
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  األردن والقدس

  ٣  قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس •

  شؤون سياسية

  ٤  عباس يؤكد إجراء االنتخابات العامة دون تحديد موعدها.. تشمل الضفة والقدس وغزة •

تصعيد خطير  د القدس ومواطنيها جرائم االحتالل ض":  الفلسطينية الخارجية •
  ٥  وتجاوز للخطوط الحمراء

  ٥  تضمن الكثير من المصالح اإلسرائيلية على المدى الطويل” صفقة القرن“: فريدمان •

ّتحذر باألوقاف والمخطوطات القدس وحدة •   ٧  األقصى على جديدة اعتداءات من ُ
  

  اعتداءات

  ٧  ًاالحتالل يعتقل شابا من بلدة العيسوية: القدس •

  قوات االحتالل تقتحم مستشفى المطلع بالقدس والصحة تستنكر •
٧  

  اعتداءات/تقارير 

  ٨  العبرية السنة رأس خالل األقصى القتحام مكثفة ودعوات مقدسية شهيدة :تقرير •

  ١١  ً فلسطينيا قضوا في سجون االحتالل تحت التعذيب٧٣: ١٩٦٧منذ  •

  ١٢  ألذان باإلبراهيمي خالل أيلول حالة منع ا٥٢ً اقتحاما لألقصى و٢٤: األوقاف •

  ١٢  الكنائس األمريكية تحذر من االستيالء على عقارات باب الخليل في القدس •

   عربيةآراء

  ١٤  أهمية ذلك في القانون الدولي..  فلسطين دولة تحت االحتالل •
  

  آراء عبرية مترجمة

  ١٦  ؟ماذا تروي األسيرة خاطر عن تجربتها في السجون اإلسرائيلية •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Jordan summons Israeli envoy, demands release of Jordanians ١٨  



 
٣

  االردن والقدس

  قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس
  

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، في 
  .أعضاء مجلس النواب األميركي برئاسة النائب جيسون كروقصر الحسينية األحد، وفدا من 

وركز اللقاء، الذي حضره سمو األمير فيصل بن الحسين، على عالقات التعاون والشراكة 
 .االستراتيجية بين األردن والواليات المتحدة، وآخر التطورات اإلقليمية

ت المتحدة في العديد من المجاالت وأعرب جاللة الملك عن تقدير األردن للدعم الذي تقدمه الواليا
 .التنموية والدفاعية، مشيرا جاللته إلى أهمية دور الكونغرس بهذا الخصوص

وتناول اللقاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، حيث أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية 
ستقلة على خطوط الرابع من إلنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية م

 .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧يونيو عام /حزيران

 .كما أكد جاللة الملك ضرورة خفض التصعيد وحل األزمات في المنطقة عبر الحوار

وبالنسبة لألزمة السورية، أكد جاللة الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي لألزمة، بما يحفظ 
ن عودة طوعية وآمنة لالجئين، مشددا جاللته على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضم

 .االستقرار والتهدئة خاصة في جنوب سوريا

 .وتطرق اللقاء إلى الجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب، ضمن نهج شمولي

ردن، مشيدين وعبر أعضاء الوفد عن اعتزازهم بعمق العالقات التي تربط الواليات المتحدة مع األ
  .بدور المملكة، بقيادة جاللة الملك، في تحقيق السالم واالستقرار في منطقة الشرق األوسط

  وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق ورئيس هيئة األركان المشتركة

 ١ص/٧/١٠/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية
  

  االنتخابات العامة دون تحديد موعدهاعباس يؤكد إجراء .. تشمل الضفة والقدس وغزة

 

 فـي العامـة االنتخابـات إجـراء على الفلسطينية القيادة إصرار عباس محمود الفلسطيني الرئيس أكد
 .لذلك موعدا يحدد أن دون غزة، وقطاع المحتلة القدس فيها بما الفلسطينية، المناطق كل

 مقــر فــي المنعقــد الفلــسطينية ادةالقيــ اجتمــاع بدايــة فــي لــه مقتــضبة كلمــة خــالل عبــاس وأضــاف
 .عنه تراجع وال ثابت والشهداء األسرى رواتب دفع من الفلسطيني الموقف أن األحد اهللا رام بمدينة الرئاسة

 انتخابات إلى سيدعو أنه الماضي الشهر المتحدة باألمم خطابه في أعلن الفلسطيني الرئيس وكان
 .اهللا رام إلى عودته دىل والقدس غزة وقطاع الغربية الضفة في عامة

 لالنتخابـات اسـتعدادها) حمـاس (اإلسـالمية المقاومة حركة أعلنت حينها عباس دعوة على وتعقيبا
- الحركـة ودعت الوطني، المجلس وانتخابات والتشريعية الرئاسية االنتخابات تتضمن التي الشاملة العامة

 .الخطيرة التحديات لمواجهة االنتخابات هذه إنجاح خطوات على التوافق إلى -بيان في

 من والتحلل ،"وضرره فشله ثبت الذي السياسية التسوية مربع بمغادرة "الفلسطيني الرئيس وطالبت
 لتـصفية أميركيـا المدعومة االحتالل مشاريع لمواجهة شاملة إستراتيجية على وطنيا والتوافق أوسلو، اتفاق

 .القرن بصفقة يعرف ما في الفلسطينية القضية

  االحتالل مع جانل

 عبـاس محمـود الـرئيس تـصريحات إن قاسم حازم حماس حركة باسم المتحدث قال آخر، تطور في
 التعامـل بوقـف الـسابقة قراراتـه أن يؤكـد الـسابقة، االتفاقيـات لتفعيل االحتالل مع مشتركة لجان تشكيل عن

 .الجدية يفتقد إعالمي، حديث مجرد هي الموقعة، باالتفاقات

 بالـــشعب االســتهتار بقمـــة الــسلطة قيــادة مـــن الــسلوك هـــذا -صــحفي بيــان فـــي- قاســم ووصــف
 .باالحتالل السلطة لعالقة الرافض العام بالرأي للتالعب محاولة وأنه الفلسطيني،

 االحـتالل مواجهـة فـي اإلرادة انعـدام مـرة كـل فـي تثبـت الـسلطة أن حمـاس باسـم المتحـدث وأضاف
 قـال التـي الـضيقة، والشخـصية الحزبيـة مـصالحها عـن التخلـي عـن عجزهـا سـماه مـا إلى مشيرا وسياسته،

 .العليا الوطنية المصلحة تناقض إنها

  ٧/١٠/٢٠١٩ الجزيرة

*** 

  

  



