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  ١٢  . القدس المحتلةشرقياألردن يدين بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية  •

  ١٢  .االحتالل أساس الصراع وزواله السبيل للسالم •

  ١٣  .نحن مع حل الدولتين الذي ينهي االحتالل ويؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية: الملك •

ًا أردنيافلسطين تبكي شهيد • ً.  ١٣  

  ١٤  .شهداء وأبطال من بلدي على ثرى فلسطين •
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  ١٦  .إسرائيل تنتهج سياسة تهويدية إلخالء الفلسطينيين من بلدهم: كنعان •

  ١٦  .واالعتداءات دالئل مخططات التهويد" األقصى"تكرار محاوالت حرق : كنعان •

  ١٨  .المواطنة جوهر النمو واالنتماء •

���ون������� �

  ٢١  .تصعيد فلسطيني متوقع إلى جانب تحرك سياسي ودبلوماسي •

  ٢٣  .استهداف الحرم اإلبراهيمي جريمة حرب: المالكي •

  ٢٣  .القدس ليست عاصمة إسرائيل: محكمة إيطالية •

  ٢٤  .رسائل مهمة لقرار محكمة روما بشأن الوضعية القانونية للقدس: مختص •

  ٢٤  .بالخليل الشريف اإلبراهيمي للحرم حتاللاال استهداف تدين "ألكسو" •

  ٢٥  .إدانة مصادرة إسرائيل ألجزاء من الحرم اإلبراهيمي •

  ٢٦  .لوقف مخطط االحتالل بالحرم اإلبراهيمي” اليونسكو“تنسيق أردني فلسطيني في : خيري •

  ٢٧  .ًحاليا المسألة ليست ضمن أولويات ترامب: نتنياهو حول الضم •

  ٢٨  .تغل الظروف العربية والدولية واالنشغال بكورونا لفرض وقائع جديدة بالقدس يسلاالحتال: عطون •

  ٢٩  .الرادع لوقف جرائم االحتالل هو المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي: عريقات •

  ٣٠  .عشراوي تطالب إيطاليا باالعتراف بدولة فلسطين •

  ٣٠  .سرائيلي يهدد السالم اإل"الضم": نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية •

  ٣١  .مشروع قانون يمنع تقديم أموال أميركية لتمويل خطة ضم األراضي الفلسطينية •



  
  ٣ 

  ٣٢  .رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول جرائم االحتالل في فلسطين المحتلة •

زدواجية تطالب المجتمع الدولي وقف اال الفلسطينية الخارجية أدانت إطالق النار على شاب بباب حطة •
  ٣٢  .بالتعامل مع جرائم االحتالل

  ٣٣ .يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة إعالن إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين: الصفدي •

  ٣٤ .الوصاية الهاشمية على المقدسات تشكل درعا حاميا لها المؤتمر الوطني الشعبي للقدس •

  ٣٤  .ٕطقة عازلة بين األردن واسرائيل قمحاوي قرار الضم يعني ال منالباحث لبيب •

 إقليمية قوة باعتبارها إسرائيل موضعة إعادة إلى تهدف للمنطقة الرسمية األمريكية الزيارات عشراوي •
  ٣٥  .مركزية

  ٣٦  .مايك بومبيو يتهم باستخدام القدس لدعم حملة ترامب االنتخابية: نيويورك تايمز •

  ٣٧  . نظيره الروسي يجري مباحثات مع األردنيوزير الخارجية •

  ٣٨  .م٢٠١٥ ألف فلسطيني اعتقلهم االحتالل من القدس المحتلة منذ ١١: تقرير •

  ٣٨  .ٕكازاخستان تؤكد ثبات موقفها تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة •

  ٣٩  .القضية الفلسطينية مركزية: القمة الثالثية •

  ٣٩  .ٕية الفلسطينية واعادة إنتاج التضامن العربيالبوصلة نحو القض.. قمة عمان •

  ٤٠  .تبحث استئناف عملية السالم واألوضاع باألراضي المحتلة" الرباعية الدولية" •

  ٤١  .وزير الخارجية ونظيره األلماني يؤكدان أهمية حل الدولتين •

  ٤٢  .الصين تدعو لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين •

فالرد األنسب يجب أن يكون االعتراف " الضم"إذا نفذت إسرائيل : في السياسة الخارجية األميركيةخبير  •
  ٤٢  .بدولة فلسطين

  ٤٣  .ترامب يشبه نقل السفارة األمريكية إلى القدس بصفقة عقارية •

  ٤٤  .المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية بايدن يؤكد أنه مع حل الدولتين ويرفض الضم •

  ٤٤  .التحرير تعتبر السياسة اإلسرائيلية مناورة لتهدئة ردود الفعل تجاه الضممنظمة  •
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  ٤٥  .محافظ القدس أمام محكمة احتاللية جائرة غدا •

  ٤٧  .ّفشل إسرائيلي أمام حركة المقاطعة العالمية •

  ٤٧  . مبنى خالل أسبوعين٣٠ هدم أو صادر اإلسرائيلياالحتالل : األمم المتحدة •

  ٤٨  . مستوطن اقتحموا األقصى الشهر الماضي٣٠٠٠: زهرمرصد األ •

  ٤٨  .ارتفاع مؤشر اعتداءات االحتالل ضد الصحافيين الفلسطينيين •

أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية انتهاكات االحتالل في   تستعرض الفلسطينيةوحدة القدس في الرئاسة •
  ٥٠  .القدس
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  ٥١  ."E1 "االستيطاني المشروع خطورة نم للتحذير ومحلية دولية حملة تطلق" عميم عير" •

  ٥٢  .إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس •

  ٥٣  .االحتالل يعمل على فرض حاضنة يهودية تحاصر األقصى: الشيخ صالح •

  ٥٤  .تحذير من مشروع استيطاني يعـزل قرى فلسطينية شرق القدس •

  ٥٥  .هر الماضي قرار إبعاد خالل الش١٤ منشأة بالقدس و٢٠هدم : تقرير •

  ٥٦  .ٕاقتحام منازل الفلسطينيين في الليل وافراغ األسر جزء من نظام يديره االحتالل: بتسليم •

  ٥٦  .االحتالل يستخدم مناطق اطالق النار كأداة لترحيل الفلسطينيين: وثائق •

  ٥٧  .احتالل يشتت شملها وينغص حياتها.. عائلة المقدسي أبو غزالة •

  ٥٨  .عائلة فلسطينية تعيش في مغارة مهددة بالطرد.. ء بيتإسرائيل منعتها من بنا •

  ٦٠  . مرة٩٦" اإلبراهيمي"ومنع رفع األذان في " األقصى"ً اقتحاما لـ ٤٧ •

  ٦٢  .استنفرت بعد االشتباه بجسم طائر في سماء االقصى" األوقاف" •

  ٦٢  .حمالت هدم مسعورة في القدس ودعوات للتصدي لمخططات االحتالل •

  ٦٤  ".األقصى"المنطقة الشرقية جزء ال يتجزأ من : نيةمرجعيات دي •

  ٦٤  .تتسلم مشروع توسعة وتطوير مباني كلية األمة الجامعية الحكومية بالقدس" التعليم العالي الفلسطيني" •

  ٦٥  .االحتالل يترجم مخطط الضم على أرض الواقع •

  ٦٦  !.ديهتكلم بحرق وبصدق عندما أجبر على هدم بيته بي.. أبا أدهم المقدسي •

  ٦٧  .مستشفى المقاصد بالقدس يواجه اإلغالق لهذه األسباب •

  ٦٨  سلطات االحتالل تنتهك حقوق األسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم: أبو بكر •

