"ماجد الفتياني، 

في القدس المحتلة، أن شعبنا بكل أطيافه يقف مع 
العاصمة األبدية لدولة فلسطين، ومع أهلها  القدس

وخارج أسواره  المرابطين في باحات المسجد األقصى
دفاعا عن األرض والمقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 ".فيها

 هي رسالة أيضا لهؤالء الذين شردهم: "وتابع
مبانيهم السكنية  االحتالل وأصبحوا في العراء حين دمر

 بمجموع ما يقارب مئة شقة، رغم أنها ال تخضع إلدارته
ٍولسلطته، في تحد لكل القوانين الدولية واألعراف 

أميركية وصمت دولي على ما  اإلنسانية، في ظل شراكة
 ".جرى ويجري في القدس

يس نقول لهم كما قال الرئ: "الفتياني وأضاف
وحدكم وسيلتف شعبنا  ُمحمود عباس والقيادة، لن تتركوا

بجموعه خلف القدس وأهلها لتقديم ما يمكن تقديمه، 
صمودكم ليس بالشعارات والبيانات، بل بدعم  لدعم



  
  ٢٥٨ 

جبر الضرر عن  حقيقي كما قرر الرئيس محمود عباس
 ."كل المتضررين

قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني  بدوره،
أقل ما يمكن  إن هذا التضامن هو"هللا يوليو األب عبد ا

أن نفعله ونقدمه ألبناء شعبنا في القدس المحتلة، في 
الحملة الشرسة التي تستهدف تصفية القضية  ظل هذه

 ".الفلسطينية وتهجير أبناء شعبنا

يجب علينا أن نكون في الميدان دائما : "وتابع
 وصوت من ال صوت له، وعلينا رجال الدين أن نكون

 ".صوت الوجدان والضمير في الليلة الظلماء

جهته، اعتبر أمين سر المكتب الحركي  من
تتعرض له مدينة  لنقابة الطب المخبري أنس الديك أن ما

ٕالقدس من تطهير عرقي يستوجب وقفة عربية واسالمية 
لوقف هذه الجرائم المتكررة والمستمرة، التي كان  ودولية

 .الحمص آخرها مجزرة المباني في واد

الديك أن قرار سيادة الرئيس محمود  وأضاف
وأهلها  عباس جبر ضرر المتضررين يؤكد أن القدس

على رأس أولويات القيادة، وأن الرهان على حرف 
عاصمة الدولة الفلسطينية وهم  البوصلة عن القدس

  .وسراب مهما تعاظمت المؤامرات

 ٢٤/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

  لمتطوعي ملتقى القدسالحفل الخامس 
 

 متطوع احتفل ملتقى القدس الثقافي ١٠٠بحضور 
الممتدة من المتطوعين الفاعلين في مشاريع  بعائلته

المتطوعين الذي يعقده الملتقى  الملتقى المختلفة، في حفل
ٕكل عامين تكريما لجهود وابداعات المتطوعين  واختار .معه ً

وعيه؛ حيث تسابق الحفل طريقة غير تقليدية لالحتفاء بمتط
 في إعداد – بعد أن توزعوا في مجموعات –المحتفلون 

ممتعة، إضافة إلى  موائد طعام، ما أضفى أجواء عائلية

 مجموعة من ألعاب بناء الفريق، التي تعزز روح التعاون

 .والتكامل في الفريق الواحد

ّوكرم الحفل المتطوعين المئة المتميزين 
ً متطوعا ١٢وعلى رأسهم  ى،المنخرطين في مشاريع الملتق

قدموا خدمات جليلة لملتقى القدس الثقافي خالل 
٢٠١٨/٢٠١٩ .  

