
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / تشرين أول/ ٨
  
  
  

  

 

  

  : األخبار تابعونا علىللمزيد من
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  الملك يشيد بدعم االتحاد األوروبي لحل الدولتين •

  ٥  السعود يدعو سفراء عرب لدعم الوصاية الهاشمية •

  ٦  فلسطيـن النيابيـة تؤكــد دعمهـا لمستشفـى المقاصد في القدس •
  

  اعتداءات

  ٧  تلمودية طقوس ألداء البراق باحة يقتحمون لمستوطنينا آالف •

  ٧  االحتالل يستولي على صهريج مياه في بلدة عناتا شرق القدس •

  ٧  انتهاكا إسرائيليا في القدس المحتلة خالل أيلول ٣٧٦  •

  ٩  االحتالل يعتقل مقدسي عقب التحقيق معه •
  

  اعتداءات/ تقارير 

 الشرقي الطوق في انتهاكاتها توسع اإلسرائيلية القضم منظومة :األورومتوسطي المرصد

  ١٠  المحتلة للقدس
  

  تقارير

ّالتصدي يمكن وكيف الفلسطينية الصفحات فيسبوك استهداف وراء ما •   ١٢  للهجمة؟ ّ
  

  فعاليات
  

  ١٤  اليهودية األعياد خالل األقصى للمسجد الرحال شد إلى الدعوة •

  ١٥  شعبنا أبناء توحد التي الفلسطينية الهوية على للتأكيد مهم التراث": الثقافة" •
  

  آراء عربية
  

  

  ١٦  حل الدولتين المسار اآلمن الستقرار المنطقة •

  ١٧  العقيدة الصهيونية •

  ١٩   من الذاكرة الفلسطينية"إسرائيل"محو  •
  



 
٣

  آراء عبرية مترجمة

  

  ٢٠  جانب من التعذيب النفسي لمحققين مع فلسطينيات" أنا من قتل زوجك" •

  ٢٥  هذه خطواتنا لمنع التوسع التركي في القدس: سرائيليةالخارجية اإل •
  

  اخبار باالنجليزية
  

King receives EU's Mogherini ٢٦  

Israeli forces confiscate water tank in Jerusalem-area town ٢٧  

Israeli forces raze land in Hebron as a prelude to build new 

settlement outpost ٢٧  

Erekat calls on UN to support President Abbas’ efforts to hold 

general elections  ٢٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  الملك يشيد بدعم االتحاد األوروبي لحل الدولتين
 

استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، 
ينية االثنين، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي في قصر الحس

 .فيديريكا موغيريني

وجرى، خالل اللقاء، استعراض عالقات الشراكة بين األردن واالتحاد األوروبي، وآفاق توسيعها في 
 .المجاالت كافة، إضافة إلى التطورات اإلقليمية الراهنة

وتم . ن تقديره للدعم الذي يقدمه االتحاد األوروبي، لألردن في العديد من المجاالتوأعرب الملك ع
التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين األردن واالتحاد األوروبي، حيال مختلف القضايا ذات االهتمام 

 .المشترك

ل إلى سالم عادل وتناول اللقاء القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك ضرورة تكثيف الجهود للتوص
ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من 

 .، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أهمية الدور األوروبي بهذا الخصوص١٩٦٧يونيو /حزيران

عيد األمن واالستقرار كما شدد الملك على ضرورة التوصل إلى حلول سياسية ألزمات المنطقة، ت
 .لشعوبها

وأنعم الملك بوسام االستقالل من الدرجة األولى على الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة 
األمنية في االتحاد األوروبي فيديريكا موغيريني؛ تقديرا لجهودها في تعزيز التعاون بين األردن واالتحاد 

  .األوروبي

  ٨/١٠/٢٠١٩المملكة 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٥

  السعود يدعو سفراء عرب لدعم الوصاية الهاشمية
  

 أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود موقف األردن الدائم بدعم إقامة الدولة - روما
الفلسطينية ذات السيادة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

  .العربية

ائبين سعود أبو محفوظ وأحمد الرقب في منزل السفير األردني لدى روما جاء ذلك لقائه والن
  .ُالمغرب وفلسطين وعمان والعراق والسودان وموريتانيا وسفيرة جامعة الدول العربية: بسفراء دول

جاللة الملك عبداهللا الثاني التي أكد عليها في العديد من " الءات"ولفت السعود، خالل اللقاء، الى 
من الفعاليات الرسمية والشعبية بحيث اختزلت الثوابت األردنية المتمثلة برفض التوطين ورفض لقاءاته 

الوطن البديل ورفض أي تغييرات على الوضع القائم في القدس الشريف، إضافة الى التأكيد على 
  .استمرارية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة

 السعود أن النزاعات التي تجري في المنطقة حرفت البوصلة عن القضية الفلسطينية، وأوضح
  .مشيرا الى ان االنشغال بالنزاعات والخالفات والتحالفات لن يخدم اال اسرائيل وحلفائها

ودعا سفراء الدول العربية الى ضرورة دعم موقف األردن باستمرارية الوصاية الهاشمية على 
ٕمية والمسيحية بالقدس، واحياء ملف القضية الفلسطينية بهدف الوصول إلى حل عادل المقدسات االسال

ًوشامل، مشددا بذات الوقت على أن أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس يشكل خرقا 
  .ًللقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالم

د الضغوطات التي يتعرض لها األردن نتيجة الثبات على مواقفه ودفاعه عن كما استعرض السعو
  .الحقوق العربية انطالقا من رسالته القومية والعروبية التي ارتكزت على أسس الثورة العربية الكبرى

ٕوأكد أن كل الضغوطات واألزمات التي يتعرض لها األردن زادت من عزيمته واصراره لتحقيق السالم 
والشامل حيال القضية الفلسطينية، الفتا الى ان جميع مكونات الشعب األردني يلتفون خلف القيادة العادل 

  .الهاشمية بهذا الشأن

  ٧ص/٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 
٦

  فلسطيـن النيابيـة تؤكــد دعمهـا لمستشفـى المقاصد في القدس
 

لسعود امس، وفدا من جمعية التقت لجنة فلسطين النيابية برئاسة النائب يحيى ا   -عمان 
  .المقاصد ومستشفى المقاصد الخيري في القدس الشريف

 بقيادة  وأكد السعود وأعضاء اللجنة عمق العالقات األردنية الفلسطينية، مشيرا الى وقوف األردن
ين وبين ان مجلس النواب ممثال بلجنة فلسط. جاللة الملك عبداهللا الثاني مع األشقاء في فلسطين المحتلة

النيابية يقف بكل االمكانيات لدعم مستشفى المقاصد والوقوف إلى جانب األشقاء في فلسطين، موضحا أن 
اللجنة ستقوم بجولة على عدد من الدول اإلسالمية لغايات دعم األشقاء في فلسطين من خالل انشاء 

  .وقفيات متعددة ودعم المستشفى

ور عرفات الهدمي، ومدير عام مستشفى من جهته، استعرض رئيس الوفد الفلسطيني الدكت
 ومراحل التطوير التي ١٩٦٨المقاصد الدكتور بسام أبو لبده، مسيرة عمل المستشفى منذ تأسيسه عام 

إن المستشفى اليوم أصبح تعليميا وبعطاء متقدم، ويقدم :وقال الهدمي. مر بها والخدمات التي يقدمها
بح يطلق عليه مستشفى الشعب أو االنتفاضة لعنايته خدمة لمختلف أبناء الشعب الفلسطيني حتى اص

  .ورعاية بالمصابين بمختلف األحداث

كما تحدث الهدمي والوفد المرافق له عن أبرز التحديات والمعضالت التي تواجه المستشفى من 
 ، تراجع الدعم٢٠١١الناحية المادية، مشيرين إلى أنه ونظرا لألحداث التي تمر بها المنطقة منذ عام 

  .الذي يقدم للمستشفى من عدد من الدول العربية

واشاد الوفد بالدور الكبير الذي يقوم به األردن بقيادة جاللة الملك والشعب األردني في الوقوف 
  .إلى جانب الشعب الفلسطيني

  ٧ص/٨/١٠/٢٠١٩الدستور  

*** 

  

  

  

  

  

  

  



 
٧

  اعتداءات

 ةتلمودي طقوس ألداء البراق باحة يقتحمون المستوطنين آالف
  

ــا ٢٠١٩-١٠-٨ القــدس ــتحم -وف ــة، المــستوطنين، آالف اق ــراق حــائط باحــة الليل ــي الب  الجــدار ف
ــة وشــعائر طقــوس ألداء األقــصى، للمــسجد الغربــي ــد لمناســبة تلمودي ــران "عي ــك اليهــودي،" الغف  وســط وذل

  .المقدسيين تنقل حرية قيدت مشددة إجراءات

  .إسرائيل حاخامات كبار برئاسة مستوطن، ١٠٠,٠٠٠ إلى المقتحمين عدد يصل أن المتوقع ومن

 ٕواغالقـا ومحيطـه، االقـصى للمـسجد واسعة اقتحامات اليهودية، األعياد خالل القدس مدينة وتشهد
ــشوارع ــات ال ــدة فــي والطرق ــا القديمــة، البل ــي العــسكري للتواجــد وتكثيف ــة الطــرق ف ــى المؤدي ــراق حــائط إل  الب
  .يينالمقدس حركة ومراقبة رصد جانب إلى ومحيطه،

 ٨/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  االحتالل يستولي على صهريج مياه في بلدة عناتا شرق القدس

 

 استولت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم االثنين، على صهريج مياه في بلـدة عناتـا -وفا -القدس
 .شرق مدينة القدس المحتلة

اإلنـشاء تقـع   إن قـوات االحـتالل داهمـت محطـة غـاز قيـدرئيس بلدية بلدة عناتا طه النعمان، وقال
 متـر ١٠٠ميـاه ضـخم يقـدر حجمـه بــ  على المدخل الشمالي الـشرقي لبلـدة عناتـا، واسـتولت علـى صـهريج

  .ذياب، وذلك بحجة عدم الترخيص مكعب، وتعود ملكيته للمواطن المقدسي مازن

 ٨/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

   في القدس المحتلة خالل أيلولانتهاكا إسرائيليا  ٣٧٦
 

 اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة –فلسطين المحتلة 
بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات 

  .سات خالل شهر أيلول الماضيالحرم، فيما صعد االحتالل من االنتهاكات ضد الفلسطينيين والمقد