  ٦٩  تحالفات إسرائيلية لتمرير مشاريع استيطانية بالقدس: المحامي جبارة •

  ٧١  .هم عن أداء رسالتهمحملة االحتالل ضد النواب لن تثني : النائب القرعاوي •

  ٧٢  .الحتالل يمنع مواطنات من السفر بذريعة عدم تسجيل أطفالهن لديها •

ً قرارا تعسفيا من سلطات االحتالل تجاه المقدسيين٣٥٠: تقرير • ً.  ٧٣  

  ٧٣  .الشباب الفلسطيني الى اين؟ •

  ٧٥  .شاسعة قرب القدسإبطال عملية تسريب وتزوير ملكية أراض .. بعد عقدين من المقارعة في المحاكم •

  ٧٧  .سرقة أراضي األغوار باتت مدعاة الحتفال المستوطنين •

  ٧٨  .ّ تطالب بلجنة تحقيق دولية في جرائم االحتالل ضد الفلسطينيين"منظمة التحرير" •

  ٧٩  .لن نترك بيتنا وليهدموه فوق رؤوسنا: المقدسي عليان - في رسالة تحد لسياسة هدم المنازل •

  ٨٠  .سياسة االحتالل لتهويد القدس المحتلة: دسيينهدم منازل المق •

  ٨١  . ورقة بحثية لمازن الجعبري.."الصمود واالندماج: المجتمع الفلسطيني في القدس بين سيناريوهين" •

  ٨٣  .أبرز وأخطر االنتهاكات والجرائم ضد القدس وأماكنها المقدسة •

  ٨٤  .قة بالقضيةالتفاف وطني فلسطيني لمواجهة مخطط الضم والمخاطر المحد •
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  ٨٦  .في خيمة اعتصام ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل" الجمعة"مقدسيون يؤدون  •

  ٨٦  .معاناة الفلسطينيين في القدس تتواصل لدفعهم للهجرة •

  ٨٧  !.؟ما الحكاية.. ال تعترف بآالف المواليد الفلسطينيين" إسرائيل" •

  ٨٩  .يكشف تطورات خطيرة في المسجد األقصى" باحث" •

  ٨٩  .للتاريخ وتزوير للحضارة هدم ..القدس في التهويدية األنفاق •

  ٩٠  .٢٠١٥ ألف فلسطيني اعتقلهم االحتالل من القدس المحتلة منذ ١١: تقرير •

  ٩٠  .ألف منزل مهدد بالهدم في القدس المحتلة١٨ •

  ٩١  .مخطط الضم اإلسرائيلي ما يزال قائما وعلق فقط: "الغد "مسؤول فلسطيني لـ •

  ٩٣  .٢٠١٩تصدر كتاب اإلنجازات السنوي للعام " الشؤون الفلسطينية" •

  ٩٤  .ً مبنى فلسطينيا بأسبوعين٢٥االحتالل هدم ": أوتشا" •

  ٩٥  .ثغرة مريبة في باحات األقصى قرب المصلى القبلي •
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قوات االحتالل تعتقل شابا مقدسيا من راس العامود • .  ٩٦  

  ٩٧  .ي العيساويةاالحتالل يقتحم حي عبيد ف •

  ٩٧  .شرطة االحتالل تحرر مخالفات للمقدسيين بالقرب من بيت حنينا •

  ٩٧  .ٕاالحتالل يشن حملة اعتقاالت واستدعاءات وابعاد لشبان في القدس •

  ٩٨  .ًالمقدسي إياد أبو صبيح يهدم منزله ذاتيا •

  ٩٨  .االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة بسلوان ترصد تحركات المقدسيين •