ّوعبر المتطوعون عن سعادتهم بهذا التكريم، 
التي يتيحها الملتقى لهم على  وامتنانهم للمساحات واآلفاق

تخطيط  اختالف اهتماماتهم ومهاراتهم وخبراتهم، من
 تنفيذها وتمويلها ثم المشاريع والفعاليات والحمالت إلى

وتطويرها، وخوض تجارب جديدة تضيف إليهم  تقييمها
 .الكثير

وقد بلغ عدد المشاريع التي نفذها متطوعو ملتقى 
ً مشروعا، بمشاركة ١١المنصرم  القدس الثقافي خالل العام

ما   متطوع ومتطوعة، وصل عدد المستفيدين منها١٤٠
 مستفيد ١٢٠٠٠٠ بشكل مباشر، وأكثر من ٦٩٨٤يقارب 

الفئات والمحافظات عبر  بشكل غير مباشر من مختلف
  .المملكة

ويشار إلى أن ملتقى القدس يحرص على بناء 
العاملين، فيشترط للتطوع في  ٕمشاريعه عن وعي وادراك من

بيت  مشاريعه أن يحصل المتطوع على شهادة دورة علوم
ً المستوى العام، مؤسسا بذلك لقاعدة معرفية –المقدس 

ترفع سوية العمل، وتزيد فرص  ركة بين العاملينمشت
 .التواصل والتفاهم بين الفريق

ويعتبر ملتقى القدس الثقافي مؤسسة غير ربحية 
، تسعى ٢٠٠٥عام  عمان قائمة على التطوع؛ تأسست في

لترجمة النوايا الصادقة والجهد التطوعي في عمل مؤسسي 
 ً رائدا ألجلًمنظم مستدام، يأخذ زمام المبادرة ليقدم عمال

  .المبارك ومدينة القدس المسجد األقصى

 ٢٤/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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هدم المنازل في وادي الحمص يؤكد : مرهج

  "الخالصة"على المضي في بناء الدولة اليهودية 
 

بشارة مرهج  قال النائب اللبناني السابق: بيروت
كد على ّاألربعاء، إن هدم المنازل في وادي الحمص يؤ

وأضاف  ".الخالصة"بناء الدولة اليهودية  المضي في
ًنسخة " لإلعالم أمد"مرهج في تصريح صحفي وصل 

 ّعنه، أنه في الوقت الذي يحاول فيه فريق في السلطة
اللبنانية اتخاذ إجراءات سلبية قاسية تنال من مصلحة 

الفلسطينيين في لبنان تحت هذه  ومكانة ومعنويات األخوة
البارحة بطرد   تلك، قام االحتالل اإلسرائيلي،الحجة أو

أكثر من مائة عائلة فلسطينية من تخوم القدس بعد هدم 
كخطوة صارخة تتحدى النظام الدولي، المتواري  منازلها

 .عن األنظار

ّوأكد، أن إسرائيل ماضية في بناء الدولة 
وجود الفلسطينيين على  ، التي ترفض"الخالصة"اليهودية 

 ر عليهم حق العودة وتعمل لتوطينهم فيأرضهم وتنك
 .دول الشتات على حد سواء والبالد المحيطة بفلسطين

ّوتابع، أن ردود الفعل العربية والعالمية على هذا 
تتعد بيانات التنديد واالستنكار فيما  التطهير العرقي لم

الكيان العنصري  المطلوب اتخاذ عقوبات رادعة بحق
تهجير والتهويد واحترام ٕوارغامه على وقف مسلسل ال

والمعاهدات الدولية التي صاغها الغرب نفسه  القوانين
 .عبر العقود الماضية

لو قام الفلسطينيون افتراضا بهدم مئة : وتساءل
هجروا المقيمين فيها هل  ومنزل للمستوطنين اليهود

 كانت عواصم العالم لتسكت عن هذا اإلجراء أم كانت
ٕاقبة الفاعلين واعادة تهب مرغية مزبدة تطالب بمع

 .سخية؟؟ المهجرين مع تعويضات

وأشار، إلى انه سؤال برسم أنصار التطبيع الذين 
أبيب وخطب ودها فيما هي  ذهبوا بعيدا في مسايرة تل

 على رأس السطح تمعن في تشريد الشعب الفلسطيني
في طليعتها المسجد األقصى  والتعرض ألغلى المقدساتو