 من طالب المعاهد ٤٥ مستوطنا بضمنهم ١١٧ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، اقتحم 
ونفذت مجموعات من . الدينية اليهودية ساحات المسجد األقصى، بحراسة مشددة لشرطة االحتالل

المزعوم، فيما قام بعضهم » الهيكل«المستوطنين جوالت استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن 



 
٨

قبل أن يغادروا المسجد من باب » باب الرحمة«بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
  .السلسلة

وواصلت شرطة االحتالل فرض إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، كما سلمت 
صباح أمس اإلثنين، عايدة صيداوي قرارا مخابرات االحتالل في مركز شرطة القشلة بالقدس القديمة 

  . أشهر٦يقضي بإبعادها عن المسجد األقصى لمدة 

 انتهاكا إسرائيليا في مدينة ٣٧٦، »المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان«في السياق، رصد 
ًّالقدس المحتلة خالل أيلول الماضي، مبينا تنفيذ قوات االحتالل    عملية اقتحام لبلدات وألحياء٧٧ُ

  . مقدسيين١١٠ّمقدسية، تخللها اعتقال 

ّتمثل في إنشاء مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة «وذكر المرصد في تقرير أن أخطر االنتهاكات 
 دونما ٤٧٠في بادية السواحرة شرق القدس تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلية؛ ما يعني مصادرة 

وتكريس الوجود االستيطاني والخطط اإلسرائيلية  تجمعا بدويا، ١٨ فلسطينيا ضمن ٨٥٠يعيش فيها 
  .«لتغيير الطابع الديموغرافي للمدينة

 عمليات هدم وتوزيع إخطارات هدم لمنازل الفلسطينيين ٨نفذت قوات االحتالل «: وأضاف
 مرة أطلقت ١٢وشملت االنتهاكات . لألنباء» األناضول«، وفق ما أوردت وكالة »وممتلكاتهم في القدس

 ٥٠(ٍات االحتالل، النار بشكل مباشر، في أحياء القدس، أسفرت عن استشهاد، مريم كعابنة فيها قو
  . آخرين بجروح منهم مسعفان وطفلة٢٩ٕ، واصابة )ًعاما

ورصد التقرير قرارا أصدرته محكمة االحتالل، ويقضي بإخالء عائلة مقدسية من منزلها، الذي 
وادي حلوة ببلدة سلوان، جنوب المسجد األقصى، خالل  فردا، في حي ١٣ شقق، ويعيش فيه ٤يتكون من 

ّسلطات االحتالل تستمر بفرض القيود على وصول المصلين المسلمين للمسجد، وعرقلة «: وقال.  يوما٩٠
  .«إعماره، مقابل تسهيل اقتحام المستوطنين إليه، والسعي لفرض أمر واقع جديد في المكان

ياسة التمييز العنصري بين الفلسطينيين واإلسرائيليين بوقف س«وطالب المرصد سلطات االحتالل 
في إجراءات التحقيق والمالحقة والمحاكمة، والتراجع عن سياسة هدم ممتلكات الفلسطينيين ووقف 

ً، داعيا األمم المتحدة إلى »مخططات تهجيرهم، واحترام حقهم في العبادة وممارسة الشعائر الدينية
  .«ة إسرائيل على انتهاكاتها ضد السكان الفلسطينيين في مدينة القدساستحداث آليات جديدة لمحاسب«

في موضوع آخر، دانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلية 
وأضافت الوزيرة أن . في القدس، مساء األحد، مستخدمة كلبا بوليسيا) أوغستا فكتوريا(مستشفى المطلع 

اءات على مستشفيات القدس متواصل من قبل االحتالل اإلسرائيلي، والذي كثف من هذه مسلسل االعتد«
اقتحام المستشفى باألسلحة «وأشارت الكيلة إلى أن . »االعتداءات واالقتحامات خالل الفترة الماضية



 
٩

مرضى والكالب البوليسية يدلل على مدى االستهتار الذي تتعامل به قوات االحتالل مع أبناء الشعب وال
  .«والمؤسسات الصحية الفلسطينية

اإلسالمي، شرقي مدينة » قبر يوسف« مستوطن، فجر أمس االثنين، مقام ١٠٠٠واقتحم نحو 
، بمشاركة وزير إسرائيلي، وعدد من جنود وضباط جيش االحتالل، وسط )شمال القدس المحتلة(نابلس 

قتحمين وزير االقتصاد في حكومة ومن ضمن الم. حماية مشددة من قبل جيش االحتالل اإلسرائيلي
، ورئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة يوسي داغان، »ايلي كوهين«االحتالل 

  .موشيه ارييل) الكنيست(والنائب في برلمان االحتالل 

الى ذلك قامت جرافات تابعة لسلطة االحتالل اإلسرائيلي، بجرف عشرات الدونمات بملكية خاصة 
سطينيين لصالح التوسع االستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، فيما قامت مجموعات للفل

وجرفت قوات االحتالل نحو ثالثين دونما من . من المستوطنين بقطع عشرات أشجار الزيتون قرب نابلس
دا إلقامة بؤرة ، تمهي»خارصينا«بمحاذاة مستوطنة » وعر أبو المفلفل«أراضي الفلسطينيين في منطقة 

  .استيطانية جديدة قرب منطقة البقعة شرق مدينة الخليل

كما أقدم مستوطنون على قطع عشرات أشجار الزيتون في قرية بورين قرب نابلس، وأفاد 
، تعود »خلة الغول« شجرة زيتون في منطقة ٣٦قطعوا ما يقارب » يتسهار«مواطنون، بأن مستوطني 

وكما أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة، صفوفها من .  نجارللمواطنين ناصر قادوس، وأحمد
وفي محافظة سلفيت، جرفت . السالح بوجه الطلبة» يتسهار«الطلبة، بعد أن أشهر حارس مستوطنة 

 من أشجار ٢١٠آليات االحتالل أربعة دونمات زراعية من أراضي المواطنين في قرية فرخة، واقتلعت 
  )وكاالت(. الكرمة واللوزيات

  ١ص/٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  االحتالل يعتقل مقدسي عقب التحقيق معه

 

 بلــدة مــن شــابا األحــد، اليــوم اإلســرائيلي، االحــتالل مخــابرات اعتقلــت – ســما – المحتلــة القــدس
 .المحتلة القدس شرق العيزرية

 رومـي أبو اهدمج محمد الشاب اعتقلت االحتالل مخابرات إن شوكة، صالح اإلعالمي الناشط وقال
 المعـروف التحقيق مركز في )عاما ٣٢( رومي ابو حكم وشقيقه هو معه التحقيق أثناء وذلك ،)عاما ٢٣(
 ".أدميم معاليه"

 معهمـا، للتحقيـق اسـتدعاءين محمـد، وشـقيقه سـلمته االحـتالل مخـابرات إن رومـي، أبو حكم وقال
 بعـد عنـه اإلفـراج تـم حيـث محتوياتـه، وتدمير ريةالعيز في منزليهما اقتحام بعد الماضي، األربعاء يوم فجر



 
١٠

 خطوبتـه، علـى شـهرين مـن أكثـر مـر الذي محمد، شقيقه تحويل تم فيما قاسية، تحقيق لظروف خضع أن
 ".عوفر سجن إلى

 الـذي رومـي أبـو مكـافح نـسيم الـشهيد عـم أبنـاء هما رومي، أبو مجاهد وحكم محمد أن إلى يشار
 المـسجد أبـواب أحـد السلسة باب عند الماضي، أغسطس /آب شهر صفمنت في االحتالل، برصاص ارتقى

  .األقصى

  ٦/١٠/٢٠١٩سما اإلخبارية 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   انتهاكاتها توسع اإلسرائيلية القضم منظومة :األورومتوسطي المرصد

  المحتلة للقدس الشرقي الطوق في
 

 الـــسلطات إن اإلنـــسان، لحقـــوق توســـطياألوروم المرصـــد قـــال :"العربـــي القـــدس "ــــ اهللا رام ــــ غـــزة
 أيلـول /سبتمبر شهر خالل القدس مدينة في الفلسطينيين السكان لحقوق انتهاكها في استمرت اإلسرائيلية
 المتكـررة االنتهاكـات تجـاه دولـي صـمت ظل وفي اإلسرائيلي، السياسي المستوى لتوجيهات تنفيذا الماضي،

  ."العرقي التطهير "ذلك في بما ،"حرب جرائم "بالرتكا تمهد إنها قال التي المدينة، في

 مدينــة فــي اإلســرائيلية االنتهاكــات يرصــد الــذي الــشهري تقريــره فــي جنيــف، ومقــره المرصــد وقــال
 إسـرائيليا انتهاكـا ٣٧٦ الماضـي سـبتمبر شـهر خـالل رصد إنه منه، نسخة" العربي القدس "وتلقت القدس،

 انتهاكــات مــن ًنمطــا ١٦ علــى موزعــة كانــت االنتهاكــات تلــك نأ إلــى الفتــا وممتلكــاتهم، الفلــسطينيين ضــد
  .اإلنسان حقوق

 جديـدة" اسـتيطانية بؤرة"إنشاء في اإلسرائيلية االنتهاكات أخطر ّتمثل األورومتوسطي، تقرير ووفق
 فيهـا يعـيش دونمـا ٤٧٠ مـصادرة يعنـي مـا االحـتالل، قـوات حمايـة تحـت القـدس شـرق السواحرة بادية في

 الطــابع لتغييــر اإلســرائيلية والخطـط االســتيطاني الوجــود وتكــريس بـدويا، تجمعــا ١٨ ضــمن اًفلـسطيني ٨٥٠
  .للمدينة الديمغرافي

ـــه وأوضـــح ـــل أن ـــز مقاب ـــالبؤرة االســـتيطان تعزي ـــدة ب ـــذت االســـتيطانية، والوحـــدات الجدي ـــوات ّنف  الق
 في وممتلكاتهم فلسطينيينال لمنازل إخطارات وتوزيع هدم عمليات ثماني الماضي، الشهر خالل اإلسرائيلية

 غرامـات دفـع لتجنـب ذاتيـا منزلـه هدمـه علـى مالكـه أجبـر أحـدها منـازل، خمـسة هـدم عليهـا ّترتب القدس،
 اإلخطـارات مـن المزيـد توزيـع جانـب إلـى خيـول، بركسات وأربع ذاتيا، هدمت تجارية ومنشأة الثمن، باهظة
  .التقرير بحسب جديدة، ومنشآت منازل لهدم