 
٥

  جرائم االحتالل ضد القدس ومواطنيها ":  الفلسطينية الخارجية

  تصعيد خطير وتجاوز للخطوط الحمراء
  

إن اقتحام قوات االحتالل لمستشفى المطلع في " قالت وزارة الخارجية والمغتربين - وفا-رام اهللا   
مدينة القدس المحتلة، وعناصر من شرطة االحتالل لمصلى باب الرحمة بالمسجد األقصى المبارك يشكالن 
تصعيدا خطيرا وتجاوزا فجا لجميع الخطوط الحمراء، واستخفافا متعمدا لكرامة االنسان وحقه في الحياة 

  ".والعبادة

أن هذه االقتحامات المتكررة تعتبر استهزاء "في بيان، صدر اليوم االثنين، إلى وأشارت الوزارة  
ٕبمبادئ حقوق االنسان، وامعانا في التمرد على القانون الدولي ورفض مبادئه، وكذلك على الشرعية 

  ".، واالعالن العالمي لحقوق االنسان"جينيف"الدولية، وقراراتها، واتفاقيات 

في إطار تغول االحتالل على القدس المحتلة ومواطنيها " الخطير يندرج وقالت إن هذا التصعيد 
ومقومات وجودهم الوطني واالنساني فيها، وحلقة بشعة في عمليات أسرلة وتهويد القدس وعمليات 

  ".التطهير العرقي المتواصلة لمواطنيها

الجرائم المتواصلة يشجع أن صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات اإلدانة الشكلية لهذه "وأكدت  
سلطات االحتالل على تعميق استفرادها العنيف بشعبنا ويسهل عليها تنفيذ مخططاتها االستعمارية 

أن المجتمع الدولي مطالب وأكثر من أي وقت مضى بضرورة توفير الحماية   ، مشددة على"التوسعية
  .م على أساس حل الدولتينالدولية لشعبنا، والتحرك الفعلي والجاد لحماية فرص تحقيق السال

  ٧/١٠/٢٠١٩وفا 

***  

   تضمن الكثير من المصالح اإلسرائيلية على المدى الطويل"صفقة القرن": فريدمان
 

تضمن ” صفقة القرن“ كشف السفير األميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن –القدس المحتلة 
حكومة إسرائيلية فاعلة حتى اآلن هو أحد كثيرا من مصالح إسرائيل على المدى الطويل، وأن عدم وجود 

  .أسباب تأجيلها

وأكد فريدمان في تصريحات نشرها موقع القناة العبرية السابعة، أن إدارة الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، تفضل وجود حكومة إسرائيلية قوية وفاعلة لالستجابة لخطة السالم، وأنها رفضت نشر الخطة قبل، 

ت اإلسرائيلية، نظرا لعدم وجود حكومة يمكن النقاش معها حول الخطة والقضايا التي أو خالل االنتخابا
  .تخدم مصلحة إسرائيل والواليات المتحدة على المدى الطويل

وأوضح فريدمان أن إدارة ترامب ال تفضل أحدا على آخر ليكون في الحكومة اإلسرائيلية، وأن هذا 
  .لى أن واشنطن ال تريد التأثير أو التدخل في االنتخاباتاألمر يخص الناخب اإلسرائيلي، مشيرا إ



 
٦

خطة السالم بحاجة لمناقشتها في جو سياسي رصين وشامل، ألنها تنطوي على الكثير “وقال إن 
  .”من المصالح اإلسرائيلية طويلة األجل

 ال وكان المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط، جيسون غرينبالت، قال أن اإلدارة األميركية
قبل االنتخابات اإلسرائيلية المقررة في سبتمبر ” صفقة القرن“يمكنها أن تنشر الجزء السياسي من 

  .المقبل

الخطة االقتصادية مثيرة، وأعتقد أنها يمكن أن تظهر للفلسطينيين، واألردن، ومصر، “وأضاف إن 
إدارة البيت األبيض في جهود ضرورة انخراط السلطة الفلسطينية مع “، مؤكدا ”ولبنان، ما يمكن أن يحدث

إذا لم يكن هناك سالم كامل، فلن يحدث “: ، وقال”صفقة القرن“الرئيس األميركي، دونالد ترامب، لتحقيق 
وكان من المنتظر أن تعلن إدارة ترامب عن الشق السياسي من الخطة األميركية لحل الصراع .”شيء

قب االنتخابات اإلسرائيلية، إال أن فشل رئيس الوزراء ع” صفقة القرن”اإلسرائيلي والمعروفة بـ- الفلسطيني
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تشكيل ائتالف حكومي عقب االنتخابات العامة التي جرت في أبريل 

ٕوحول االعتراف األميركي بالسيادة اإلسرائيلية على الضفة وامكانية أن تضيع تل .الماضي، آخر اإلعالن
وبخصوص وعود رئيس .”سوف يضيع إذا لم يكن هناك حكومة“:  فريدمان قائالأبيب هذه الفرصة، شدد

الوزراء اإلسرائيلي المؤقت، بنيامين نتنياهو، بضم غور األردن في حال شكل حكومة، رأى فريدمان أن 
هذه الخطوة ال تحول دون إيجاد حل سياسي، مستدركا أن ذلك يحتاج إلى مزيد من المناقشة لفهم الهدف 

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية . الخطوة، وكيف سيساهم ضم الغور بأمن إسرائيل، حسب قولهمن هذه
مع دول الخليج العربي ” عدم اعتداء“اإلسرائيلي يسرائيل كاتس أمس أنه يشجع على إبرام اتفاقات 

  .كمقدمة التفاقات سالم محتملة في المستقبل

 مع الدولة العبرية بسبب االحتالل اإلسرائيلي وتمتنع دول الخليج العربي عن إبرام اتفاقات سالم
وكتب .لألراضي الفلسطينية، لكن المخاوف المشتركة من إيران باتت تقرب بين الطرفين في السنوات األخيرة

لقد قمت مؤخرا بتشجيع مبادرة سياسية لتوقيع اتفاقات عدم “وزير الخارجية عبر حسابه على تويتر 
ستضع هذه الخطوة التاريخية حدا “وأضاف . ” بدعم من الواليات المتحدةاعتداء مع دول الخليج العربي

وبحسب كاتس، فقد ناقش المقترح مع عدد .”للنزاع وتسمح بالتعاون المدني حتى يتم توقيع اتفاقات سالم
من وزراء الخارجية العرب لم يكشف هوياتهم، باإلضافة إلى المبعوث السابق للرئيس ترامب، جيسون 

ورفض متحدث ). سبتمبر(أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة أواخر أيلول غرينبالت 
باسم كاتس تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي، ولم يتضح مدى التقدم الذي أحرزه المقترح حتى 

  )وكاالت(- .اللحظة

  ٢٧ص/٧/١٠/٢٠١٩الغد 

***  



 
٧

ّتحذر باألوقاف والمخطوطات القدس وحدة   األقصى على جديدة اعتداءات من ُ

 