  .المبارك

  ٢٤/٧/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  

  

  

دورة معرفية في تاريخ القدس وفلسطين : لبنان
  من العهد النبوي إلى نهاية الخالفة العثمانية

 

ّضمن المشروع التثقيفي المعمق بقضية القدس 
الذي أطلقته هيئة " ٌنصرة فلسطين وعي وعمل"وفلسطين 

ّومؤسسة القدس الدولية، قدم األستاذ  األقصى نصرة
والمعلومات في   رئيس قسم األبحاثهشام يعقوب

تاريخ "مؤسسة القدس الدولية الدورة الثامنة تحت عنوان 
يوم األحد "  المحاضرة الثالثة–وفلسطين  القدس

وكانت   في طرابلس شمال لبنان،٢١/٧/٢٠١٩
مخصصة للوقوف على التطورات التاريخية والسياسية 

 وفلسطين منذ العهد النبوي ّوالحضارية في القدس
 .ّالمحمدي إلى نهاية الخالفة العثمانية

بها  ّوبين يعقوب المنزلة الكبيرة التي حظيت
القدس لدى المسلمين على اختالف خلفائهم ودولهم، 

التي أدت إلى خسارة القدس في  وأظهر كذلك األسباب
صالح  بعض المحطات، وال سيما في زمن األيوبيين بعد

خ القدس الماضي الدين، وأجرى يعقوب إسقاطات من تاري
ّالحالية موضحا أن االستقواء بأعداء  على التطورات ً

الداخلية في األمة  األمة أو الركون لهم وكذلك الصراعات
 كلها أسباب لضياع القدس، وهذا الذي يجري اليوم في ما
يسمى صفقة القرن حيث تقامر بعض األنظمة بقضية 

ة المتحدة األمريكي القدس من أجل إرضاء الواليات
  .واالحتالل اإلسرائيلي



  
  ٢٦٠ 

 ٢٤/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

الوصاية الهاشمية على المقدسات : منتدون
 صمام األمان للمدينة المقدسة

ضمن فعاليات مهرجان » القدس«في ندوة 
 جرش للثقافة والفنون

  

أكد المشاركون في  -  هديل الخريشا-عمان 
مركز الثقافي التي أقيمت امس في ال» القدس«ندوة 

الملكي، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 
بالتعاون مع رابطة الكتاب االردنيين، ان الوصاية 
الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية هي 

مضيفين ان . صمام االمان لدعم القدس ومقدساتها
االردن يسعى من خالل القنوات الدبلوماسية والمشاركات 

ي المحافل الدولية الى تذكير العالم بالقضية العديدة ف
الفلسطينية والقدس، من خالل حرص جاللة الملك عبد 
اهللا الثاني على مناقشة القضية الفلسطينية وجوهرها في 

  .المؤتمرات العربية والعالمية

قال خطيب المسجد االقصى ومفتي القدس 
ان العاطفة : والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري

ى جميع العرب والمسلمين تتغلب احيانا على العقل لد
والتفكير، حيث ان المعلومات لديهم قليلة، ونحن بحاجة 

مضيفا . الى مثل هذه الندوات لتعزيز العقل والتفكير معا
 دونما بما ١٤٤الى ان مساحة المسجد االقصى تشمل 

عليه من مبان ومرافق، اضافة لما هو داخل السور بما 
لى االمامي، وليس قبة الصخرة المشرفة في ذلك المص

  .فقط، فقبة الصخرة هي جزء من كل

حينما نذكر القدس نقصد : واوضح الشيخ صبري
بها االقصى وفلسطين، وحينما نذكر االقصى نقصد 
القدس وفلسطين، وحينا نذكر فلسطين نقصد االقصى 

والقدس، وبالتالي فان أي تعبير يأتي على لساني فاني 
مؤكدا ان فلسطين من البحر الى النهر، . عااقصدها جمي

وان التجزئة مرفوضة تماما كضفة غربية وقطاع غزة 
 والقدس، فهي كلها تجزئة استعمارية ٤٨وعرب 
  .احتاللية