  ٩٩  .قوات االحتالل تجبر مواطن على هدم منزله بيده في القدس •

  ٩٩  .بلدية االحتالل تهدم منزلين بحي عين اللوزة في سلوان •

  ٩٩  .(E1) المصادقة على بناء ألف وحدة استيطانية في: التفكجي لـ الرأي •

  ١٠١  .ًمستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في ساحات األقصى •

  ١٠٢  . زراعيتين قرب العيسوية ويستولي على معداتهمااالحتالل يفكك غرفتين •

  ١٠٢  .عائلة مقدسية تهدم عقارها في حي المكبر بضغط من االحتالل •

  ١٠٢  .عائلة فلسطينية تفرغ محتويات منزلها في القدس بعد قرار االحتالل بهدمها •

  ١٠٣  .االحتالل سرقها" إياس "رضعة •

  ١٠٣  ".العيسوية"مواجهات ليلية ضد االحتالل في : القدس •

  ١٠٣  .االحتالل يغلق باب العامود •

  ١٠٤  .االحتالل يخطر بهدم مبنى أحد حراس المسجد األقصى في القدس •

  ١٠٥  .ًالعدو يجبر مقدسيا على هدم منزله جنوب القدس •



  
  ٦ 

  ١٠٥  .عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد األقصى المبارك •

ًاالحتالل يجرف أرضا ويجبر فلسطينيا على اله •   ١٠٦  .دم الذاتي في جبل المكبرً

  ١٠٦  .تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة •

  ١٠٦  .ّاالحتالل يهدم سورا ويجرف أرضا ويجبر مواطنين على هدم منزليهما ذاتيا: القدس •

  ١٠٧  .مجموعات المستوطنين تقتحم باحات المسجد االقصى •

  ١٠٨  .عن المسجد األقصى لمدة أسبوعًاالحتالل يعتقل الحاج نهاد زغير ويسلمه قرارا باإلبعاد  •

  ١٠٨  .طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من األقصى •

  ١٠٩  .اقتحام منازل الفلسطينيين في الليل جزء من استبداد االحتالل: بتسليم •

  ١٠٩  ".باب األسباط"االحتالل يعتدي على شاب في  •

  ١٠٩  .جيش االحتالل يطلق النار على مواطن في حاجز قلنديا •

  ١١٠  .مركبة في بيت صفافا جنوب القدس ١٣ تحرق الثمن دفيعت •

  ١١٠  .االحتالل يستدعي نائب مسئول وحدة الحراسات في المسجد األقصى •

  ١١٠  .االحتالل يستدعي محافظ القدس للتحقيق •

  ١١١  .برصاص قوات االحتالل عند حاجز قلنديا" أصم" إصابة فلسطيني •

  ١١١  . وأنفاق لربط مستوطنات الضفة والقدسسلطات االحتالل تصادق على شق شوارع •

  ١١٢  ."باب الرحمة"طقوس تلمودية فوق قبور الصحابة في  •

  ١١٣  .األقصىاستشهاد شاب برصاص االحتالل على عتبات  •

  ١١٤  .قوات االحتالل تعتقل والدة الشهيد هلسة واثنين من أشقائه •

  ١١٤  .كبرجرافات العدو تهدم عمارة سكنية قيد اإلنشاء في جبل الم •

  ١١٤  .االحتالل يعتقل مواطنين من القدس والضفة •

  ١١٤  . طوابق٦االحتالل يواصل التطهير العرقي بالقدس ويهدم عمارة سكنية من  •

  ١١٥  .ًاالحتالل يبعد شابا عن األقصى ويقتحم منزل مرابطة من عكا •

  ١١٦  .إصابة شاب بجروح خطيرة خالل مواجهات أعقبت هدم بناية في جبل المكبر •

  ١١٦  .ويؤمن اقتحام المستوطنين لألقصى" األوقاف"االحتالل يعتقل موظفين لـ  •

  ١١٧  .االحتالل يشن حملة اعتقاالت في القدس •

  ١١٨  . على هدم أساسات منزله في سلوانًااالحتالل يجبر مواطن •

  ١١٨  .االحتالل يخطر بهدم بناية سكنية في واد الحمص: القدس •

  ١١٩  .نزلي على شاب من القدس القديمةاالحتالل يفرض الحبس الم •

  ١١٩  .باهر صور في منزله هدم على مقدسيا يجبر االحتالل •

  ١١٩  .ٕاعتقال خمسة شبان من القدس وابعاد أحدهم عنها •

  ١٢٠  .االحتالل يشرع بهدم منزل في حي عين اللوزة بسلوان •



  
  ٧ 

  ١٢٠  .االحتالل يعتقل خمسة شبان من أبواب األقصى ويبعد أحدهم عن القدس •

  ١٢٠  .ًمجددا" بلدة العيسوية"االحتالل يقتحم : القدس •

  ١٢٠  .عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى •

  ١٢٢  .االحتالل يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته تقييد حركته داخل القدس المحتلة •