 
١١

 محكمة أصدرته قرار عبر السياسي، المستوى مع اإلسرائيلي القضاء من" ًتواطؤا "تقريرال رصد كما
 حـي فـي ًفـردا، ١٣ فيـه ويعـيش شـقق 4 مـن يتكـون منزلهـا، مـن مقدسـية عائلـة بـإخالء يقـضي إسرائيلية

 تكـريس "سـياق فـي يـأتي ذلـك أن وأكـد يومـا، ٩٠خـالل األقـصى المـسجد جنوب سلوان بلدة في حلوة وادي
  ."للمدينة الديمغرافي الطابع لتغيير مكانهم المستوطنين ٕواحالل للفلسطينيين القسري التهجير اسةسي

 مدينـة أحيـاء فـي اإلسـرائيلية القـوات ّنفـذتها مباشـرا واعتـداء نـار إطـالق حـادث ١٢ التقرير ورصد
 مـسعفان مـنهم بجـروح آخرين ٢٩ ٕواصابة ،(عاما ٥٠( كعابنة مريم الفلسطينية مقتل عن أسفرت القدس،
  .وطفلة

 عمليـة تنفيـذ محاولتهـا بذريعـة قانوني، غير بشكل ميدانيا ُأعدمت كعابنة"ّ أن األورومتوسطي وأكد
  ."المزعومة المحاولة تثبت ولم الجنود حياة على خطر أي تشكل لم ّأنها رغم قلنديا، حاجز على طعن

 اعتقـال تخللهـا القـدس، مدينـة في ياءوأح لبلدات اقتحام عملية ٧٧ اإلسرائيلية القوات تنفيذ ووثق
 نـساء خمـس مـنهم ًشخـصا ١٤ واسـتدعاء نـساء، وأربـع ًطفـال، ٢٢ و القـدس وزير بينهم مقدسيين ١١٠
 آخـرين، ١٠ علـى المنزلـي الحـبس وفـرض القدس، محافظ جانب إلى األقصى للمسجد حراس وأربعة وطفل

  .عليهم مالية غرامات وفرض

 القـــوات أغلقتـــه حيـــث ،"اإلســـرائيلي للتـــصعيد ًهـــدفا "األقـــصى مـــسجدال بقـــي فقـــد للتقريـــر، ًووفقـــا
  .طعن عملية تنفيذ حاول طفل اعتقال بذريعة سبتمبر، ٢٦ في فيه الصالة ومنعت اإلسرائيلية

 وعرقلـة للمـسجد، المسلمين ّالمصلين وصول على القيود بفرض اإلسرائيلية السلطات استمرار وأكد
  .المكان في جديد واقع أمر لفرض والسعي إليه، لمستوطنينا اقتحام تسهيل مقابل إعماره،

 الماضـي، الـشهر خـالل يومـا ٢٢ مـدار علـى األقـصى للمـسجد المـستوطنين اقتحـام التقريـر ورصد
 لــساحات االقتحامــات فــي شـارك حيــث والــسبت، الجمعـة أيــام باســتثناء األيــام جميـع فــي االقتحامــات وجـرت

 الخاصــة، والقــوات اإلســرائيلية الــشرطة مــن مــشددة حراســات فقهمتــرا ًمــستوطنا، ٢١٩٠ األقــصى المــسجد
  .يهودية دينية طقوس لتأدية ومحاوالت الساحات، في الموجودين على اعتداءات ذلك ورافق

 المـسجد عـن باإلبعـاد قـرارا ١٦ أيلـول /سـبتمبر شـهر خـالل أصـدرت اإلسرائيلية السلطات أن وذكر
  .سياتمقد نساء طالت قرارات ٦ منها األقصى،

 إن جرجــاوي، أنــس األورومتوســطي المرصــد فــي أفريقيــا وشــمال األوســط الــشرق قــسم مــدير وقــال
 ٕواحـالل للفلسطينيين، جماعي تهجير عمليات لتنفيذ رسمية ّتوجهات تعكس اإلسرائيلية االستيطانية الخطط

  .الدولي القانون لقواعد مخالفة جماعية إجالء عمليات في مكانهم، اإلسرائيليين المستوطنين

 واالسـتيالء القـدس، فـي الفلـسطينية المنـازل آالف لهـدم كبيـر مخطـط في ماضية إسرائيل "وأضاف
 ،"الـديمغرافي طابعهـا وتغييـر المدينـة لتهويـد الكبيـر مـشروعها ضـمن الفلـسطينية األراضـي من المزيد على



 
١٢

 عمليات إلى ترقى التي خططال هذه لمواجهة الدولي والمجتمع الفلسطينية السلطة من رسمي بتحرك مطالبا
  ."عرقي تطهير"

 التمييــــز سياســـة بوقــف اإلســـرائيلية الــسلطات اإلنــسان لحقـــوق األورومتوســطي المرصــد وطالــب
 سياسـة عـن والتراجـع والمحاكمة، والمالحقة التحقيق إجراءات في واإلسرائيليين الفلسطينيين بين العنصـري

  .الدينية الشعائر وممارسة العبادة في حقهم واحترام يرهم،تهج مخططات ووقف الفلسطينيين ممتلكات هدم

 الــسكان ضــد انتهاكاتهــا علــى إســرائيل لمحاســبة جديــدة آليــات اســتحداث إلــى المتحــدة األمــم ودعــا
 قـــرارات بموجـب محتلـة منطقـة سـكان باعتبـارهم حمـايتهم مسؤولية ّوتحمل القدس، مدينة في الفلسطينيين

 الـصادر ١٨١ القـرار وفـق الدوليـة المـسؤولية تحـت القدس وقوع وبموجـب ،امةالع والجمعية األمن مجلـس
  .المتحدة لألمم العامة الجمعية عن

 ٦/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  تقارير

ّالتصدي يمكن وكيف الفلسطينية الصفحات فيسبوك استهداف وراء ما  للهجمة؟ ّ
  

 القدس مدينة موقع – درزي براءة

ًمتوقعــا يكــن لــم  للتواصــل مجــاني كموقــع ٢٠٠٤ فبرايــر/شــباط فــي والدتــه عنــد فيــسبوك لموقــع ّ
 حول المستخدمين من الماليين فيها يعمل ضخمة أخبار غرفة إلى قليلة أعوام بعد ّسيتحول ّأنه االجتماعي

 بالـصوت ينقـل مراسـل إلـى ليتحـول المـستخدم إليـه يحتـاج مـا كـل هـو باإلنترنت واتصال ذكي هاتف .العالم
 الموقـع بـات ّالمحتلـة، فلـسطين وفـي العـالم، فـي مكـان ّكـل إلـى العـالم فـي مكـان ّأي في يحدث ام والصورة
 اإلســرائيلية الجــرائم حجــم علــى الــضوء وتــسليط العــالم، إلــى الفلــسطينية الروايــة لنقــل ّمهمــة ّمنـصة األزرق

 علـى بـارد بـدم والقتـل ت،العـائال وتـشريد المنـازل هـدم مـن الفلـسطينيين، ّبحق ًيوميا االحتالل يرتكبها التي
 شــهود ّيوثقهــا التــي االعتــداءات مــن طويلــة وسلــسلة وتــرويعهم، األطفــال واعتقــال ّالطرقــات، وفــي الحــواجز

  .االحتالل قوات قبل من ارتكابها لحظة فيسبوك موقع على العيان

 علـى دونيعتمـ المـستخدمين مـن المزيـد ّفـإن األخبار لنقل مهمة ّمنصة بات فيسبوك ّأن إلى ًونظرا
 مـن أكثـر ٢٠١٦ عـام الصادر الصحافة لدراسة رويترز لمعهد السنوي التقرير في األخبار، لمتابعة الموقع
 ّتـصدر وقـد األخبـار، علـى للحـصول االجتمـاعي التواصـل وسـائل علـى يعتمدون اإلنترنت مستخدمي نصف
ــسبوك موقــع ــث القائمــة في ــت، مــستخدمي مــن %٤٤ يعتمــده حي ــل اإلنترن ــوب، ّفــضلوني %١٩ مقاب  يوتي

 .تويتر يعتمدون %١٠و

 "المجتمع معايير" بـ ًمتذرعا الفلسطيني المحتوى على ّينقض فيسبوك



 
١٣

 تعـــود حـــسابات يحظـــر أو فلـــسطينية، صـــفحات فيـــسبوك موقـــع فيهـــا يغلـــق التـــي الحـــاالت ّتتكـــرر
 حظـر أو ،الحـي ّالبـث علـى المـستخدمين مـن عـدد قـدرة تقييـد على عالوة فلسطينيين، وناشطين لصحفيين

 فهـي الحـاالت ّكـل فـي اإلجـراءات هـذه مثـل سبب فيسبوك إدارة ّتبين ال حين وفي المنشورات؛ بعض إظهار
  .المجتمع معايير المستخدم بمخالفة الحاالت بعض في ّتتذرع

 وفـي ّغـزة، مـن تعمـل التـي لألنبـاء شـهاب وكالـة صـفحة فيـسبوك أغلق ،٢٠١٥ فبراير/شباط ففي
 المعجبـين عـدد يتجـاوز التي شهاب وكالة في يعملون محررين أربعة حسابات ظرح ٢٠١٦ سبتمبر/أيلول
 عـدد يتجـاوز التـي اإلخباريـة قـدس شـبكة فـي إداريـين ثالثـة الموقـع حظـر كـذلك مليـون؛ ٦ صـفحتها على

 واحــد شــخص باســتثناء حــساباتهم، اســتعادة مــن المحظــورون ّوتمكــن مليــون، ٥ صــفحتها علــى المعجبــين
 .الحظر في خطأ بوجود فيسبوك ّرأق بعدما منهم،

ــق موقــع ،٢٠١٨ مــارس/آذار وفــي ــة الرســمية الــصفحة فيــسبوك أغل ــسطينية الــصحافة لوكال  الفل
 وفـي اإلغـالق، سـبب حـول الموقـع مـن ًردا الوكالـة ّتتلـق ولـم متابع، مليون 1.3 حوالي لديها والتي "صفا"

 صـفحة ٢٠١٨ فبرايـر/شـباط واجهتـه ذاتـه واألمـر الدولية، القدس مؤسسة صفحة أغلق ٢٠١٩ مايو/أيار
 انتهاكــات قائمــة وتطــول .النــشر قواعــد مخالفــة بــدعوى فيــسبوك أغلقهــا  التــي جــرار أحمــد الــشهيد لعائلــة