 مـن الدينيـة، والـشؤون األوقـاف بـوزارة والمخطوطـات القـدس وحـدة حـذرت – الوطن دنيا – اهللا رام
 عيـد" يسمى ما بمناسبة متطرفة إسرائيلية جماعات ستنفذها األقصى، للمسجد جديدة واقتحامات اعتداءات

  .أيام بخمسة يليه الذي "ُالعرش عيد "بمناسبة وكذلك الجاري، الشهر من العاشر في اليهودي "الغفران

 هـذه مثـل مـن "الـوطن دنيـا" وصـل تـصريح وفـق فرحـات، يوسـف الـدكتور الوحـدة عـام مـدير وحذر
 يكونــوا ألن المقدســيين ًداعيــا اإلســالمية، المقدســات أقــدس أحــد علــى اإلســرائيلية واالقتحامــات االعتــداءات

  .االعتداءات ذهه تنفيذه من ٍكبير ٍوحذر تامة يقظة على

 أن والــسياسة، واالجتماعيــة الثقافيــة ومــستوياته فــصائله بكــل الفلــسطيني الــشعب فرحــات وطالــب
 األقــصى، للمــسجد نــصرة جماهيريــة فعاليــات بإقامــة ًمطالبــا الــصهيوني، التحــدي هــذا مــستوى علــى يكونــوا
  .وصمود قوة بكل الصهيوني للعدو يتصدون الذين القدس ألهالي ًودعما

ــاء فرحــات .د وناشــد ــين أبن ــة األمت ــى واإلســالمية العربي ــشعبي، الرســمي المــستوى عل  بإعطــاء وال
  .ًومعنويا ًماديا ونصرتها االهتمام من ًمزيدا واألقصى القدس

 ٥/١٠/٢٠١٩ الوطن دنيا

***  

  اعتداءات

  ًاالحتالل يعتقل شابا من بلدة العيسوية: القدس

 

، أثنـاء تواجـده أمـام ) عامـا٢١(عزيـز عبيـد  شاب باسـلاعتقلت قوات االحتالل، الليلة الماضية، الـ
 .بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بيته الواقع قرب مدخل حي الشهيد في

  . أحد مراكزها في القدس للتحقيق معهإلىّوحولت قوات االحتالل الشاب باسل 

  ٦/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

   والصحة تستنكرقوات االحتالل تقتحم مستشفى المطلع بالقدس

 اقتحمت قوة من جنود وشرطة ومخابرات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، -وفا - القدس   
  .بالقدس المحتلة" الطور"مستشفى المطلع في حي جبل الزيتون 

وقال مراسلنا، إن قوات االحتالل اقتحمت المستشفى برفقة الكالب البوليسية، وانتشرت داخل بعض   
  .لسرطان بالمستشفى، وأرهبت المرضى ونفذت عمليات تفتيش بحجة البحث عن سالحغرف قسم ا
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مي الكيلة، اقتحام قوات االحتالل لمستشفى . وفي السياق، أدانت واستنكرت وزيرة الصحة د  
  .في القدس) أوغستا فكتوريا(المطلع 

ل اإلسرائيلي، وقالت، إن مسلسل االعتداءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل االحتال  
اقتحام مستشفى المطلع باألسلحة والكالب البوليسية يدلل على مدى االستهتار الذي تتعامل به قوات  وأن

االحتالل مع أبناء شعبنا ومرضانا ومؤسساتنا الصحية، حيث لم تجد إسرائيل من يردعها على المستوى 
  .ال كل ما هو فلسطينيٕالدولي، لذلك فهي توغل كل يوم بانتهاكاتها واجرامها الذي ط

وأكدت وزيرة الصحة وقوف القيادة السياسية والحكومة الفلسطينية الدائم مع مستشفيات القدس،   
  . الفلسطينية في عاصمتنا المحتلة والتي هي إحدى القالع

  ٦/١٠/٢٠١٩وفا 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  العبرية سنةال رأس خالل األقصى القتحام مكثفة ودعوات مقدسية شهيدة :تقرير

 

ـــة أصـــدرت ـــشهري تقريرهـــا والمقدســـات القـــدس لنـــصرة المـــسيحية اإلســـالمية الهيئ ـــات ال  لالنتهاك
 المواطنـة استـشهدت حيـث م،٢٠١٩ سـبتمبر / أيلـول شـهر عن ومقدساتها القدس مدينة بحق اإلسرائيلية

 بجـروح ٕواصابتها نار إلطالق تعرضها بعد القدس، شمال قلنديا حاجز على ًعاما )٥٠( كعابنة محمد نايفة
 .لها العالج تقديم االحتالل رفض أن بعد استشهدت حتى تنزف وظلت قدمها في

 :القديمة والبلدة المبارك المسجد األقصى بحق االنتهاكات

ــرة أعــداد شــرعت ــارك، األقــصى المــسجد باســتباحة المــستوطنين، عــصابات مــن كبي ــسه المب  وتدني
 "الهيكـل منظمـات" يـسمى مـا التحـاد مكثفـة لـدعوات اسـتجابة تحاماتاالق هذه وتأتي استفزازية، باقتحامات

 بـدء مـع المبـارك األقـصى للمسجد وواسعة جماعية اقتحامات في بالمشاركة المستوطنين لجمهور المزعوم
 .العبرية السنة ورأس اليهودية، األعياد موسم

 االجتمـاعي، التواصـل مواقـعو اإلعالمية مواقعها عبر دعواتها في المتطرفة، الجماعات هذه ولفتت
 جماعـات" أعـضاء وكبـار "حاخامات"الـ الدين رجال وعشرات الصهيونية واألحزاب االحتالل قادة مشاركة إلى

 االحــتالل شــرطة مــع تفاهمــات إلــى مــشيرة األقــصى، اقتحامــات فــي الكنيــست "أعــضاء مــن وعــدد ،"الهيكــل
 .اليهودية األعياد خالل المسجد داخل وصلوات فعاليات وتنفيذ االقتحامات هذه لتسهيل
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 العيسوية ببلدة الكبير األربعين مسجد في بالضرب عليهم واعتدت المصلين االحتالل قوات هاجمت
 مـن المـصلين مـن كبيـر عـدد وأصـيب للـدموع، مـسيلة سـامة غازيـة قنابـل ألقـت كما المحتلة، القدس وسط
 .حادة باختناقات السن كبار

 باعـة مـن بـضائع معـززة، عـسكرية قـوة تحرسـها القدس، في االحتالل لبلدية تابعة طواقم وصادرت
ــة مخالفــات ًأيــضا حــررت كمــا بالمدينــة، األســباط بــاب منطقــة فــي البــسطات  هــذه أصــحاب مــن لعــدد مالي
 .البسطات