  ١٢٣  .االحتالل يعيد اختطاف النائب المقدسي المبعد أحمد عطون •

  ١٢٣  . عند باب األسباطينفخون البوق) جماعة الهيكل( •
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  والقدس ألردنا

األردن يدين بناء أكثر من ألف وحدة 
   القدس المحتلةشرقياستيطانية 

  

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين  أدانت – أ.ش.أ
 قدما المضيسرائيلية على األردنية، مصادقة السلطات اإل

 وحدة سكنية استيطانية فى ١٠٠٠ بناء أكثر من في
  . القدس المحتلةشرقي الواقعة (E1)منطقة 

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون 
  في–المغتربين األردنية السفير ضيف اهللا علي الفايز 

 رفض - / األحد/تصريح أوردته وكالة األنباء األردنية اليوم 
بالده للسياسات االستيطانية اإلسرائيلية في األراضي 
ًالفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي 

وقرارات مجلس األمن، وخطوة أحادية تقوض فرص حل 
  .الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية

وجدد الفايز التحذير من خطورة البناء في منطقة 
(E1)راضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى  وفي كافة األ

ضرورة وقف كافة الممارسات االستيطانية الالقانونية 
والالشرعية، سواء كان بناؤها أو توسعتها أو مصادرة 

 إسرائيل كقوة قائمة باالحتالل، اللتزاماتاألراضي، وفقا 
مشددا على أن سياسة االستيطان تهدم فرص حل الدولتين 

  .أس وزيادة التوتروتعمل على تعميق الي

 ٢/٨/٢٠٢٠اليوم السابع المصرية 

* * * * *  
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 االحتالل أساس الصراع وزواله السبيل للسالم
  

   علي ابو حبلة

تاريخيا ومنذ إنشاء ارتبطت السياسة األردنية 
 ، بفلسطين أرضا وشعبا١٩٢١إمارة شرق األردن عام 

، ١٩٤٨وبقيت القضية الفلسطينية منذ تاريخ النكبة عام 
العنوان األول في األجندة السياسية األردنية على 

  .المستويين اإلقليمي والدولي

 عاما ٧٣ وقام األردن بقيادته الهاشمية عبر
ية الفلسطينية بالرغم من مضت بأدوار حاسمة في القض

 وأدت بحكمتها إلى بقاء هذه القضية ،الظروف المحيطة
 اإلسرائيلي –األردن األولى ومحور الصراع العربي  قضية

  .رغم المستجدات والتغيرات والتحالفات الدولية واإلقليمية

ان معارك السالح التي خاضها األردن ضد 
مية جهود إسرائيل في حروبها مع العرب مثلتها باأله

سياسية ودبلوماسية بذلها األردن وأوقفت على األقل المد 
الصهيوني وبجهود فلسطينية واردنية جمدت مخطط 

 ال يمكن ًا وابقت القدس وعروبة فلسطين واقع،الضم
تجاوزه مهما كان التعنت واإلقصاء االسرائيلي لقرارات 

   الشرعية الدولية

 ني ثوابتوتمثل مواقف جاللة الملك عبداهللا الثا
وهي أحد أهم  تجاه القضية الفلسطينية السياسة األردنية

الجهود السياسية التي أكدت على الحقوق المشروعة 
للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة القابلة 
للحياة وعاصمتها القدس وقضية الالجئين ورفض 

  .االنتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

أكد وزير الخارجية وشؤون  في هذا السياق
 أن إعالن ،المغتربين األردني أيمن الصفدي الثالثاء

إسرائيل وقف الضم والتزام حل الدولتين الذي يضمن 
تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 يشكل ١٩٦٧المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 