 ضـمن سوشـال صـدى موقـع علـى ّموثقـة وهي لذكرها، المقام ّيتسع وال الفلسطيني، المحتوى ّبحق فيسبوك
 ٕوالغـاء المؤقـت والحظر المنشورات وحذف الصفحات، إغالق يّوتغط المركز يصدرها التي التقارير الشهرية

 المحتــوى مــستوى علــى االجتمــاعي التواصــل مواقــع مختلــف ّتتخــذها التــي اإلجــراءات مــن وغيرهــا النــشر،
  .سبوك موقع قبل من ًانتهاكا ٣٧٠ بينها من ،٢٠١٨ لعام ٥٠٠ االنتهاكات مجموع بلغ وقد الفلسطيني،

 جديـدة خوارزميـات ّطـورت فيـسبوك إدارة ّأن إلـى ،١٩/٩/٢٠١٩ فـي سوشـال، صـدى وأشار مركـز
 موقـع إدارة حـذفت حيـث .الموقـع معـايير انتهـاك بـدعوى الحظـر قائمـة إلـى فلـسطينية مـصطلحات وأضافت
 يعـود المنـشورات هـذه وبعـض فلـسطينية، كلمـات بـسبب المنـشورات مـن العديد الماضية األيام في فيسبوك

 والـسرايا، والقـسام، وشـهيد، والجهـاد، حمـاس،: المحظـورة المـصطلحات هـذه نبـي ومـن ماضـية، أعوام إلى
 .اهللا وحزب

 االحتالل خدمة في فيسبوك

 شــركة ومنهــا الجنــسية، ّمتعــددة الــشركات فــي الــسياسية االتجاهــات مــع التجاريــة المــصالح تخــتلط
 عــام ففــي تتبعهــا، التــي الــسياسة فــي المنطقــة فــي الــشركات لهــذه إقليميــة مكاتــب إنــشاء ّويــؤثر .فيــسبوك
 ومــسؤولين الــشركة إدارة بــين ذلــك بعــد لقــاءات وجــرت االحــتالل، دولــة فــي مكتــب لفيــسبوك بــات ٢٠١٣

 لـسياسات الدوليـة إمباكـت" الفكـر منظمـة عـن صـادر ووفق تقرير. السياسات هذه تأطير بهدف إسرائيليين
 فـي حكومـات تفرضـها بـسياسات االلتـزام" إلـى فيـسبوك شـركة تـضطر ،١٩/٩/٢٠١٩ فـي "اإلنسان حقوق

 ســبتمبر/أيلــول وفــي ".بلــدانها حــدود داخــل خــدماتهما بتقــديم لهمــا الــسماح مقابــل عليهــا األوســط الــشرق
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 جهـة، مـن إردان غلعـاد الـداخلي األمـن ووزيـر شـاكيد آيليـت القـضاء وزيـرة من ّكل بين لقاء جرى ٢٠١٦
 وفـق ،"اإلرهـاب علـى ّيحـرض الـذي المحتـوى مواجهة" على التعاون على االتفاق وجرى فيسبوك، من ووفد

 الـسابقة، األربعـة األشـهر مـدى علـى قـدمت، "إسرائيل "ّأن حينها شاكيد وكشفت .إسرائيلي حكومي مسؤول
 زادت وقـد .الطلبـات مـن %٩٥ لــ الـشركة واسـتجابت يـسبوك،ف علـى منـشور محتوى بخصوص ًطلبا ١٥٨
 تـشرين فـي القـدس انتفاضـة انـدالع بعـد فيـسبوك علـى الفلـسطيني المحتوى على اإلسرائيلية الهجمة وتيرة
 .الفلسطيني الشارع على للسيطرة إجراءاتها ضمن من وذلك ،٢٠١٥ أكتوبر/أول

 الفلسطيني حتوىالم محاربة على شاهد الدولية القدس مؤسسة صفحة

 علـى فيـسبوك موقـع علـى الدوليـة القـدس مؤسـسة صفحة عمل فريق استيقظ ،٢٠/٥/٢٠١٩ في
 ّفـإن عـودة، تـامر الدوليـة القـدس مؤسـسة فـي اإلعـالم لمـدير ًووفقـا .الموقـع إدارة قبـل مـن الـصفحة حذف

 مــن المليــون متابعيهــا عــدد تجــاوز وقــد المقدســي، بالــشأن ّمهتمــة صــفحة أكبــر كانــت المؤســسة صــفحة
 واقــع حــول الـصفحة علــى تظهــر التـي المنــشوارت مختلــف مـع ًتفــاعال تــشهد وكانـت العــالم، أنحــاء مختلـف
 .والمسيحية اإلسالمية ّوالمقدسات والمقدسيين ّالمحتلة المدينة

 مـع بـالتزامن الـصفحة، علـى المـشرفين إلـى ًإلكترونيـا ًبريـدا الموقـع إدارة أرسـلت فقـد عودة، ووفق
 األمـر يقتـصر ولـم .النـشر شروط الصفحة خالفت كيف ّيحدد ال "جاهز قالب" فهو الرسالة نص ّماأ حذفها،

 صــفحة منهــا المــشرفون، أنــشأها أخــرى صــفحات كــذلك ّعطــل فيــسبوك ّإن بــل الموقــع، صــفحة حــذف علــى
  .ّالدولية القدس مؤسسة صفحة على المشرفين من اثنين حسابي إغالق على عالوة ّمقدسية، ثقافتي

 ٧/١٠/٢٠١٩وقع مدينة القدس م

***  

  فعاليات

  اليهودية األعياد خالل األقصى للمسجد الرحال شد إلى الدعوة
 

 إليــه الرحــال شــد إلــى االثنــين، اليــوم األقــصى، عــن للــدفاع الــشعبية اللجــان دعــت – وفــا – القــدس
 ".العرش" عيد ويليه ،غد يوم يبدأ الذي "الغفران" عيد خالل المتطرفين، المستوطنين وجه في عنه للدفاع

 سيفــشل القادمــة األيــام خــالل المــستوطنين، أمــام الــدائم التواجــد أن لهــا، بيــان فــي اللجــان وأكــدت
 .ومكانيا زمانيا تقسيمه إلى الرامية مخططاتهم

 مــستوطنيه، وقطعــان المحتــل غطرســة وجــه فــي عنــه نــدافع لمــسجدنا األوفيــاء ســنبقى" وأضــافت،
  ".اهللا شاء إن القريب التحرير حتى نتراجع ولن نخذله لن واألقصى، القدس نحو بوصلتنا وستبقى

  ٨/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 
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  شعبنا أبناء توحد التي الفلسطينية الهوية على للتأكيد مهم التراث": الثقافة"

 

 يـصادف الـذي الفلـسطيني التـراث يـوم ولمناسـبة الثقافـة، وزارة قالت -وفا ٢٠١٩-١٠-٧ اهللا رام
  .كانوا أينما شعبنا أبناء توحد التي الفلسطينية الهوية على للتأكيد مهم التراث إن ،اليوم

 تـشرين مـن الـسابع فـي الفلـسطيني التـراث يـوم ّيمثـل "االثنـين، اليوم لها بيان في الوزارة، وأضافت
ــل مــن األول ــستنهض أساســية ًمحطــة عــام، ك ــد خاللهــا مــن ن ــى التأكي ــا عمــق عل ــا تاريخن ــ وتراثن  اوهويتن

 التأصـيل منهجيـة وتكريس والحاضر الماضي بين الوعي تمتين في الفلسطينية الثقافة قدرة وعلى الوطنية،
 إلـى مـستندة شـعبنا، لنـضاالت أساسـيا ًامتـدادا ولتؤلـف وتطويرهـا، وتنميتهـا المعرفـة لتواصـل ًأساسا لتكون
 فـي تحفـر ٍحكايـة مـن والتـأثير الفعـل لـىع قـدرتنا نـستمد والمـستقبل، والحاضـر والجغرافيا، التاريخ في ّحقنا

  ."األرض لهذه التاريخي الجذر كنعانِ  بعمق ًعميقا والذاكرة ِاألرض

 بعــضا بعـضهم الفلـسطيني الـشعب أبنــاء تـربط والتـي الـشاملة الجمعيــة هويتنـا هـو التـراث: وتابعـت
 تجــاه الدافعــة القــوة هــو التــراث. ١٩٤٨ عــام المحتــل والــداخل والــوطن والــشتات المنــافي فــي وجــدوا؛ أينمــا
.. تراثنـا "عنـوان تحـت العـام هـذا التـراث يوم فعاليات تأتي لذلك ووحدته، الفلسطيني الوطني التماسك تعزيز
 ثباتـه وتعـزز طريقـه ترسم والتي ذهب، أينما معه الفلسطيني يحملها التي المادية غير الهوية فهو" يوحدنا
 ًحرفـا والمتجـذر ًمعنى والمحسوس ًواصطالحا، ًلفظا الملموس وغير الشفوي أي المادي غير التراث. بأرضه
 وحكايـة والحـضارة التـاريخ إنـه مـضمونه، أو معالمـه مـن تغيـر أن االحـتالل لـسياسة يمكـن ال وقيمـة ًوفعال
 واألجـداد، الجـدات بأهـازيج ًمعـا المتـشبثان الفلـسطينية وتلـك الفلـسطيني هـذا مالمـح عـن نهايـة بـال طويلة

 األرض هذه على األول الكنعاني الفلسطيني عن تنتهي ال قصص من ذاكرتهم تحمله وما ثالهم،وأم نوادرهم
  .هذا يومنا إلى

 بأشـكالها الفلـسطيني التطريـز غـرزة زالـت فمـا مستمرة؛ الحكاية ستظل اليوم هذا في: الوزارة وقالت
 وعلـى الـشعب هـذا علـى نالزيتـو شـجرة وتـشهد المـستمر، الماضـي عـن الحكايـات من ًسيال تنسج وألوانها
 مــن تمتــد شــعبية دبكــة فــي األرض والــشابات الــشبان أقــدام تــضرب فيمــا قــضيته، وعدالــة وعروبتــه أصــالته
 الفلـسطيني الـساحل إلـى ًشـرقا الميـت البحر من أصواتهم وتصدح شمالها، إلى النقب حيث فلسطين جنوب
 الجاليـــات حيـــث والغربـــة والمنـــافي ،وجـــدت أينمـــا الالجئـــين مخيمـــات إلـــى دبكـــاتهم أصـــداء وتـــصل ًغربـــا،

 الدم انتقال مثل آخر إلى فلسطيني من ينتقل الذي التراث هذا يوحدها الفلسطينية الجغرافيا كل الفلسطينية،
  .الوريد إلى الوريد من