 المحتلـة، الـشرقية القـدس مدينـة مـن القديمـة البلـدة شـرق الـصوانة، حـي االحـتالل قوات واقتحمت
 وعبـث تفتـيش أعمـال وأجـروا ًعامـا، ٤٣ الهـدمي، عرفـات فـادي القـدس، شؤون وزير لمنز أفرادها وداهم

 .الحق وقت في عنه وأفرج .معهم واقتادوه الوزير االحتالل جنود اعتقل انسحابهم، وقبل بمحتوياته،

 وأجـروا ًعامـا، ٤٦ غيـث، عـدنان سـلوان، فـي القـدس مدينـة محـافظ منـزل االحـتالل قـوات ودهمت
 مخـابرات لمراجعـة باسـمه ًبالغـا عائلتـه أفـراد بتـسليم قـاموا انـسحابهم، وقبل .بالمنزل فتيشوت عبث أعمال

 .الغربية القدس في ،"المسكوبية" تحقيق مركز في االحتالل

  

 :والتجريف الهدم جرائم

 شـرق الطـور، حـي فـي اإلنـشاء، قيـد ًسـكنيا ًمنـزال اإلسـرائيلي االحـتالل لبلدية تابعة جرافات هدمت
 .ترخيص دون البناء بذريعة خليل، عيسى للمواطن يعود المحتلة، الشرقية القدس مدينة من القديمة ةالبلد

 بفعـل المبارك األقصى للمسجد الشرقي للسور المالصقة الرحمة باب لمقبرة الجنوبي السور وانهار
 فــي طيــرةالخ والمبــاني الطبيعــة ســلطة مــن موظفــون حــضر وقــد .للــسور المالصــقة األشــجار جــذور تــضخم
 .منه االقتراب أو السور بترميم المقابر رعاية لجنة قيام ورفضوا السور، انهيار بعد للمكان القدس بلدية

ــشرطة الخاصــة الوحــدات مــن عناصــر ومنعــت ــة االحــتالل، ب ــدائرة التابعــة اإلعمــار لجن ــاف ل  األوق
 األقـصى المـسجد مـدخل عنـد باالنهيـار المهـدد الحـائط سـقوط لمنع دعامات بناء من القدس في اإلسالمية

 .السلسلة باب جهة من

 القــدس مدينــة شــرق الــسواحرة بلــدة أهــالي نــصبها التــي التــضامن خيمــة االحــتالل، قــوات وهــدمت
 .ًشرقا المنطار جبل على جديدة استيطانية بؤرة إقامة على احتجاجا واالستيطان، الجدار ضد ونشطاء

 "بركــسات" ٤ عــسكرية، قــوة تحرســها القــدس، فــي االحــتالل لبلديــة تابعــة وجرافــات طــواقم وهــدمت
 .سلوان ببلدة العين حي في للخيول

 قريـة فـي شـارعا وجرفـت وأسـوارا، زراعيتـين، وغـرفتين منـزال، االحتالل لقوات تابعة جرافات وهدمت
 .الترخيص عدم" بحجة الرويضي، نعيم للمواطن تعود المحتلة القدس جنوب الولجة

 شــرق العيزريــة بلــدة فــي البــستان بــرأس اإلنــشاء قيــد بنــايتين ائيليةإســر عــسكرية جرافــات وهــدمت
 .العنصري الفصل جدار من قربهما بزعم المحتلة، القدس مدينة
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 المـسجد جنـوب سـلوان ببلدة الربابة وادي حي في بيده منزله ،"مسالمة هزاع جميل" المواطن وهدم
 .الترخيص عدم بذريعة المنزل بهدم أخطرته يوالت القدس في االحتالل بلدية من بضغط المبارك، األقصى

 محمـد للمواطن يعود المحتلة القدس بمدينة الطور بلدة في منزال اإلسرائيلي االحتالل قوات وهدمت
 .الترخيص عدم بحجة الهوى أبو احمد

 سـلوان ببلـدة البـستان حـي فـي التجاريـة منـشأتها جالجـل مـأمون المقدسي المواطن عائلة وهدمت
 .القدس في االحتالل بلدية من بضغط بنفسها، المبارك األقصى جدالمس جنوب

 .ترخيص دون البناء بحجة منشأته هدم على جالجل المقدسي أجبرت قد االحتالل بلدية وكانت

 المـسجد جنـوب سـلوان بلـدة فـي منزلها من فلسطينية عائلة بإخالء قرارا االحتالل محكمة وأصدرت
 لـــصالح ُونقــل الثمانينــات، أواخــر فـــي غائبــة كممتلكــات المنــزل عــن ناإلعـــال تــم وقــد المبــارك، األقــصى

 .اليهودي القومي الصندوق

 العيــسوية، بلــدة فــي هــدم إخطــارات القــدس، فــي اإلســرائيلي االحــتالل لبلديــة تابعــة طــواقم ووزعــت
 .ترخيص دون البناء ذريعة تحت االحتالل، لبلدية لمراجعات واستدعاءات

 مـأهول معظمهـا المنـشآت أن ويـذكر كاملـة، القياسـات وأخـذ الـسكنية تالمنـشآ بتصوير قامت وقد
 .بالسكان

 :المدينة في التهويد إجراءات

 لمـدة المبـارك األقـصى المـسجد جنـوب سـلوان بلـدة في ملحمة اإلسرائيلي، االحتالل سلطات أغلقت
 .ًيوما ١٥

 الـسواحرة بلـدة شـرق قـدسال باديـة فـي المنطار جبل على جديدة استيطانية بؤرة مستوطنون وأقام
 عدد المنطار،وحاول جبل على مياه وبراميل كرفانات بوضع المستوطنين من مجموعة قامت حيث .الشرقية

 أهـالي تـصدي أن إال ،"كيـدار" مستوطنة جنوب السواحرة شرق منطقة في "كونتينر" وضع المستوطنين من
 .ذلك دون حال المنطقة هذه في والبدو البلدة

 ٦٠ شـارع توسـيع بتنفيـذ سـتقوم أنها بالقدس اإلسرائيلي االحتالل وبلدية المواصالت ةوزار وأعلنت
 .اإلسرائيلية موريا شركة خالل من )القدس جنوبي اإلنفاق شارع(

 إقامـة ستـشمل الجاريـة األعمـال فـان األشـغال تنفيـذ مكـان مـن بـالقرب وضـعت التي اليافطة ووفق
 جرافات بدأت وقد .٢٠٢٢ أول كانون في العمل ينتهي أن على مةالعا للمواصالت مسار إلى إضافة نفقين