والتقدم المتطلب األساس إليجاد ُأفق سياسي لحل الصراع 
جاء ذلك خالل، محادثات . نحو السالم العادل والشامل

مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، أن االحتالل هو 
أساس الصراع، وأن زوال االحتالل وفق حل الدولتين 
على أساس قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات الموقعة 

الم العربية هو السبيل الوحيد لحل الصراع ومبادرة الس
  .وتحقيق السالم العادل

ويشد  الموقف األردني يثلج صدور الفلسطينيين
دعم صمودهم على أرضهم ويحول دون يمن ازرهم و

تنفيذ مخطط الضم والوقوف في وجه التوسع االسرائيلي 
خاصة وان االردن يشكل العمق االستراتيجي للشعب 

 أهمية الوصاية ،ة الفلسطينيةالفلسطيني والقضي
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية 
اإلسالمية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم 
على هذه الوصاية موضع اهتمام كل الفلسطينيين الذي 

عاليا الدبلوماسية يدعمون الجهود االردنية ويقدرون 
ان التنسيق  االردنيه التي تدعم الموقف الفلسطيني

االردني الفلسطيني يقود إلى حشد الجهود الدولية للقيام 
ٕبتحرك فاعل لرعاية واطالق مفاوضات للتوصل إلى حل 
الدولتين وفق القانون الدولي،وغير ذلك هو تأجيج 
للصراع ونسف كل فرص تحقيق السالم العادل الذي 

  .شكل ضرورة إقليمية ودوليةي

  ١٦ص ٢٠/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

نحن مع حل الدولتين الذي ينهي : الملك
  االحتالل ويؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية

  

عقد جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى 
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دنية المصرية العراقية الثالثة الكاظمي، القمة الثالثية األر
 .في عمان اليوم الثالثاء

وركزت القمة، التي حضرها سمو األمير الحسين 
بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، على توسيع التعاون 
االقتصادي والتجاري واالستثماري بين البلدان الثالثة، بما 

 .يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية

ة، التي عقدت في الجناح الملكي وبحثت القم
بمطار الملكة علياء الدولي، آخر المستجدات في المنطقة، 
وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين األردن ومصر 

 .والعراق إزاء القضايا ذات االهتمام المشترك

أكد القادة على مركزية القضية الفلسطينية، 
لسالم العادل وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق ا

والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الدولة المستقلة 
ذات السيادة والقابلة للحياة على كامل ترابه الوطني 
وعاصمتها القدس الشريف، وفق القانون الدولي وقرارات 

 .الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

أكد القادة أن حل الصراع على أساس قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وبما يلبي جميع 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو السبيل الوحيد 

في المنطقة، وشددوا  لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم
على ضرورة وقف إسرائيل ضم أي أراض فلسطينية وجميع 

ت التي تقوض فرص تحقيق السالم العادل، اإلجراءا
وتستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في 

وأكدوا أهمية دور . القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية
الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات 

  .وهويتها العربية واإلسالمية

 ١ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ًي شهيدا أردنيافلسطين تبك ً  
  

  شحادة أبو بقر

وقفت مطوال أمام دموع تلك السيدة الفلسطينية 
الطاهرة، والتي خنقتها عبراتها أمام رفات ذلك الجندي 

» بيتا«األردني الشهيد بينما كان رفاته الطاهر يوارى ثرى 
  .في نابلس بفلسطين

تدفقت مشاعر السيدة الصادقة حزنا وهي تتذكر 
 الشهيد الذي فاضت روحه وسال دمه أن لذلك األردني

الطاهر فداء لفلسطين ودفاعا عن شعبها وقدسها 
وأقصاها، أم وأب وأسرة كانت تنتظر عودته ككل أسرة، 

  .لكنه لم يعد، ولن يعود

أجزم أن ال أصدق وال أطهر من حرارة الدمعة 
ٕواذا ما أختلط الدمع بالدم . الحرى سوى حرارة الدم الزاكي

يا ما زالت بخير مهما ادلهم ظالم الظلم فأعلم أن الدن
  .ومهما تجبر الغزاة الطغاة وأعوانهم