 البطـولي كفـاحهم عبر والثقافية الرسمية والمؤسسات والمبدعين المثقفين دور أهمية على وشددت
ــسلب والمحــو اإللغــاء حــرب لتواجــه وصــقلها وتمتينهــا وتمكينهــا الفلــسطينية روايــةال علــى الحفــاظ فــي  وال
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 ورثناهـا التـي واألسـماء والـشواهد والتـاريخ األرض علـى سـطوه خـالل مـن االحـتالل يمارسـها التي والنهب،
  .َترابها ُاألرض ترث كما ًتماما

 ألنـه بـه، الخاصـة البـرامج وتوثيـق بدعم التراث على للحفاظ خاصة أهمية تولي انها الوزارة وأكدت
 هـذه في وحدنا ولنا الحق، أصحاب ونحن األصليين، األرض هذه أصحاب وحدنا أننا تثبت تاريخية، شهادة
 عناصر من خالية ودولة علم لنا سيكون والثوار، الفالحين بفعل والمجبولة المقدس، بالدم المضمخة البالد

  .ريفالش القدس وعاصمتها مستقلة االستعمار

 ٧/١٠/٢٠١٩ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

***  

  آراء عربية

 رأي الدستور

 حل الدولتين المسار اآلمن الستقرار المنطقة

منطقة وسبل حلها والتوصل إلى تسويات بشأنها، بعين الحكمة ًينظر األردن دوما ألزمات ال
ًواالستشراف والعمق، التي ترى في االعتدال والتوازن والحوار وتغليب صوت العقل على سواه، مخرجا لكل 

  .األزمات، ولذا ما انفكت المملكة تدعم خيار حل الدولتين بوصفه المسار اآلمن الضامن الستقرار المنطقة

دن أن حل الدولتين هو السبيل لضمان حق األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم، وهو ويرى األر
  .الحل الذي يضمن التحرك على مسار التنمية لشعوب ودول المنطقة، بعد أن أنهكتها الحروب والويالت

وعلى هذا النحو يؤكد جاللة الملك عبد اهللا الثاني خالل لقائه بحضور سمو األمير الحسين بن 
اهللا الثاني ولي العهد، بالممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة األمنية في االتحاد األوروبي عبد

فيديريكا موغيريني، على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى سالم عادل ودائم وشامل على أساس حل 
، ١٩٦٧ عام الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران

  .وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا جاللته إلى أهمية الدور األوروبي بهذا الخصوص

ًوتجد الرؤية األردنية إسنادا من األصدقاء في االتحاد األوروبي حيث يؤكدون التمسك بخيار حل 
لداعم لحق ًالدولتين كسبيل وحيدا لحل الصراع، وهنا نقدر عاليا لالتحاد األوروبي موقفه الواضح وا
  .الفلسطينيين ورفض اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية التي تقوض مساعي السالم وحل الدولتين

ًونقدر عاليا ً في األردن أيضا دعم االتحاد األوروبي لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ّ
، كي تستمر في تقديم خدماتها الصحية والتعليمية لالجئين، وهو موقف يبرهن أن العالم ما زال )األونروا(

، على طريق ينظر بعين العدل للقضية الفلسطينية مقابل االنحياز األمريكي الذي نأمل أن يجد مراجعة
  .ًالعودة كوسيط بدال من دور الطرف المنحاز للمحتل
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ّإن ضمان مستقبل آمن لدول وشعوب المنطقة، يبدأ من حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، 
حيث البقاء عند مربع التعنت والتطرف اإلسرائيلي واالنحياز له، من شأنه إبقاء المنطقة على صفيح 

راءات األحادية غير الشرعية من شأنه تأجيج الصراع في المنطقة وتغذية ساخن، كما أن استمرار اإلج
ًروافد التوتر وعدم االستقرار، وهو ما يحذر األردن دوما منه، ويأمل أن تتسع رقعة االستجابة والضغط  ّ

  .الدولي على حكومة االحتالل، كي تنعم المنطقة باألمن واالستقرار

  ١٧ص/٨/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

 ة الصهيونيةالعقيد

 رشيد حسن

ليس خافيا بان مجموعة من الثوابت تحكم سلوك العدو الصهيوني وتحدد مسار حركته السياسية 
  .ر من أقصى اليمين الى أقصى اليسا ال يحيد عنها صهيوني واحد

وتدور حول ، نجزم ان هذه الثوابت كلها محكومة بعقيدة واحدة، وبوضع النقاط على الحروف
وهذا المحور وتلك العقيدة ، وخاصة األحزاب السياسية في كيان العدو، محور واحد يحدد إيقاعات الجميع

ألحرى العقيدة هذه المقولة أو با، )فلسطين ارض إسرائيل من الماء الى الماء(تتلخص في جملة واحدة 
ويعملون على تكريسها لتصبح واقعا ملموسا ، وقد أصبحت بمثابة معتقد، يؤمن بها جميع الصهاينة

  .يغتصب الجغرافيا الفلسطينية

تتلخص في أن البعض ) وكلهم صهاينة(الخالفات السياسية بين األحزاب والسياسيين الصهاينة 
فيما ،  بهذه العقيدة الصهيونية )الخ..ا شارون وبيغن وقبلهم، ليبرمان، نتنياهو(امثال ، يجهر بالقول

ويفضلون ، ٕوالى الغموض ، يلجئون إلى الغمغمة، اخرون وخاصة من قادة حزب العمل وما يسمى باليسار
شأنهم ، )فلسطين ارض اسرائيل(عدم اإلفصاح عن اهدافهم الحقيقية التي تحددها المقولة السابقة الذكر 

 على  وعمل، الذي ثبت أنه يؤمن بهذه العقيدة الصهيونية سرا) بن غوريونا(شأن مؤسس كيان العدو
  .تنفيذها على األرض بالتدريج وعلى مراحل

 قبوله لهذا القرار  ولكنه اعلن أمام العالم،  لعام ١٨١فابن غوريون رفض سرا قرار التقسيم رقم 
ار االممي يعترف بإقامة دولة يهودية لقناعته ان هذا القر، بعد أن رفضه الشعب الفلسطيني واالمة كلها

 وقضم الجغرافيا  وبالفعل اتخذ من هذا القرار الظالم رافعة للتوسع،  بالمئة من ارض فلسطين٥٦على 
  .الفلسطينية حتى باتت فلسطين كلها رهينة االحتالل الصهيوني

ومن ، ر ياسينالتي اقترفت مذبحة دي) االرغون(وهو قائد عصابة ) بيغن ( وفي هذا السياق سئل
فاجاب بكل ، سئل ذات مرة عن حدود دولة إسرائيل، مع السادات) كامب ديفيد (وقع فيما بعد على اتفاقية 

، وهذا في حد ذاته يؤكد ما أشرنا إليه) دبابات جيش الدفاع هي التي تحدد هذه الحدود (  :صلف ووقاحة
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وهي الدولة الوحيدة في العالم ، ها حتى اآلنلماذا لم تعين إسرائيل حدود: ويجيب على السؤال األهم وهو
  !!بال دستور

، فالقوة وحدها هي التي تعين حدود إسرائيل، ومنوطا بالقوة، وغامضا، ال بل تركت كل ذلك مبهما
  .وهي التي تحمي هذه الحدود

 فكافة اليهود يرفضون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس  ،ولمزيد من اإليضاح 
 وكافة اليهود يرفضون حق  ،٦٧شرقية وفقا للقرارات الدولية على األراضي التي احتلت في حزيران ال

من أقصى اليسار ،  الذي ينص على حق عودة وتعويض الالجئين الفلسطينيين ١٩٤العودة رقم 
  . وحتى عصابات كاهانا )ميرتس(

 .جئ تنهي دولة إسرائيل ديموغرافيا ماليين ال٦عودة .. محددة.. اجابتهم واحدة  والصهاينة جميعا

ينص ، والذي أقره ما يسمى بالكنيست بعد قيام الكيان الغاصب، ان قانون العودة الصهيوني، والمفارقة هنا
ففتحت كل ابواب الكيان ، وعلى حقهم في اإلقامة والتملك،  العالم الى فلسطين على حق عودة كل يهود

 وحتى دول أوروبا الشرقية والغربية ويهود الدول العربية وأخيرا يهود  من االرجنتين الصهيوني أمام اليهود
  .)حالل للطير من كل جنس..أحرام على بالبله الدوح: (وهو ما ينطبق عليه قول الشاعر، الفالشا

والتطهير العرقي والتي لم يخمد ، وحروب اإلبادة) اإلبرتهايد (والتمييز العنصري ، ان العنصرية
فلسطين ارض (هي تجسيد بشع واجرامي للعقيدة الصهيونية ، وال تزال،  عاما  عامالهبها من سبعين

ال ،  أقلية مقيمة على أرض إسرائيل واعتباره، وهو ما يعني نفي الشعب الفلسطيني من وطنه، )اسرائيل
أسوة بباقي شعوب العالم كما نص قانون ، ٕيحق لها ممارسة حق تقرير المصير واقامة دول فلسطينية

  .مؤخرا) الكنيست(لقومية الصهيوني الذي وافق عليه ا

كامب (وقبله ، ١٩٩١-   منذ مؤتمر مديد، لقد تابعت كغيري من المهتمين تصريحات قادة العدو
بل كافة تصريحات ، فلم أعثر على تصريح لمسؤول إسرائيلي يرحب باقامة دولة فلسطينية) ديفيد

   فيما رفض رابين االلتزام،  على اقامة حكم ذاتي وملحق كامب ديفيد نص،  الصهاينة المسؤولين
   )ان ال مواعيد مقدسة عند اسرائيل(  معلنا ١٩٩٨ٕواعالن الدوله في عام ) باوسلو(

فاما ان نكون أو ال ..صراع وجودي..الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع مصيري.. باختصار
 .نكون

  المجد لشعب الجبارين

  ١٧ص/٨/١٠/٢٠١٩الدستور 
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  من الذاكرة الفلسطينية"إسرائيل"محو 

 كمال زكارنة

 

يم، وزارة التربية والتعل- تشكو اوساط ووسائل اعالم اسرائيلية من قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 
 وما تال ذلك من ٩٣بحذف كل ما يتعلق باتقاقيات السالم الموقعة مع االحتالل الصهيوني منذ عام 
الفلسطينية من الصف  تفاهمات وبروتوكوالت واتفاقات سياسة واقتصادية وغيرها، من المناهج التعليمية
ا جاء ذكر لها في اي االول االساسي وحتى التوجيهي ،وشطب كل ما يتعلق بدولة الكيان المحتل ،واذ