 أخـرى أعمـال مـع ًتزامنا القدس جهة من األول النفق قبل المنطقة في والتجريف التوسعة بأعمال إسرائيلية
  .القدس إلى المؤدي النفق وقبل العسكري النفق حاجز بعد المقابلة الجهة من

 ٥/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  ً فلسطينيا قضوا في سجون االحتالل تحت التعذيب٧٣: ١٩٦٧ذ من

 

 عـام غـزة وقطـاع الغربيـة الـضفة احـتالل منـذ أنـه الفلـسطيني، األسـير نـادي نـشرها إحصائية ّبينت
 االحــتالل سـجون فـي معهــم والتحقيـق اعتقـالهم خــالل للتعـذيب تعرضـهم نتيجــة فلـسطينيا ٧٣ قتـل ١٩٦٧

  .اإلسرائيلي

 الفلــسطينيين المعتقلــين لتعــذيب متعــددة أســاليب" باســتخدام االحــتالل ســلطات األســير نــادي واتهــم
 اعترافـات علـى الحـصول أجـل مـن علـيهم والـضغط إنـسانيتهم، وسـلب مـنهم لالنتقـام كـأداة ونفسيا، جسديا
  "التحقيق فترة خالل

 ويمتـد تقـال،االع لحظـة منـذ وذلـك للتعـذيب، يتعرضـون المعتقلـين مـن %٩٥ أن إلـى البيان وأشار
 .العامة للمعتقالت نقلهم بعد وحتى التحقيق، في ذلك

 قاســية ظــروف وفــي االنفــرادي، العــزل زنــازين فــي المعتقلــين احتجــاز أن إلــى األســير نــادي ولفــت
 .التعذيب مفهوم ضمن جميعها تندرج للمعتقالت، الجماعي القمع وعمليات الطبي، واإلهمال وقاهرة،

 منــذ المعتقــل بحــق والجــسدي النفــسي التعــذيب أســاليب يمــارس حــتاللاال جــيش أن البيــان وأوضــح
 الجـسد، مـن متفرقـة أنحـاء علـى البنـادق بأعقـاب للـضرب المعتقـل يتعـرض حيـث العتقالـه، األولـى اللحظة

 نفــسية تعـذيب أسـاليب المحققــون ويمـارس.مباشـر بـشكل المعتقلــين علـى النـار يطلــق الحـاالت بعـض وفـي
 سـاعة ٢٠ إلـى تـصل مـستمرة تحقيـق جلـسات طريـق عـن النـوم مـن كالحرمـان" المعتقلـين، بحـق وجسدية
 والـضرب لليـدين، الوصـول مـن الدمويـة الـدورة لمنـع القيود وشد التحقيق، فترة أثناء المعتقل وتقييد يوميا،

 تقـلالمع ُيهـدد" أنـه األسـير نـادي وأضـاف.البيان بحسب ،"المتعمد واإلذالل اللفظية واإلساءة والركل والصفع
 المنـازل بهـدم التهديد أو أسرته، أفراد أحد أو عليه الجنسي باالعتداء التهديد أو أسرته، أفراد أحد باعتقال
 أسـابيع، أو أليـام المالبـس تغييـر أو االسـتحمام مـن والحرمـان المـراحيض، اسـتخدام مـن الحرمـان وبالقتل،

ـــرد والتعـــرض ـــشديد للب ـــضوضاء والتعـــرض الحـــرارة، أو ال ـــشكل لل ـــات واصـــل،مت ب ـــشتم واإلهان ـــد وال  والتهدي
 ويعـاني للـوعي فقـدان مـن يعاني الذي العربيد، سامر المعتقل حالة إلى خاص بوجه البيان وتطرق".وغيرها

 إثـر شـديد، كلـوي وفـشل جـسده، أنحـاء كافـة فـي ضـرب وآثـار ورضـوض الـصدري، القفـص فـي كسور من
 العربيـد اعتقـل قـد االحـتالل وكـان.القدس مدينة يف "المسكوبية" تحقيق مركز في العسكري للتحقيق تعرضه

 تـدهور فـي تـسبب عـسكري، لتحقيـق وخـضع رام اهللا مدينـة فـي منزله من الماضي سبتمبر /أيلول ٢٥ في
  .كارم عين "هداسا" مستشفى إلى حرجة بحالة نقله استدعى ما الصحية، حالته

 ٥/١٠/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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   حالة منع األذان باإلبراهيمي خالل أيلول٥٢قصى وً اقتحاما لأل٢٤: األوقاف

 

 وزارة األوقاف والشؤون الدينية، في تقريرها الشهري عن االعتداءات قالت – الوطن  دنيا–رام اهللا 

ً وقتـا، إن ٥٢منـع األذان فيـه  ً اقتحامـا، واإلبراهيمـي الـذي٢٤اإلسرائيلية على المسجد األقصى التي بلغـت 
مــسبوقة علــى المــسجدين، بلغــت ذروتهــا فــي المــسجد   الماضــي، شــهد حملــة غيــرســبتمبر/ شــهر أيلــول

رئيس الحكومة اإلسرائيلية، ومن قبل رئيس دولة االحتالل، وما تبـع ذلـك  اإلبراهيمي من تدنيس له من قبل
عـسكرية، ومنـع أهـل  إغالقـات للبلـدة القديمـة، ومحيطهـا، وتنكيـل بـالمواطنين، وتحويـل المنطقـة لثكنـة مـن
بالتنقـل واالحتفـاالت، والغنـاء والـرقص علـى  بيت من التجول والتنقل بحرية، وسـمح لـسوائب المـستوطنينال

  .آالم شعبنا

قبل وزراء وأعـضاء  وشهد هذا الشهر تعالي أصوات التطرف خالل االقتحام المشؤوم لنتنياهو، من
س الوزراء اإلسرائيلي، مطالبين توجهوا إلى رئي وتحالف اليمين الذين) شاس(و) الليكود(كنيست من أحزاب 

جئنا إلى "السوق اليهودي في الخليل، وتصريحات لنتنياهو التي قال بها  السماح ببناء حي يهودي بمجمع
ًمريـرا، عـدنا إلـى الخليـل،  من أجل إعالن االنتصار، لقد اعتقدوا أنهم سيقتلعونا، لكنهم أخطؤوا خطأ الخليل

سـنبقى فـي الخليـل " ًهذا انتصارنا، ومعلنا .. اإلبراهيمي  عدنا إلى الحرمعدنا إلى الكنس والمدارس الدينية،
واستعادة الحقوق  ًأمورا أخرى في ذات الوقت، مثل كيفية الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي، لألبد، ونحن نعالج