قال رئيس أساقفة سبسطية الروم األرثوذكس 
ان سلطات االحتالل تستهدف : المطران عطا اهللا حنا

، فهم يعتدون على المسجد االقصى والمقدسات االسالمية
المقدسات واالوقاف المسيحية، في ظل وجود مؤامرة 
صهيونية عنصرية غاشمة على من تبقى من مسيحيي 
القدس، حيث تسعى سلطات االحتالل عبر عمالئها 
وسماسرتها الضعاف وتهميش الحضور المسيحي في 
القدس، النهم يدافعون عنها ويطالبون بالحرية للشعب 

  .الفلسطيني

بضرورة العمل «المطران عطا اهللا نداء ووجه 
على الحفاظ على ما تبقى من مسيحيين في المدينة 
المقدسة، فالقدس ليست فقط المقدسات، وليست فقط 
المساجد والكنائس، ولكن هي االنسان الذي يستهدف 

مشيرا الى وجود تطهير عرقي في . »كما المقدسات
مقدسيين القدس، التي تتعرض لنكبة جديدة، تستهدف ال

  .«لجعلها مدينة خالية من ابنائها

امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد اهللا 
كنعان تحـــدث عــن الدور االردني في حماية القدس، 

ان الوصاية الهاشمية ال تقتصر على اإلعمار : بالقول
فقط، بل يسعى االردن من خالل القنوات الدبلوماسية 

حافل الدولية لتذكير العالم والمشاركات العديدة في الم
بالقضية الفلسطين والقدس، من خالل حرص جاللة 
الملك عبد اهللا الثاني على مناقشة القضية الفلسطينية 

  .وجوهرها في المؤتمرات العربية والعالمية

وتحدث كنعان عن مشاركة االردن في هيئة 
االمم المتحدة واجتماعات اللجان المنبثقة عنها، التي 
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البة االردن بالزام اسرائيل تطبيق قرارات الشرعية تؤكد مط
مشددا على ان الوصاية الهاشمية على . الدولية

المقدسات االسالمية والمسيحية هي صمام االمان لدعم 
  .القدس ومقدساتها

قال رئيس رابطة الكتاب واالدباء االردنيين 
ان القدس ليست قضية معزولة عن : محمود الضمور

عاصمة فلسطين التي ترزح تحت اطارها، فالقدس 
االحتالل الصهيوني، وقد تشرد شعبها وضاقت بالمرابطين 
على ارضها سبل الحياة، وتعرضوا لشتى انواع القهر 
واالذالل والتعذيب، ومصادرة االراضي، وما زال االالف من 
المناضلين يرزحون في سجون العدو، وليس بامكان احد 

سطين فكل شبر في ان يعزل قضية القدس عن قضية فل
فلسطين ارض عربية مقدسة وقبة الصخرة والمسجد 
االقصى وكنيستاها القيامة والمهد هما في طليعة 

  .المقدسات

وقال امين عام وزارة االوقاف المهندس عبد اهللا 
ان الوزارة قامت باالشراف على عدد من : العبادي

المشروعات الخاصة بترميم المباني والعقارات واالمالك 
ي القدس، اضافة لمشروع بناء وتشطيب مبنى كلية ف

االمة في ضاحية البريد، وترميم وانارة مآذن المسجد 
  .االقصى

وعرض العبادي مجموعة من الصور العمال 
الترميم التي شملت المصلى المرواني وتنفيذ نظام قضبان 
الشد والربط داخله، وترميم الشبابيك الجصية للمسجد 

خام الداخلي، وترميم وصيانة االقصى، وترميم الر
ٕالمحاريب، والقباب والمصاطب، واعداد المخططات 
والدراسات الالزمة لمشاريع البنية التحتية وتنفيذ اجزاء 

  .منها، وقصور االمارة االموية بداية العهد االموي

عزت جرادات الذي ادار الجلسة . وعرض د
 مجموعة من الخرائط من مصادر صهيونية تكشف النوايا
الخطرة، وتبين مواقع المدينة المقدسة، وصورا لحي 