   منهاج فانها توضع بين قوسين تأكيدا لعدم االعتراف بوجودها

اال » اسرائيل«انها خطوة فلسطينية تربوية في غاية االهمية واالتقان ،اذ ال يجوز االشارة الى 
بوصفها الكيان الغاصب لفلسطين والمحتل لالراضي الفلسطينية ،وانه كيان مكون من عصابات القتل 

الجرام ،التي كانت عبارة عن اكوام من النفايات المكدسة في دول اوروبا وامريكا وغيرها ،وعندما ارادوا وا
وقرروا التخلص منها القوا بها الى فلسطين عن طريق البحر بواسطة السفن والبواخر العمالقة في العامين 

تى اليوم ،بعد ان قامت تلك  من القرن الماضي ،وتواصلت عمليات النقل وما تزال مستمرة ح٤٨ و ٤٧
ّالدول بتسليح وتدريب تلك العصابات المجرمة التي فتكت بالشعب الفلسطيني وهجرته من ارض وطنه الى 
الشتات واستولت بقوة السالح على ارضه وممتلكاته ،وفرضت عليه صراعا قاسيا ما يزال مستمرا تحت 

ية لالحتالل الصهيوني التي يجب ان تبقى محفورة عنوان صراع الوجود ،هذه هي الصورة الحقيقية والواقع
في ذهن وفكر كل فلسطيني اينما وجد ،االحتالل الذي ال عالقة له بالسلم والسالم والتعايش اآلمن ،فهو 
احتالل عدواني توسعي استيطاني احاللي ،يعمل دون توقف على اقتالع الشعب الفلسطيني من ارضه 

  .شتى بقاع الدنيا مكانهوزرع المستوطنين المستقدمين من 

انه اجراء وطني بامتياز وقرار علمي توعوي يجب ان يستمر ،من اجل فهم اجيال المستقبل 
للوقائع والحقائق التاريخية كما هي ،والتعامل مع الحاضر بصورته الصحيحة والسير نحو المستقبل 

  .صائدالناجح بمسارات معروفة ومكشوفة خالية تماما من الحفر والمطبات والم

االحتالل يريد ان يستحوذ على كل شيء من غير ان يقدم اي شيء ،وال يجوز السماح له بذلك  
،والجميع يعرف ان حرب الوجود التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد االحتالل بكل ضراوة ،هي حرب 

بر جهاز شاملة تشمل جميع التفاصيل والمكونات التي تشكل بمجموعها منظومة الحياة البشرية ،ويعت
التربية والتعليم من خالل المدرسة والروضة ثم االسرة ،مصنع االعداد والبناء العملي والحقيقي النتاج 
االجيال القادرة والمؤهلة ، التي تعتبر قائدة ورائدة التنمية والنهضة الوطنية بكل تفاصيلها ومحتوياتها 

 اثناء عمليات االنتقال من مرحلة الى اخرى اكثر وابعادها،وعماد العطاء والركائز التي يعتمد عليها الوطن
تطورا وتقدما ،وهذه االجيال يجب ان تكون واعية لتاريخها ومدركة تماما لكل ما يدور حولها ،وليس 

  .بمقدور اي وسيلة منافسة المنهاج المدرسي للوصول الى هذا الهدف وتحقيق هذه الغاية
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اجزة عن توجيه الشعب الفلسطيني كيفما يشاء يجب ان يعلم االحتالل الصهيوني بأن عصاه ع
ّ،الن هذا الشعب يملك من القدرة والذكاء والكفاءة ما يمكنه من هزيمة االحتالل فكريا وتوعويا وثقافيا 
،وهذا احد اسرار االنتماء الوطني الفلسطيني الذي يزداد تعصبا والتصاقا بالوطن جيال بعد جيل على عكس 

   لما تمناه وتوقعه االحتال

المناهج المدرسية تعتبر المصدر النقي والنظيف والصالح، الذي تنهل منه االجيال المتالحقة العلم 
والثقافة والرسالة ،ومنه تتشكل الشخصية الوطنية ،واالحتالل يجب ان يشار له على انه مغتصب لالرض 

ٍوالحق الفلسطيني ومتسبب بكل ما حل بالشعب الفلسطيني من ويالت ومآس ومع اناة وتشرد وتهجير ّ
  .وخسارة وطن

  ١٧ص/٨/١٠/٢٠١٩الدستور 
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  آراء عبرية مترجمة
 

  جانب من التعذيب النفسي لمحققين مع فلسطينيات"أنا من قتل زوجك"

 عميره ھاس: بقلم - ھآرتس

، دينا كرمي من الخليل شعرت مرتين ٢٠١٨في احد ايام تحقيقات الشباك التي مرت في تموز   
في المرة االولى نقلت للفحص لدى الطبيب، الذي بحسبها قال للمحققين بأنها أقوى “. عيأنها تفقد الو

هذا ما كتب في الشكوى التي قدمتها باسمها اللجنة العامة ضد . ”منه، لذلك تمت إعادتها الى التحقيق
قظت المشتكية في المرة الثانية استي. التعذيب في اسرائيل للمستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت

وحسب قولها . وقد اخذت الى العيادة وهي مبللة، ومتعبة جدا وترتجف. بعد أن سكبوا عليها المياه الباردة
  .الطبيب اعطاها حبة مهدئة واعادها مرة اخرى الى التحقيق الذي استمر ساعتين

 مرت بها  بندا التي تفصل طريقة واساليب التحقيق التي٣١هذا الوصف يظهر في بند من الـ   
كرمي، كما تمت االشارة في الشكوى التي ارسلت نسخة منها ايضا الى هينو ربيع من وحدة فحص 

الشكوى ارسلت ايضا الى النيابة العسكرية والوحدة القطرية . الشكاوى مع المحقق معهم في وزارة العدل
حسب الشكوى، .  معهاللتحقيق مع السجانين بسبب طبيعة االعتقال من قبل الجنود وتعامل السجانين

ايضا في التحقيق الذي أجري معها من قبل المحقق دوف شعرت عدة مرات بأنها تفقد الوعي، لكن دوف 
  .ُوهي لم ترسل للفحص في العيادة، كتب. كان يصرخ عليها بصوت مرتفع حتى تستيقط

م ربطهما وقبل ذلك تم اعتقال امرأتين ت. ٢٠١٨) يونيو( تموز ٢اعتقلت في )  سنة٤٠(كرمي   
 ١٨وفي . ، عضو مجلس في بلدية الخليل) سنة٤١(اعتقلت سوزان العويوي ) يوليو( حزيران ٥في . بها
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الجمعة ” هآرتس“أما لما خاطر والتي قالت ).  سنة٣٨(من ذات الشهر اعتقلت صفاء أبو سنينة 
  .الماضي أنها المرأة الرابعة التي اعتقلت

، ٢٠١٠ لجنة نسوية تابعة لحماس، أسستها كرمي في لقد نسبت للنساء االربع العضوية في  
بعد ذلك، اثناء االعتقال قدمت النساء . ونقلهن فورا الى تحقيق الشباك في سجن شكما في عسقالن

االربعة شهادات عن تعذيبهن للمحامية عال شتيوي في اللجنة ضد التعذيب، من اجل أن يتم صياغتها في 
  ).اطر لم يتم صياغتها في شكوى ولم ترسل بعد الى السلطاتبسبب سوء فهم، شهادة خ(الشكاوى 

فورا عند . من الشهادات يتبين أن هؤالء النساء نقلن الى التحقيق بعد اعتقال مهين ومؤلم  
 ساعة ونقلت من مكان اعتقال الى آخر وهي ٢٤االعتقال تم تكبيل العويوي بالقيود البالستيكية لمدة 

ايضا كرمي وأبو اسنينة تم تقييدهما عند االعتقال، . كري ومعصوبة العيونجالسة على ارضية الجيب العس
مرتين في الصباح نفذت المجندات عملية تفتيش جسدي . وتم منع كرمي من ابقاء الحجاب على وجهها

كالب رافقت المجندة التي قامت بعملية التفتيش الجسدي لكرمي الذي جرى . للنساء الثالث وهن عاريات
 فقط خاطر، كما يتبين من شهادتها للصحيفة لم يتم تقييدها فور اعتقالها ولم يطلب منها خلع .في بيتها

وقد قالت إن الساعات التي قضتها في غرفة االنتظار في سيارة النقل كانت . مالبسها اثناء التفتيش
  .قاسية بشكل خاص

مثل لجنة فحص شكاوى المحقق ربيع، م. في نهاية المطاف تم اعتقال سبعة نساء في اطار هذه التهمة
 نشر الشباك بيانا ٢٠١٨) أغسطس(في نهاية شهر آب . معهم التقى في السجن مع المشتكيات الثالث

وتلقي توجيهات من قيادة حماس . دراماتيكيا ادعى فيه أنه تم كشف بنية تحتية واسعة لحماس تضم نساء
  .وتمويل لنشاطات ارهابية

  ٕصراخ واهانة

 شهر في السجن في اطار صفقات ١٢ – ١٠للواتي تم اطالق سراحهن بعد قضاء النساء السبع ا  
وقد قال محامون من ).  شهرا٢٤ – ٢٠(ادعاء، اقل من فترة السجن التي طلبتها النيابة في البداية 

المحكمة العسكرية بأن فترة اعتقال كهذه هي قصيرة وتدلل على مخالفات غير خطيرة حتى حسب معايير 
نشاطات اجتماعية ودينية في اطار حماس، تنظيم مظاهرات ومشاركة فيها، : عسكري االسرائيليالجهاز ال

  .فتح صفحة في الفيس بوك، توزيع كتب صالة وزيارة عائالت السجناء

القضاة العسكريون الذين صادقوا على الصفقات بين النيابة والدفاع كتبوا بأنه تم االخذ في الحسبان 
اثناء اعتقال العويوي لم . ”نات تتعلق بموضوع التمويل الذي تم استالمه ومصدرهوجود صعوبة في البي“

يكن شك بوجود نشاطات عسكرية بذاتها، التي تعرض حياة احد للخطر على المستوى اآلني، ايضا النساء 
اللواتي اعتقلن في اعقاب التحقيق معها تم التحقيق معهن عن نشاطات اجتماعية ومدنية في اطار 

  .حماس
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التحقيق ازداد “. شهادات النساء مثلما صيغت في الشكاوى تفصل قساوة الظروف في كل يوم  
في البداية تم التحقيق مع المشتكية من “. ، كتب في الشكوى التي قدمتها كرمي”قسوة مع مرور كل يوم