دموع تلك السيدة أبلغ وقعا، وأكثر أثرا من كل ما 
يمكن أن يكتب عن نكبة فلسطين من بيانات وتصريحات 
وأحاديث عن تشريد شعبها في طول الكوكب وعرضه 

، ففي وأسر القدس وأقصاها أولى القبلتين وثالث الحرمين
دمعتها ما هو أعمق بحيث يختزل تاريخ شعبين شقيقين 

  .حقا، دمهما ودموع حرائرهما يجسدان مصيرهما الواحد

بكت السيدة المحترمة وأظنها بكت قضية كاملة، 
وطوفانا هادرا من الشهداء والجرحى والمشردين بسطوة 
الغزاة الغاصبين الذين أطلقوا على فلسطين زورا أسم 

سط صمت وتآمر عالم منافق ال يقدر أحزان ، و»إسرائيل«
شعبينا الفلسطيني واألردني وما لحق ويلحق بهما من 

  .ظلم على مدى ثمانية عقود وأكثر حتى تاريخه

مؤكد لو عرض اإلعالم النائم لحظة أنهمرت 
دموع المرأة الفلسطينية في حضرة شهيد جيشنا األردني 

ستحق أن هناك في فلسطين، لكان لتلك اللحظة التي ت
تكون جدارية خالدة، وقع صادق أبكى معها رجاال ونساء 

  .أردنيين وفلسطينيين شرفاء طاهرين
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عودوا كما كنتم،  :لألردنيين والفلسطينيين فقط
ًصفا واحدا وضمائر نقية، وثقوا أن مصيركم في المخطط  ً
ٕالصهيوني مشترك، فإما أردن وفلسطين، واما إسرائيل 

  . ما هو أبعد ال قدر اهللاكبرى تتجاوز حدودنا الى

أما دمعه األخت الحره الفلسطينية فهي تعبير 
صادق حي من شعب يحفظ العهد والوعد، ويرى في دماء 
شهدائنا األردنيين مشاعل نور تخضب هضاب فلسطين 

اهللا .. وأسوار القدس الشريف وكل بقعة من ثراها الطهور
  ..من وراء قصدي

 ١١ ص٣٠/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  شهداء وأبطال من بلدي على ثرى فلسطين
  

  يسبمحمود الح. د

تنساق الخواطر عن الشهداء وهم أكرم الناس 
واعالهم قدرا وقد بذلوا ارواحهم واختاروا السكن الى جوار 

لهم جنة الفردوس التي أعدها اهللا .. اهللا بعز وكرامة
الشهيد .. قدموا الدم المسك الفواح.. لألنبياء والشهداء

قنديل الذي تستضيء به االمة لتبقى قصص هو ال
  ...البطولة التي يهتدي بها الشعب والوطن

تشهد .. على ثرى فلسطين ينتشر دم الشهداء
وألنني من أبناء قرية داميا على .. المعارك على ما قدموا

نهر األردن فقد جاء ادراكنا لمعنى التضحية والفداء 
عارك وم. وشاهد على فلسطين. بكل شيء.. والجود

  ..ومقاومة

شهداء لم يركنوا للمال او الجاه، : في بلدي
ضحوا طواعية .. غادر بيته ولم يقلق على اسرته وأهله

امام .. قدموا ارواحهم في مواجهة الموت.. بالدماء الزكية
لكنهم هزموا .. الرصاص المنهمر واشد أنواع األسلحة

فمهما تحدثنا عن الشهداء فليس  ...الرعب من الموت
سى من مواجهة الرصاص امام قدسية األرواح ليبقى أق

مواكب الشهداء . هو رمز االيثار والتضحية.. الوطن
  ..تستمر

وان وطني .. على تراب فلسطين سار الشهداء
ينزف دوما بالشهداء للخلود في موت رائع ونحن نهرب 

وتبقى .. من اندفاع سيارة متهورة خوفا على حياتنا
م االبطال الذين حاربوا ببنادق ه.. فلسطين االم والوطن