المغاربة قبل وبعد هدمها لتحويله الى ساحة، ومنبر 
ًصالح الدين االيوبي قبل الحريق وبعده وترميمه، وجانبا 

  .من مصلى باب الرحمة

صبحي . وفي الجلسة الثانية التي ادارها د
وليد عبد الحي عن مستقبل مدينة . حلوم، تحدث د

دراسة مستقبل الظاهرة السياسية : س، بالقولالقد
تستوجب مراعاة عدد من الجوانب، والتركيز على 
االتجاهات ال االحداث، وقياس موازين القوى من ثالثة 

المتغيرات المادية والمعنوية وفن ادارة : جوانب هي
وتوظيف هذه المتغيرات، واالمتناع عن التفكير الرغبي 

 هو ال كما تزينه الرغبة؛ على اساس رؤية الواقع كما
سواء كانت هذه الرغبة دينية او سياسية او عقائدية او 

  .غير ذلك

عبد الحي عن عدد من العوامل في . وتحدث د
السكان؛ حيث معدالت : الصراع لغير صالح اسرائيل، وهي

من سكان فلسطين العرب % ٥٤النمو السكاني سيكون 
جي عند من اليهود، والتطور التكنولو% ٤٦مقابل 

التنظيمات ما دون الدولة، والتراجع التدريجي في درجة 
التعاطف الغربي مع اسرائيل، وبروز بعض التشققات في 
البنية االجتماعية االسرائيلية مع الفالشا، والقلق من عدم 
استقرار المنطقة العربية قد يقود من تغييرات في بعض 

  .االنظمة باتجاه وضع غير مناسب السرائيل

ًتعتمد إسرائيل سياسيا : علي محافظة. دقال 
ًواقتصاديا وعسكريا على الدعم والمساندة من الواليات  ً
المتحدة األميركية التي أخذت تتراجع في مختلف 

ان الواليات المتحدة ستصبح في يوم : مضيفا. الميادين
ما مستقبال، غير قادرة على تقديم الدعم والمساندة 

  .المطلوبين

 ان مستقبل القدس وفلسطين محافظة. واكد د
إن أحداث : يعتمد على نهضة األمة العربية، مضيفا

 وما تالها من أحداث في ٢٠١١الربيع العربي منذ عام 
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. الجزائر والسودان اخيرا، دليل قوي على حيوية أمتنا
حيث ان شعوبنا العربية لم تعد تقبل العالقة الراهنة بين 

الغربية على مقدراتها الحكام والمحكومين، وال بالهيمنة 
فهي ستنهض . وثرواتها، وال باالستسالم للذل والمهانة

وعندها لن تصمد . وتأخذ مكانتها بين شعوب العالم الحرة
وستعود القدس عربية إلى أهلها، . إسرائيل على البقاء
  .بعد أن يندحر الغزاة

 ١٤ ص٢٥/٧/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ن فلسطي"فرقة مقامات القدس تنشد لـ 
وتقدم روائع عبد الوهاب وفيروز " والشهداء

 وشادية
  

لم يتمالك اغلب  -  طلعت شناعة- جرش
ّالحاضرين في مدرج آرتمس انفسهم، وخذلتهم مشاعرهم 
وذرفوا الدموع عندما قدمت فرقة مقامات القدس القادمة 
من القدس المحتلة، قصيدة الشاعر علي محمود طه 

بد الوهاب والشهيرة ّوالتي غناعا الموسيقار محمد ع
بعنوان أخي جاوز الظالمون المدى، والتي عنوانها 

  ).فلسطين(األصلي 

ومن قبلها جاءت مقامات القدس وهي فرقة 
  فرع–تابعة لمعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى 

القدس، تمثل الجيل األكبر من طالب المعهد المتقدمين 
لكالسيكية ُتقدم الفرقة الموسيقى العربية ا. أكاديميا