 التعرف على قبل المحقق آندي، لكن محققين آخرين دخلوا الى الغرفة وخرجوا منها بذريعة أنهم يريدون
 ٢٠١٠حسب الشباك، زوج الكرمي نفذ عملية اطالق نار في بيت حغاي في (زوجة الشهيد نشأت الكرمي 

وبعد حصار اطلقت النار عليه من قبل . وقتل اربعة اشخاص واصاب شخصين آخرين في عملية اخرى
المحققون .  التحقيقساعات التحقيق زادت مع مرور الوقت، وهكذا ايضا شدة). قوات الجيش االسرائيلي

هددوا بتهديدات مختلفة منها أنها ستبقى هناك الى األبد، ولن تعود الى البيت وستحصل على عقوبة 
بعد ثالثة ايام من التحقيق، المحقق آندي استبدل بالمحقق هارون الذي اصبح المسؤول عن . قاسية

  .”وجهاالمحقق هارون استخدم الصراخ واالهانة ضد المشتكية وز. التحقيق

لقد منعن من النوم بطرق . من شكاوى النساء الثالث، من شهادة خاطر يتبين نمط تحقيق مشابه  
، أو اصوات ضجة ) ساعة في حالة خاطر٢٠ ساعة في حالة كرمي، و١٧(مختلفة، تحقيق مطول 

ت بصوت مختلفة قرب الزنزانة التي احتجزت فيها بين فترات التحقيق، منها الضرب على الجدار، محادثا
من اجل السؤال اذا كان الوضع على ما  “–مرتفع بين السجانين والدخول الى الغرفة كل نصف ساعة 

جميعهن تم . ”أن تستيقظ لم تنجح في اكمال ساعة نوم دون“، حسب شهادة كرمي التي قالت إنها ”يرام
اخ وتهديدات لهن التحقيقات تضمنت ضر. احتجازهن وهن يجلسن لساعات طويلة وايديهن مكبلة للخلف

  .والبناء عائالتهن، واحيانا ايضا اقوال واشارات ذات طابع جنسي واضح

بعضهن تم نقلهن . جميعهن تم احتجازهن بشكل انفرادي في زنزانة قذرة ونتنة خالل بضعة اسابيع  
 :في الشكوى التي قدمت باسم العويوي وصفت هكذا. لعدة ايام الى زنزانة الظروف فيها اكثر فظاعة

من البطانية التي كانت . وكان فيها فرشة رقيقة جدا وقذرة. الزنزانة كانت معزولة، مضاءة وباردة جدا“
مياه الشرب كانت صدئة وساخنة والحمام كانت حفرة في الغرفة . مليئة بالغبار انطلقت روائح كريهة

الى رأس المشتكية وهو االمر التكييف البارد في الغرفة كان موجه مباشرة . انطلقت منها ايضا رائحة نتنة
  .”الذي جعلها تحول رأسها باتجاه ثقب المرحاض

الطبيب تحدث معها من خالل الفتحة . العويوي اضطرت لزيارة الطبيب عندما كانت في الزنزانة  
لنقلها الى ) آندي(الموجودة في باب الغرفة، كتب في الشكوى، بعد ذلك تلقت مصادقة من المحقق 

تعاني صعوبة في التكيف وخوف مع آالم في جميع الجسم وتنميل بااليدي “ شخص بأنها العيادة، وهناك
وبعد التشاور مع العاملة االجتماعية وطبيب كبير، تلقت المشتكية نقط فالريان، ومع ذلك تمت . والوجه

  . دقيقة٣٠ – ٢٠التوصية باعادتها الى نفس الغرفة مع رقابة كل 
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حسب قولها، ذات مرة سأل المحقق . رؤية الطبيب عدة مرات اثناء التحقيقايضا أبو اسنينة احتاجت الى 
لقد شهدت بأن اقدامها . ايضا هي تلقت مسكنات آالم واعيدت الى التحقيق” لماذا تحضرونها كل يوم؟“

  .قيدت بين حين وآخر اثناء التحقيق

 هشارون بسبب  يوما نقلت الى سجن٢١بعد .  يوما في جولتين٢٧العويوي حقق معها خالل   
 يوما ٣٥ يوما، منها ٤٥أبو اسنينة حقق معها . وضعها الصحي، واعيدت بعد سبعة ايام الى التحقيق

في بداية التحقيق معها نقلت الى سجن مجدو لمدة اسبوع، وبعد ذلك اعيدت الى سجن . قضتها في العزل
  . يوما٣٥ وخاطر حقق معها. كرمي قدرت بأنها قضت شهر في التحقيق تقريبا. شكما

وجوني ) بنجي(آندي وبنيامين : في شهاداتهن ذكرت النساء دائما تقريبا نفس اسماء المحققين  
 محققا ١٣حسب تقديرهن كان هناك . وهارون، دوف ورينو ومرزيل وياسمين وغاي ويحيى وهرتسل

لقد كان . كان عنيفا بشكل خاص اثناء التحقيق“المحقق آندي، كتب في شكوى العويوي، . باالجمال
يصرخ ويشتم، واحيانا كان يقرب وجهه من وجه المشتكية وهو يصرخ ويخرج البصاق من فمه، حيث 

. من بين المحققين، دوف، تتذكر أبو سنينة، انه كان عنيفا بشكل خاص. ”كانت رائحة كريهة تنبعث منه
ون كان يستخدم التهديد المحقق هار. لقد كان يستخدم الصراخ والشتائم ذات الطابع الجنسي والتهديدات“

  .”بأنها ستتعفن في الزنزانة

في شكوى كرمي كتب أن المحقق مرزيل الذي جاء بعد هارون هو طويل القامة وعيونه زرقاء   
وحتى أنه احترمها . تحدث مع المشتكية بلطف وهدوء“في البداية هو . ”ويوجد جرح أو نتوء ما في وجهه

  .”التحقيقبالضيافة التي احضرها معه الى غرفة 

مرزيل جاء واتهم “: حسب الشكوى، عندما تجدد التحقيق في اليوم التالي، تغيرت معاملة المحقق  
احد المحققين قال للمشتكية بأنه الرجل . قال إنه اعتقد أنه يوجد بينهما عالقة حميمة. ”المشتكية بخيانته

لقد قتلنا “رزيل مثال، قال للمشتكية المحقق م. ”لقد حولت زوجك الى مصفاة“الذي قتل زوجها، وبكلماته 
  .”زوجك مثل الصرصور

العويوي وكرمي وأبو . الطعام الذي حصلن عليه كان شيئا ال يؤكل، حسب الشهادات والشكاوى  
. سنينة تم التحقيق معهن في شهر رمضان، وحصلن على وجبة واحدة يمكنهن أكل اللبن فقط منها

لالسف طرق تعذيب معروفة في البالد . از في ظروف مؤلمةتهديد، منع النوم، تكبيل مؤلم واحتج“
. ، قالت للصحيفة المحامية افرات بيرغمان سفير، مديرة القسم القانوني في اللجنة ضد التعذيب”والعالم

. ”القانون الدولي يعتبر التعذيبات عمل يؤدي الى األلم والمعاناة النفسية أو الجسدية الشديدة“وقالت إن 
ب، ال سيما الدمج فيما بينها، بالتأكيد تتناسب مع هذا التعريف، ويسبب للضحية ألما جسديا هذه االسالي

  .ونفسيا طويل المدى
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  شكوى ١٢٠٠

 حدثت زيادة في عدد الشهادات للمعتقالت الفلسطينيات عن تحقيقات قاسية، تقول ٢٠١٨منذ بداية العام 
لغ عن ذلك ابناء عائالت المحقق معهن وهن ما زلن في عدد من الحاالت أب. رحيل سترومزا، مديرة اللجنة

حتى لو كانت الشهادات غير ناضجة لتصل الى حد شكاوى رسمية السباب مختلفة، قالت . في المعتقل
سترومزا، فانها تشير الى استخدام وسائل استخدمت في السابق فقط في حاالت كانت فيها التهمة شديدة 

 منتشرة اصال في –نوم وتكبيل في اوضاع مؤلمة خالل ساعات كثيرة  منع ال–ولكن هذه االساليب . جدا
  .”قنابل موقوتة“التحقيق مع الشباب الفلسطينيين، حتى عندما يدور الحديث عن اتهامات ال تعتبر 

لقد قال إن معظم . هذا ايضا استنتاج المحامي لبيب حبيب الذي مثل كرمي في نهاية محاكمتها  
يريدون تقديم شكوى ألنهم ال يؤمنون بأنها ستفحص بجدية وأن الجهاز القضائي الشباب المحقق معهم ال 

 شكوى حول ١٢٠٠ قدمت اللجنة لوحدة فحص الشكاوى ٢٠٠١منذ . االسرائيلي مستعد لمواجهتها
  .التعذيب، منها فتح تحقيق جنائي واحد فقط، ولم تقدم لوائح اتهام

اللجنة تنتظر اآلن قرار الوحدة بشأن .  شهرا في المتوسط٣٩معالجة الشكوى عن التعذيب والتنكيل تستمر 
  . منها تنتظر منذ اكثر من خمس سنوات١٥ في – ملفا ٣٧

اذا وجد أن هناك عالمات . عال اشتيوي تأخذ بصورة منتظمة شهادات من المعتقلين والمعتقالت  
وي قالت إن الشباب اشتي. على التعذيب تتم صياغة الشهادات على شكل شكاوى حسب طلب المعتقالت

في حين أن النساء أكدن بأنه جزء من . على االغلب ال يتحدثون عن العزل اثناء التحقيق كمشكلة
وعندما يكون وضع المعتقل .  يوما وأكثر هو نوع من التعذيب١٥هناك اطباء يعتقدون أن العزل . المعاناة

  .صعب بشكل خاص، حتى يوم واحد في العزل يعتبر تعذيب

، منع القضاة استخدام منع ١٩٩٩هم في اطار التماس للمحكمة العليا حول التعذيب من العام في قرار
ولكن مثلما تشير مديرة التوثيق في اللجنة، افرات شير، تقرر أنه يمكن منع النوم . النوم كوسيلة للتحقيق

اك يستخدمون هذه من اقوالها يمكن الفهم بأنهم في الشب. أو اجراء تحقيق طويل اذا كانت حاجة لذلك
 .المنطقة الرمادية من اجل منع النوم

  ٢٦ ص٨/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 
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 هذه خطواتنا لمنع التوسع التركي في القدس: الخارجية اإلسرائيلية