  ".التاريخية على الممتلكات اليهودية

  ٣/١٠/٢٠١٩ دنيا الوطن

*** 

  ستيالء على عقارات باب الخليل في القدسالكنائس األمريكية تحذر من اال
 

أعرب كبار رؤساء الكنائس األمريكية، عن قلقهم العميق، إزاء الوضع الراهن، في  - فلسطين المحتلة
وشددوا، في رسالة إلى رئيس الحكومة اإلسرائيلية، . منطقة باب الخليل بالبلدة القديمة في القدس المحتلة

ّعزيز صمود العنصر المسيحي المكون للهوية المقدسية، ومواجهة المنظمة بنيامين نتنياهو، عن دعمهم لت
 .، والتي تسعى لالستيالء على عقارات مسيحية بالمدينة المقدسة»عطيرت كوهانيم«االستيطانية المسماة 

كما أكد رؤساء الكنائس، أن أعمال هذه الجمعية االستيطانية، ال تهم مسيحيي األرض المقدسة  
نها سبب قلق مسيحي عالمي، ألنها تهدد الوصول إلى األماكن المقدسة المسيحية في فحسب، بل إ

 .القدس

وأشاروا إلى أن الكنائس العالمية أجمع، سوف تعاني من فقدان عقارات باب الخليل، كما طالبوا  
بدعم توجه بطريركية القدس للروم األرثوذكس، لحماية عقارات باب الخليل، ومنح وضع خاص للحي 
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ّالمسيحي بالبلدة القديمة، بهدف الحفاظ على العنصر المسيحي المكون لهوية مدينة القدس، وحمايته من 
  .أولئك الذين يقوضون االنسجام الديني في المدينة المقدسة

، تدعي شراء العقارات، في منطقة باب الخليل التاريخية في »عطيرت كوهانيم«يشار إلى أن جمعية 
مت أوساط مسيحية مسؤولين في الكنيسة األرثوذكسية، بتسريب هذه العقارات إلى واته. القدس المحتلة

 حزيران العام الماضي، ١٢ورفضت المحكمة اإلسرائيلية، في .منظمات استيطانية مقابل مبالغ مالية
على » عطيرت كوهانيم«االلتماس الذي تقدمت به الكنيسة األرثوذكسية، وصدقت على استيالء جمعية 

باب «والمباني األثرية الثالثة في منطقة .ًعاما١٤ٍ مبان أثرية تقع بالبلدة القديمة، بعد خالف دام ثالثة
، وهما يطالن على ساحة بوابة يافا »إمب« طوابق، وفندق ٤المكون من » بترا«فندق : ، هي»الخليل

 الحي اإلسالمي بالقدس في» المعظمية«عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى الثالث، منزل يقع بشارع 
  .المحتلة

وأفاد شهود عيان أن عشرات . وجدد المستوطنون صباح أمس اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك
المستوطنين اقتحموا المسجد األقصى على شكل مجموعات متتالية، عبر باب المغاربة، بحراسة قوات 

كما اقتحم أفراد من . القتحامات الصباحية مستوطن األقصى خالل فترة ا١٠٠االحتالل، واستباح حوالي 
شرطة االحتالل مصلى باب الرحمة، وقاموا بجولة داخله بأحذيتهم، وتجولوا في المكان بطريقة استفزازية؛ 

واقتحمت قوات االحتالل، أمس االحد، بلدة العيسوية وأزالت يافطة للشهيد المقدسي .وذلك بحجة التفتيش
لحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية أن قوات االحتالل اقتحمت وأوضح محمد أبو ا. فادي علون

وسط البلدة، وحاصرت مسجد األربعين ثم اعتلت سطحه وأزالت صورة الشهيد علون، علقت على أحد 
إلى ذلك، شن جيش االحتالل اإلسرائيلي .جدران المسجد، في الذكرى الرابعة الستشهاده برصاص االحتالل

تفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من فجر أمس، حملة دهم و
 .الشبان، فيما أصيب العشرات بحاالت اختناق جراء مواجهات اندلعت في بلدة عزون قضاء قلقيلية

وأعطب . وهاجم مستوطنون أمس األحد، قرية قيرة شمال محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية 
 مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل والمركبات تدعو لقتل العرب ١٣المستوطنون إطارات 

  ).وكاالت.(والثأر منهم

  ١ ص٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عربية

 أهمية ذلك في القانون الدولي..  فلسطين دولة تحت االحتالل

 علي ابو حبلة

 وتضمينه انه سيدعو إلى  خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة لألمم المتحدة  
ًانتخابات عامة فور عودته إلى أرض الوطن، والمتوقع أن يحدد موعدا نهائيا لهذه االنتخابات وقد القى . ً

 فعل فلسطينية متباينة بين مؤيد وبين من يطالب بتهيئة األجواء الداخلية وتحقيق إعالن الرئيس ردود
ٕالمصالحة وانهاء االنقسام تمهد لتشكيل حكومة وحده وطنيه انتقاليه تمهد إلجراء االنتخابات وهي 

  . استحقاق شعبي ودستوري

ائيل التي تواصل منع ويبقى السؤال المهم هل ستكون القدس مشمولة بهذه االنتخابات أم أن إسر  
األنشطة الفلسطينية فيها ستمنع إجراءها؟ وهل مصطلح االنتخابات العامة يعني التشريعية والرئاسية 

   تقف حماس من هذه االنتخابات بحيث تتحكم في غزه ؟ والمجلس الوطني؟ وأين

وظيفتها إقناع  تأسيس لجنة وطنية عليا  الشرعية الوطنية ممثلة بمنظمة التحرير ورئيسها تتطلب  
جميع القوى بالمشاركة في االنتخابات وعدم مقاطعتها مع إقرار موقع من قبل الجميع باحترام نتائج 
ًاالنتخابات مهما كانت، واعتبار ذلك التزاما وطنيا ال فكاك منه وان هذه االنتخابات ووفق التوصيات  ً

  . سقف اتفاق أوسلو ال تجري تحت المنبثقة عن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية

 تستمد مشروعيتها من القرار الصادر عن األمم   فلسطين  أن دولة إذا أخذنا بعين االعتبار  
 ٣٣ بموافقة ١٩٤٧- ١١ حيث صدر قرار التقسيم من الجمعية العمومية لألمم المتحدة في ١٨١المتحدة 

إنهاء االنتداب البريطاني على  أوصى ب١٨١ دولة وامتناع الباقي ، وكان هذا القرار ١٣دوله واعتراض 
  فلسطين وتقسيم أراضي فلسطين إلى ثالث كيانات جديدة

  .من فلسطين % ٤٥تأسيس دولة عربية فلسطينية على -

  .من فلسطين % ٥٥تأسيس دولة يهودية على  -

  والقرار لم يطبق. أن تقع مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية -

ًرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة مجحف طبعا بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية ومع أن ق
وغافل لمبدأ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ولم يطبق القرار في حينه لرفض الفلسطينيين لهذا 