وقدمت . الغنائي من عدة حقب زمنية وبشقيها اآلالتي
ولعل . العديد من العروض الموسيقية فلسطينيا وعربيا

َاختيارها للمشاركة من قبل ادارة المهرجان دليل على  ِ
  .ّالفكر والفلسفة التي تحرك االختيارات

بدأ العرض بمقطوعة موسيقية من تراث 
  اها بنت البلدالموسيقار عبد الوهاب وعنون

ّبعدها قدمت ميرال عياد اغنية فيروز فايق يا  ّ
  .من الحان الفنان فيلمون وهبي. هوى

ّثم قدم يوسف ابو سنينة رائعة المطرب كارم 
  .محمود مشغول عليك مشغول

ّكما تبعته ميرال عياد برائعة المطربة شادية 
ّالقلب يحب مرة ما يحبش مرتين ّّ.  

 اعمال الموسيقار تبعتها مقطوعة موسيقية من
  .رياض السنباطي بعنوان لونجا

بعدها كانت اغنية محمد عبد الوهاب يا مسافر 
  .وحدك والتي غنتها ايضا المطربة وردة

  .وهذه المرة قدمها يوسف ابو سنينة

  رائعة أمير الشعراء

ومن الشاعر علي محمود طه صاحب قصيدة 
وقي الجندول وغيرها، تأتي رائعة امير الشعراء احمد ش

ّمضناك جفاه مرقده والتي غناها الموسيقار محمد عبد  ُ
والتي تقول . الوهاب وعدد من المطربات ابرزهم انغام

  :بعض كلماتها

ُمضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عوده ُُ ُ ُ َ  َ َ ْ َ ُ  

ُحيران القلب معذبه مقروح الجفن مسهده ُ ِ ُ  َ ُ ِ ُ  

ُأودى حرفا إال رمقا يبقيه عليك وتنفده ِ ُْ ُ ً ً  

ُيستهوي الورق تأوهه ويذيب الصخر تنهده  َ  ْ ُ  

ُويناجي النجم ويتعبه ويقيم الليل ويقعده ِ ْ ُ ُ َُ َ  

ُويعلم كل مطوقةٍ  شجنا في الدوح تردده ُ ِ  ً  ُ   

ُكم مد لطيفك من شرك وتأدب ال يتصيده  ّ ٍّ ِ َِ َ َ ْ َ  

ُفعساك بغمض مسعفه ولعل خيالك مسعده ِ ُِ ُّ ُ ٍ ْ ُ  

لكنها ضرورية لما فيها من  وهي من القصائد الصعبة،
  .ّوقد قدمتها ميرال عياد .ٍمعان دينية وعاطفية عميقة

  غناء ودموع

ْاما عندما ذكرت القدس وفلسطين المحتلتين،  ُ
ّبكى بعض الجمهور وصوبت العيون نحو المطرب يوسف  ُ

  .ابو سنينة
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  :حيث يقول الشاعر علي محمود طه

ََأخي، جاوز الظالمون المـد َ َُ ِ ِ َ َ   ىَ

َفحق الجهاد، وحق الفـدا ُِ  َ ََ َ ِ َ  

ََأنتركهم يغصبون العروبــــــــة َ ُ َُ ْ ُُ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ  

َمجد اُألبوة والســؤددا َ َْ  َ ِ ُ ْ   ؟َ

ِوليسوا بغير صليل السيـوف ُِ  ِ َ ُ َِ ْ َْ َِ  

َيجيبون صوتا لنا َأو صدى َ َْ ََْ ًَ َ ُ ُِ  

ِفجرد حسامك من غمــده ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َْ  َ  

ُفليس لـه، بعد ُْ َ َ ََ ْ َ، َأن يغمـداَ َ ْ ُ ْ  

ِوتبلغ الكلمات المؤثرة مداها حين ينشد ُ:  