  

  )٧/١٠/٢٠١٩ اليوم إسرائيل (كهانا ارئيل: بقلم

 وزيــر أمــر القــدس؟ شــرقي فــي التركــي التوســع ضــد إســرائيل ســتعمل اإلهمــال مــن ســنوات بعــد هــل
  .القدس في التركية الحكومة نشاط لوقف خطة تعد أن وزارته إدارة كاتس إسرائيل الخارجية

 والتـآمر التحـريض أعمـال وقـف إلـى الراميـة الخطـوات مـن سلـسلة وزارتـه بلورت تعليماته، وحسب
  .القدس شرقي في التركية

 على ًقريبا خطته عرض كاتس مويعتز تركيا، وجه في األردن مكانة حماية ًأيضا الخطوة وتستهدف
 ســيؤدي والتــي للخطــة، كثيــرة حــساسية وبــسبب. بتنفيــذها الــسماح بهــدف نتنيــاهو بنيــامين الــوزراء رئــيس
 وكما. ًأيضا الكابنت في تبحث أن المتوقع فمن تركيا، مع مباشرة مواجهة إلى مؤكد شبه نحو على تنفيذها

  .انتقالية حكومة تنفذها أن من مانع فال أمنية، مسألة هذه كانت لما إنه كاتس، مكتب أوساط تقول

 بــضع منـذ والـسياسة األمـن محافـل تقلـق القـدس فــي العـرب الـسكان بـين التركـي النفـوذ مـسألة إن
 التركــي الــرئيس يكتــسب ،"اليــوم إســرائيل" فــي نــشر أن ســبق وكمــا المتجمعــة، المعلومــات وحــسب. ســنوات
 جهــات إلــى يحولــه الــذي التمويــل خــالل مــن القــدس قيشــر فــي وشخــصيات مواقــع علــى والــسيطرة النفــوذ
  .مختلفة

  كبح خطوات

 إسـرائيل وسـتتخذ الـنهج، يتغيـر واألن إسـرائيل، جانـب مـن التحدي هذا على رد اآلن حتى يتوفر لم
 سـيتم الردوغان، األم الحركة هي التي العالمية، المسلمين اإلخوان حركة فإن الخطة، وحسب. كبح خطوات

 الحركـة بـإخراج قبـل مـن الحكومـة اتخذتـه لقـرار ًاسـتمرارا وذلـك إسـرائيل، في قانونية غير مةكمنظ تصنيفها
 الجمعيــة نـشاط بتقييـد تتعلــق أخـرى توصـيات وهنـاك. القــانون عـن صـالح رائــد للـشيخ الـشمالية اإلسـالمية

 نحـو القـدس في وحجمها اردوغان، التركي الرئيس ًشخصيا يديره الجمعية فنشاط. القدس في "تيكا" التركية
  ."القدس تهويد منع" هو المعلن وهدفها. السنة في دوالر مليون ١٢

 لهـا الـسماح وعـدم لنـشاطها إسـرائيل مع المسبق بالتنسيق "تيكا" إلزام الخطة إلى المبادرون يقترح
 "تيكـا" منظمـة رئـيس عـن الدبلوماسـية المكانـة نـزع يقتـرح كمـا. واحد طرف من القدس في العمل اليوم بعد
 غير إسرائيل في تواجده ستجعل خطوة وهي يحملها، التي السياحة تأشيرة تجديد عدم شكل في القدس، في

  .قانوني

 فــي المــستوى رفيعــة وجهــات األوقــاف مجلــس أعــضاء بــين الــذي الحــوار تقييــد هــي أخــرى خطــوات
  ).اتخـــــذت أن ســـــبق خطـــــوة وهـــــذه (القـــــدس فـــــي يعلمـــــون أتـــــراك معلمـــــين وظـــــائف ٕوالغـــــاء تركيـــــا،

 الـدولتان امتنعـت ٕواسـرائيل، تركيـا زعمـاء بـين المتـواترة والدبلوماسـية اللفظية المواجهات رغم أنه إلى شاري
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 التجــارة بقيــت أخــرى، أمــور وضــمن. األخــرى ضــد الواحــدة عمليــة خطــوات اتخــاذ عــن الــسنين مــدى علــى
  .عال بحجم الدولتين بين المتبادلة

  "الديني النشاط غطاء"

 تركيـا حكومـة فيـه تعمـل ًوضـعا نقبـل لن" إنه األولية المداوالت في قال كاتس الخارجية وزير ولكن
 بنـشاطات والقيـام التمويـل خـالل مـن وتحـريض، اضـطراب مراكز القدس في تخلق أن على اردوغان برئاسة

ـــة، إســـالمية ـــن برعايـــة متطرف ـــسلمين، اإلخـــوان حركـــة مدرســـة م ـــشاطات غطـــاء وتحـــت الم  الدينيـــة، الن
  ."والتعليمية الثقافية،و واالجتماعية،

 فـي التركيـة األعمـال تحت من السياسي البساط لسحب الخطوات كل سنتخذ أننا" على كاتس وشدد
 العثمانية، اإلمبراطورية عهود انقضت لقد. المدينة أرجاء كل في اإلسرائيلية السيادة وتعزيز القدس، شرقي
  ."القدس في عنه تبحث ما إلسرائيل وليس

 هـي فإسـرائيل أساسـه، فـي عـديم المـسلمين لكـل القـدس بـأن اردوغـان إعـالن" إن قولـه، حد وعلى
 ألي نـسمح لـن. األديـان كـل ألبنـاء الكاملـة العبـادة حريـة علـى الحفاظ ظل في القدس، في السيادة صاحبة

 لألردنيـين فـإن واألردن، إسـرائيل بـين السالم اتفاق وبموجب ذلك، عن ًفضال. السيادة بهذه تمس بأن جهة
 بمكانـة بـالمس الردوغـان نـسمح ولـن القـدس، فـي المقدسـة اإلسـالمية األمـاكن إلـى بالنـسبة خاصـة مكانة

  ."اليوم يحصل مثلما األردن،

  ٨/١٠/٢٠١٩ القدس العربي

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

King receives EU's Mogherini 
 

His Majesty bestowed the Order of Al Istiqlal (Independence) of the First Degree on High 

Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Federica 

Mogherini for her efforts to enhance cooperation between Jordan and the EU (Photo 

courtesy of Royal Court) 

AMMAN — His Majesty King Abdullah, accompanied by HRH Crown Prince Hussein, 

received High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security 

Policy Federica Mogherini at Al Husseiniya Palace on Monday. 

The meeting covered the partnership between Jordan and the EU and means of bolstering 

it in various fields, as well as current regional developments. 

King Abdullah expressed Jordan’s appreciation for the support provided by the EU in a 

number of fields. 

Keenness to expand ongoing coordination and consultation between Jordan and the EU on 

issues of mutual concern was also stressed during the meeting. 

Discussing the Palestinian cause, His Majesty reiterated the need to step up efforts to reach 

just, lasting and comprehensive peace based on the two-state solution, guaranteeing the 
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establishment of an independent Palestinian state on the June 4, 1967 lines, with East 

Jerusalem as its capital, noting the important role of the EU in this regard. 

The King reaffirmed the need to reach political solutions to regional crises, which would 

restore security and stability to the peoples of the region. 

Also at the meeting, His Majesty bestowed the Order of Al Istiqlal (Independence) of the 

First Degree on High Representative Mogherini in appreciation for her efforts to enhance 

cooperation between Jordan and the EU. 

Foreign Minister AymanSafadi and Adviser to His Majesty for Communication and 

Coordination BisherKhasawneh attended the meeting from the Jordanian side, while EU 

Ambassador to Jordan Maria Hadjitheodosiou and the delegation accompanying 

Representative Mogherini attended on the EU side. 

Also on Monday, Safadi discussed with Mogherini means to enhance the Jordanian-EU 

relations as well as the latest regional developments. 

During the meeting, Mogherini said that the EU is moving ahead with approving new soft 

loan of 500 million euros to Jordan, voicing appreciation for the Kingdom’s humanitarian 

assistance to refugees, according to a Foreign Ministry statement. 

Jordan Times Oct 07,2019 

***  

Israeli forces confiscate water tank in Jerusalem-area town 
  

JERUSALEM, Monday, October 7, 2019 (WAFA) – Israeli forces seized a water tank 

belonging to a Palestinian resident in the town of 'Anata, east of occupied Jerusalem city, 

said an official. 

Mayor of AnataTaha al-No’man told WAFA Israeli forces raided a gas station under 

construction located at the northern entrance of 'Anata town and confiscated a 100-cubic 

meters water tank belonging to local resident MazenDiab, under the pretext of not having a 

permit. 

WAFA October 7, 2019  

***  

Israeli forces raze land in Hebron as a prelude to build new 

settlement outpost 
 

HEBRON, Monday, October 7, 2019 (WAFA) – Israeli forces bulldozed around 30 

dumums of land belonging to Palestinians in an area adjacent to the illegal Israeli 

settlement of Kharsina, to the east of the southern West Bank district of Hebron, as a 

prelude to build a new settlement outpost there, said a local activist. 

Abd al-HadiHantash, an expert in settlements and maps, said Israeli bulldozers razed 

around 30 dunums of land, laid base course, a layer of material used for the construction of 

roads, and removed the electricity poles belonging to the Hebron municipality, cutting off 

electricity to several Palestinian residents in the area, as a prelude to build a new settlement 

outpost there. 

Israeli forces paved a road in the said area almost two months ago to connect the new 

settlement outpost with other nearby settlements located adjacent to Bypass Road 60, built 

on confiscated Palestinian land. 
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Erekat calls on UN to support President Abbas’ efforts to hold 

general elections 
  

RAMALLAH, Monday, October 7, 2019 (WAFA) - SaebErekat, Secretary General of the 

Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO), called on the United 

Nations to support the efforts of President Mahmoud Abbas to hold general elections in the 

occupied Palestinian state, including the West Bank, East Jerusalem, and the Gaza Strip. 

This came during a meeting held in his office in Ramallah with Rosemary DiCarlo, Under-

Secretary-General for Political Affairs of the United Nations, and NickolayMladenov, 

Special Coordinator for Middle East Peace Process. 

Erekat stressed the importance of global stand against Israeli prime minister Benjamin 

Netanyahu's intentions to annex and impose Israeli sovereignty over parts of the occupied 

Palestinian territories, including the Jordan Valley, stressing the PLO's adherence to 

ending the occupation in accordance with the principle of the two-state solution on the 

borders of June 4, 1967. 
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