» .ف.ت.م«راقب لـ القرار الظالم إال انه أرسى شرعيه دوليه إلقامة دولة فلسطين ، ان االنتقال من وضع م
لم يمس بالمكانة ) أي لكيان سياسي لم تحسم صفته القانونية النهائية بعد(» فلسطين«إلى وضع مراقب لـ 

» إعالن االستقالل«أشار إلى ) ١٧٧/٤٣(، ذلك أن قرار الجمعية العامة المذكور .ف.ت.التمثيلية لـ م
ون بشكل تلقائي مواطنين في دولة الذي ينص على أن الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم يصبح

في » الحكومة المؤقتة لدولة فلسطين«وبهذا تستمر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بصفتها . فلسطين
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وبالنتيجة، فإن انتقال فلسطين من  تمثيلها للفلسطينيين ولحقوقهم ومصالحهم في العالم، أينما كانوا
ًفضال .  خطوة رئيسية على طريق اكتساب العضوية الكاملةحتى لو كانت مراقبة هو» دولة«إلى » كيان«

ًعن ذلك فهو يفتح أمام النضال الوطني الفلسطيني أبوابا جديدة لمحاصرة إسرائيل وممارساتها، وزيادة 
  . الضغط عليها، وتفعيل قرارات الشرعية الدولية بشكل أفضل واتخاذ إجراءات عملية بهذا الشأن

دوله تحت االحتالل تجعل من سلطات االحتالل تحمل مسؤوليتها وفق إن اعتبار دولة فلسطين   
قرارات األمم المتحدة واالتفاقات الدولية ألنه ال يمكن القبول والتعاطي مع اتفاق أوسلو والقبول بسلطة 
حكم ذاتي محدود تحت حكم سلطة االحتالل اإلسرائيلي والى األبد في حين ان إسرائيل تخرق كل االتفاقات 

ادئ القانون الدولي وهي تمارس سلطتها كسلطة احتالل ال بل تحاول ضم أجزاء من أراضي دولة ومب
  . فلسطين بغير حق وبخالف ما نصت عليه القوانين الدولية والتي تحكم االقليم المحتل

 وان فلسطين لها شرعيه ٣٣٨ و٢٤٢ان إسرائيل دولة احتالل بموجب قراري مجلس االمن   
 وال يمكن القبول بإجراءات وممارسات إسرائيل التي تحاول اعتبار ١٨١ار التقسيم قانونيه بموجب قر

 فان من حق  األراضي الفلسطينية المحتلة أراضي متنازع عليها وليست أراضي دوله محتله من هنا
الشعب الفلسطيني ممارسة حقوقه كأمله على اعتبار ان السياده على االقليم المحتل حق مكتسب ويحق 

ب الفلسطيني إجراء انتخابات تستمد شرعيتها الشعبية والوطنية وال تحتكم من خاللها التفاق أوسلو للشع
وتغيير مسمى المجلس التشريعي إلى مسمى مجلس النواب لدولة فلسطين تتمثل فيه كافة الشرائح والقوى 

  ات الكفيلة بإنهاءالفلسطينية ،وهذا بالتالي يفرض على األمم المتحدة ومجلس األمم اتخاذ اإلجراء
ٕاالحتالل اإلسرائيلي ، واذا تقاعست في ذلك نشأ عن ذلك وضع منافي للميثاق ومبادئ القانون الدولي، 

 الى كافة الوسائل المشروعة للتحرر من االحتالل وممارسة  وهذا يبرر للشعب صاحب العالقة اللجوء
  . لحقه الطبيعي في مقاومة االحتالل

 ينبني عليها إنهاء مقولة إسرائيل أن األراضي  ٕحتالل واجراء االنتخاباتفلسطين دولة تحت اال  
الفلسطينية أراض متنازع عليها وان مفعول الموقف والقرار الفلسطيني يسلب من االحتالل حقه 
باالستيطان والمستوطنات وهي غير شرعيه بقرارات األمم المتحدة ويكسب الفلسطينيون مشروعية مقاومة 

لزم االحتالل بضرورة التقيد بقوانين ومواثيق األمم المتحدة بحماية الفلسطينيين ويلغي كل االحتالل وي
 .االتفاقات والمعاهدات التي انبثقت عن اتفاق أوسلو كسلطة حكم ذاتي محدود

 ١٨ ص٧/١٠/٢٠١٩الدستور 

***  
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  آراء عبرية مترجمة

  ؟ةماذا تروي األسيرة خاطر عن تجربتها في السجون اإلسرائيلي
  

  )٦/١٠/٢٠١٩ هآرتس (هاس عميره :بقلم

 مـدني نـشاط عـن الخليـل فـي خـاطر للمـى الموجهـة التهم كانت ما إذا سؤالي عن الشاباك يجب لم
 سـاعة عـشرين لمـدة وربط المحققين، من عشرة: التنكيل في لخبرته الكبير االستثمار هذا تبرر حماس في
 إلــى خــاطر لمــى أعــاد فقــد اآلالم مــسكنات أعطــى لــذيا الطبيــب ذاك أمــا النــوم، ومنــع قــصير، كرســي إلــى

 .معذبيها

 بـسؤال اكتفيـت لقـد. أمـس أول ُنـشر الـذي المقـال مـن الـسؤال هـذا اسـتبعدت المجـال، ضيق بسبب
 حـسب ممنوعـان همـا وهـل ًتعـذيبا مؤلمـة بأوضـاع والتقييـد النـوم منـع يعد هل: الشاباك عليه يجب لم آخر

. "موقوتـة بقنبلـة" يتعلـق األمر بأن تبرير هنالك وليس ًتعذيبا، تعد النشاطات هذه ألن بليغ، سؤال القانون؟
 كمـا) مهـشم وتلفـاز مكـسورة كراسـي مـع أكـوام، فـي وثيـاب مكبـوب، أرز دون أي (البيـت الجنـود يفتش لم"

 خـاطر، لمـى زوج فـاخوري حـازم لـي قـال ،"مسلحة نشاطات في المشاركة هي الشبهة تكون عندما يفعلون
  .السجن في زوجته كانت عندما

ــة أالئــم أن أجــل مــن  تناســب االختــصارات. التفاصــيل مــن المزيــد ألغيــت الكلمــات، عــدد مــع المقال
 ٣٥ الــ فـي للـصمود المطلوبة الشجاعة إيصال تم هل هنا، الحال هو مثلما به، تضر ًأحيانا ولكنها النص،

 في ساعة ٢٠و ١٠ طوال وتقييد قذرة زنزانة وجود منها ُالتقط هل العالم؟ عن واالنفصال التعذيب من ًيوما
 أو علنيــة مظــاهرة تنظــيم فــي مــا تهمــة يعــصروا أن يحــاولون اآللهــة أبنــاء مــن محققــون كــان عنــدما اليــوم