َأخي، َأيهـــا العربي اَألبي ِ ِ َ َ َ  ِ  

ََأرى اليوم موعدنا ال الغـدا ََ َ َ ِ ْ َْ َ َ َ  

ٍَأخي، َأقبل الشرق في ُأمــة ِ ِ ُ ْ  َ َْ  

َترد الضالل وتحيي الهـدى ُ ِ ْ ُ ََ َ   ُ  

َََأخي، إن في القدس ُأختا لن ًَُ ْ ِ ْ ِ   ـاِِ

ََأعد لها الذابحون المــدى ُ َ ُ َِ  َ َ   

َصبرنا على غدرهم قادريـن ِ ِِ َ ْ ِ ْ َ َ َ ََ ْ َ  

َوكنا لهم قدرا مرصــدا ََ َْ ُ ًَ َْ ُ َ  ُ  

  ٢٨ ص٢٥/٧/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

" كلنا مريم"منتدى .. ًدعما للمرأة المقدسية
  ًيفتتح مكتبا باسطنبول

" كلنا مريم"افتتح منتدى  –  األناضول– اسطنبول
 .الدولي، المناصر للمرأة المقدسية، مكتبا له في اسطنبول

وعقد المنتدى مؤتمرا صحفيا بمقر جمعية القدس 
للثقافة والتعليم والبحوث، في اسطنبول، السبت، بمناسبة 

 .افتتاح المكتب

وحضر الفعالية مندوبات من ماليزيا واندونيسيا 
ية وباكستان وقطر واألردن، فضال عن الناشطة المقدس

 .خديجة خويص

وقالت رئيسة المنتدى مشرف غوندوغدو، إن 
الهدف الرئيسي من تأسيس هذا المنبر، هو إسماع صوت 
المرأة المقدسية المرابطة في القدس من أجل العدالة، نيابة 

 .عن االنسانية جمعاء

ولفتت إلى بدء تشكيل الهياكل الفرعية للمنتدى 
يا، في قطر واألردن الذي تتولى تركيا رئاسته الدورية حال

 .ولبنان وماليزيا وباكستان واندونيسيا والجزائر

ونوهت بحرص المنتدى على تقديم الدعم المعنوي 
والمادي للمرأة المقدسية، من خالل التعاون مع منظمات 

 .المجتمع المدني، وتشكيل لجان نسوية مختلفة

أما الناشطة خويص، فلفتت إلى أنهن جئن 
لن ينتهي طالما " ل القدس، التي للحديث عن مشاكل أه

 ."استمر االحتالل

كلنا "وأكدت في هذا اإلطار أهمية ابقاء حملة 
حية، في الحياة االجتماعية، وعلى مواقع التواصل " مريم

 .االجتماعي

وشددت خويص على ضرورة دعم المرأة 
المقدسية، واشارت إلى ممارسات الشرطة االسرائيلية 

 .تالقمعية حيال المتظاهرا

ولفت إلى تعرض بعضهن لألسر، وأكدت أن وضع 
 .األسيرات سيئ للغاية

/ حملة أهلية دولية انطلقت في يناير" وكلنا مريم"
التركية، والعربية، : كانون الثاني الماضي بأربع لغات هي

 .واإلنجليزية، والفرنسية

وفي يناير الماضي، أعلنت جمعية القدس للثقافة 
الدولية، " كلنا مريم"انطالق حملة ) أهلية(والتعليم والبحوث 

على أن تضم فعاليات وتجمعات في عواصم عديدة حول 
 .العالم
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وتعيش المرأة الفلسطينية في القدس أبشع أشكال 
القهر والظلم والجريمة المنظمة من قبل إسرائيل، وتتعرض 
للتفتيش واالنتظار واإلهانة على الحواجز، وفي أحيان كثيرة 

ٕ والضرب واالعتقال واطالق الرصاص، تتعرض للمالحقة
 .حسبما تقول الجمعية

٦ ص٢٨/٧/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

�א>�א�א� �

حارة اليهود وحارة المغاربة في "إطالق كتاب 
 لنظمي الجعبة" القدس القديمة

  

أطلق الكاتب والباحث نظمي الجعبة مساء اليوم 
دس ارة المغاربة في القحارة اليهود وح"الثالثاء، كتابه 

، "التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد.. القديمة
  .وذلك في مركز رواق في مدينة رام اهللا

الكتاب : قدم الكتاب والكاتب، سليم تماري، وقال
 أقسام، األول يعالج تاريخ حارة اليهود، ٣مؤلف من 

والثاني يعالج تاريخ حارة المغاربة، والثالث يعالج حارة 
، وهو مبني على مجموعة ٣٩ـ ٢٦ن اليهود واألحواض م

هائلة من الخرائط والصور واإلحصائيات، وهو أول 
  .معالجة دقيقة بعيدة عن المهاترات الخطابية

كان بيتنا يبعد عن باب : أما نظمي الجعبة فقال
 متر، وكان مشواري اليومي إلى المدرسة ١٠٠المغاربة 

ن يمر بباب السلسلة وحارة المغاربة، وعقدة أبو مدي
الغوث، وخالل هذه الفترة تعرفت على المكان بشكل 
تفصيلي إلى حد أنني ال زلت أذكر روائح المكان حتى 

تتراكم في ذهني إلى اليوم، حارة  اآلن، وظلت الصورة
اليهود كانت جزءا أصيال من البلدة القديمة تعود أصولها 
إلى الفترة المملوكية، وليست وظيفتي كباحث إثبات أو 

ود حارة اليهود، لكنهم على أي حال كانوا يهودا إنكار وج
فلسطينيين، فهم جزء من الشعب الفلسطيني، ولم يكونوا 

  . جزءا من الحركة الصهيونية

لكن ال يوجد أصالنية في هذا الوجود، فوجودهم 
ًفي القدس كان هامشيا ألن تركيز وجودهم كان في 

س الجليل، وأول دفعة من يهود فلسطين جاءت إلى القد
  .١٨٣٧من الجليل كانت بعد زلزال صفد سنة 

قمت بتقشير تاريخ اليهود في : وأضاف الجعبة
القدس من المضامين المبالغ فيها، فحتى عمارتهم كانت 
عمارة فلسطينية ال تختلف عن بقية المباني الفلسطينية 
في القدس ما عدا كنيسين اثنين فقط بحكم الوظيفة 

  .الدينية للكنيس

مغاربة فمنذ القرن الثاني الهجري كان أما حارة ال
ِالمغاربة يحرمون في القدس قبل أن يذهبوا إلى الحج،  ُ

  .ويقدسون حجتهم بعد العودة منه

وقد زار القدس الرحالة اإلدريسي زمن 
الصليبيين، وبعد عهد صالح الدين أوقف ابنه الملك 
األفضل جزءا من القدس على المغاربة ومن هنا تأسست 

اربة، فجذب هذا علماء المغرب للتدريس في حارة المغ
القدس والتعلم من علماء المشرق، وقد قامت إسرائيل 

 ساعة بعد احتالل الجزء الشرقي ٤٨بهدم الحارة خالل 
  .١٩٦٧من القدس عام 

حارة اليهود وحارة المغاربة في القدس "كتاب 
صادر " التاريخ والمصير ما بين التدمير والتهويد القديمةـ
ؤسسة الدراسات الفلسطينية، باالشتراك مع مؤسسة عن م

 صفحة من القطع المتوسط، ٤٦٢التعاون، ويقع في 
  .وصمم غالفه كريم فرح



  
  ٢٦٥ 

نظمي الجعبة أستاذ التاريخ في جامعة بير زيت 
في فلسطين، وجامعة توبنغن في ألمانيا، شغل منصب 
مدير المتحف اإلسالمي المسجد األقصى، ومنصب مدير 

  .قمشارك لروا

مركز المعمار الشعبي، ويشغل حاليا منصب 
مدير متحف جامعة بير زيت، ونشر عددا كبيرا من الكتب 
والمقاالت المتعلقة بموضوعات القدس وفلسطين والتاريخ 

  .األثري لألبنية والعالقات في فترات تاريخية عديدة

١٦/٧/٢٠١٩وفا 
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