 ألذرع الكـالم بحميـة تزويـده يـتم مجتمـع فـي تكفـي، لن كلمة ٥٠٠٠ حتى وربما نسوية؟ لجنة في مشاركة
  .األمن

 مـن ًيومـا ٢٥ الــ فـي. خـاطر قالـت خـاص، بـشكل ًصـعبا كان ًعدوا ليس شخص أي عن االنفصال
 كان وأمنية خطيرة ضدها التهم كانت ولو. المحامي مرات ٣و األحمر، للصليب ممثلين مرتين رأت التحقيق
 بــأنهم التفكيــر ًصــعبا كــان": قالــت معهــم لقاءاتهــا بعــد. طويلــة لفتــرة بالمحــامي االلتقــاء عليهــا ســيحظر

 بالكرســي لربطهــا ســتعود أي،. "للتحقيــق ســأعود أننــي حــين فــي المعتــاد، لعــالما البيــت، إلــى ســيعودون
  .الشاباك من آخر محقق وصرخات واإلهانات التهديدات وتعود أخرى، ساعة ١٥ لـ المنخفض المدرسي

 في للدراسة بالسفر ألوالدك نسمح لن" (التهديدات بالتحديد: شطبها إلى اضطررت أخرى جملة ثمة
 تنـتقم؟ أنـت ًإذا،. قولـه الـشاباك منهـا طلـب ما تقول أال خاطر إصرار عزز قانوني بغالف كيلوالتن) "الخارج
 ًقـصيرا ًفيلمـا تـشاهد جعلوهـا النفـسي الـضغط مـن وكجـزء ،"القـانون إطـار فـي الكـل": المحقـق أجـاب سألت،
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 ال زوجـي": قـقللمح قالـت. العـسكرية المحكمة في اعتقالها تمديدات من واحدة بعد يبكي زوجها فيه شوهد
  ."له حبي من يزيد وبكاؤه مشاعره، إظهار من يخجل

 عـام قتـل ،"أربـع كريـات" مـستوطنة مـن هـو الـذي غولدشـتاين بـاروخ إن: ثكلـى عائلـة من فاخوري
 رآهـا خـاطر، الجنـود اعتقـل عنـدما. اإلبراهيمـي المـسجد فـي ًمـصليا ٢٨ ومـع فاخوري، حازم أخاه، ١٩٩٤

 كلمــا الوقـت ذلـك ومنـذ عــاديون، أنـاس أنهـم ظـن مــن مـع ثيابهـا البـسة تخــرج يحيـى، الـسنتين، ابـن ابنهـا
  .هنا إعادتهما وتم شطبهما تم آخران تفصيالن. ًثانية تختفي أن من يخاف البيت من للخروج تتهيأ تلبس

 سـألها -اإلسـرائيلي الـسجن أم الفلـسطينية الـسلطة سـجن- تكـوني أن تفـضلين كنـت سجن أي في
 ولكـن الـسلطة، مـع سياسـي حـوار فـي أنـا". الفلـسطيني الـسجن تفـضل أنهـا لـسماع ذهلوان المحققين، أحد

 فــي. قالــت العــدو، لــدى أكــون أن علــى فلــسطيني ســجن فــي أكــون أن المفــضل مــن. شــعبي أبنــاء هــؤالء
 أبو عن سيئة ًأمورا أقول وال" أنجر أال على حرصت" التحقيق، في. عباس ومحمود السلطة تنتقد مقاالتها،

 أُثبــت" الــذي والهيكــل األقــصى عــن دينيــة أو سياســية نقاشــات إلــى جرهــا المحققــون حــاول. قالــت ،"مــازن
 وجدت يبدو ولكن ،"هنا حرة لست": لهم قالت. لالحتالل معارضتها عن أو ،"ذلك قبل هناك كان أنه ًتاريخيا
 األمـر هـو هـذا ركنظـ فـي كان إذا المشتركة، األمور من% ١ نسبة حتى بيننا ليس": الرد عدم في صعوبة
 مــن ًجــزءا أن وشــعرت للمحقــق، ذلــك قالــت إنهــا تقــول هــي ،"حقنــا مــن لــيس األقــصى فــإن ًقداســة األكثــر

 ًجـدا ًمهمـا لـيس) األرض على (هنا العالم إن له قلت". القيامة بيوم سخر أحدهم متدينين، ليسوا المحققين
  ."بعده يأتي الذي اآلخر العالم هو المهم ّإلي، بالنسبة

ــذي كــمالح ــرض ال ــد ًســجنا ًشــهرا ١٣ عليهــا، ُف ــات ســوق فــي ًجــدا قــصيرة مــدة يع  المحكمــة عقوب
 عـذبها سـجنها، فتـرة عـشر مـن وألكثـر. ًشـهرا ١٢ لــ سجنت ًفعليا المخالفة، بساطة إلى ويشير العسكرية،

  .يل قالت ،"عني تغيب ال والتعذيب التحقيق مشاهد". عسقالن سجن في الشاباك في الممتازون شبابنا

 أجـل مـن حياتـه يعـيش الـذي الـشخص": أخريـات لـسجينات قالـت الـدامون، سـجن إلى ُنقلت عندما
 ال شـيء فعـل علـى يجبرنـي مـن هنالـك لـيس. ًشـيئا ّعلـي يفرض ال زوجي. ًسجينا يكون أن يصعب الحرية
  ."السجن ألحتمل كنت ما التحقيق أجرب لم لو. هنا أنا وفجأة أريده،

  ٧/١٠/٢٠١٩ القدس العربي
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  اخبار باالنجليزية
 

Jordan summons Israeli envoy, demands release of Jordanians 
 

AMMAN — The Foreign Ministry on Sunday summoned the Israeli Chargé d’Affaires in 

the Kingdom to protest against the continued detention of Jordanians Hiba Abdul Baqi 

and AbdulrahmanMeri. 

The ministry spokesperson, SufianQudah, said that a letter was handed over to the Israeli 

envoy, demanding an immediate release of Abdul Baqi and Meri and that they receive 

decent treatment until then.  

Qudah said that the Israeli government was asked in the letter to adhere to the 

international law and human rights conventions, holding the Israeli authorities accountable 

for the safety of the detained Jordanians.    

Qudah said that the Kingdom’s embassy in Israel is following up on the issue and will keep 

visiting both detainees to ensure that they receive decent treatment in coordination with 

their lawyers. 

In September, the Foreign Ministry said it had summoned the Israeli ambassador to 

Jordan and called for the immediate release of Abdul Baqi and Meri, who were detained by 

Israeli authorities after crossing the King Hussein Bridge. 

Jordan Times Oct 06,2019    
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