ضمن اإلمكانيات ونفذت ذخيرتهم ومنهم من قاتل 
بالسالح األبيض ضمن محدودية قوتنا العسكرية 

وان الجود بالنفس على ثرى فلسطين هو .. وجاهزيتها
وان فلسطين بحاجة  ...شهادة لتضحيات األردن

  ..للشهادة

جاء لوداع اهله، واخر عريسا : قصص الشهداء
ليلتحق بركب ... ر، او ترك طفال، او ينتظر مولودهغاد

واخرون كانوا أسرى او .. في فلسطين. الشهداء
ان الشهادة . هي قصص تضيء لنا في التاريخ ...جرحى

ومن أصعب المشاعر هو الوصف ... هي أكرم منزلة
ففي حضرة الشهداء .. ونقف مبهورين بأسماء الشهداء

ونقف بوقار يكون الصمت شهادة لمن ضحى بدمه 
وتنحني الرؤوس لهم امام معاني التضحية والفداء، 

  .ولنستمد من الشهداء العزم والتضحية

.. االبطال الذين قدموا ارواحهم ليرقدوا بسالم
 مستقرا ًمناآقوائم األسماء للشهداء تؤشر ان بلدنا قويا 
وقصص . لطالما فيه البذل باألرواح والجود بالدم

 خاضوا المعارك وما لديهم من وحكايات االبطال الذين
حكاية ... مّهكذا تخلد المواقف نحو من قد.. روايات

الجندي األردني الشهيد في قرية بيتا قرب مدينة نابلس 
منذ أكثر من نصف قرن كغيره ممن ضحوا وقدموا دفاعا 

ٕ واجراءات تشييع الشهيد التي تمت وهي ،عن فلسطين
هي الدماء الزكية تؤشر الى اننا شعب واحد وسر العالقة 

والبطوالت واألرض الواحدة وعلى لحمة وتوحد العرق 
والدم وقد شارك أبناء األردن للدفاع عن فلسطين كما هو 
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 واحتالل ١٩٤٨حال معارك باب الواد واللطرون ونكبة 
 ٣٦ولتشكل نمط واحد بالعالقة األخوية وان نحو . الضفة

  .موقعا ومقبرة في فلسطين تضم شهداء أردنيين

من خالل : الحاجة الى سجل شرف للشهداء
فالوطن الذي ضحى ألجله الشهداء في .. تصنيفا

فلسطين الحبيبة او في أي مكان هو االعز على 
مثال ان .. تخليد الشهداء لألجيال القادمة... القلوب

 ...االعمار ...السنوات.. اسماء المعارك: يكون السجل
لقرية والمدينة واي البادية وا.. العشيرة.. مكان الوالدة
هي هوية  ...المعركة او العملية ...توثيق متاح

وأيضا سجال وتوثيقا لمن أكرمه اهللا ال زال .. الشهداء
  ..بتدوين ما لديهم من ذكريات.. حيا

فاذا كان الحديث عن االقتصاد الرقمي فليكن 
 تصنيف موثق ِوالى إيجاد سجل ...سجال حيويا للشهداء
هم أنبل وأشرف وأطهر الناس .. لعن الشهداء واالبطا

ممن تجردت نفوسهم من الحرص على الحياة وقدموا 
اضافة الى .. ارواحهم من اجل هدف سام وغاية نبيلة

ان التكريم للشهداء .. ابراز العرفان بالتضحيات للشهداء
جزاء ما قدموا من تضحيات ويتوحد الجميع تقديرا واكراما 

الشهداء ..  العطرةألرواح الشهداء مستذكرين سيرهم
ولنا في التاريخ .. يرحلون جسدا ويحيون فكرا خالدا

والتقدير الكبير لكل من . ورحم اهللا شهداء الوطن.. لعبرة
  ..خدم وقدم من زمالء الشهداء

  ١٣ ص٣٠/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  
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إسرائيل تنتهج سياسة تهويدية إلخالء : كنعان
  الفلسطينيين من بلدهم

  

 قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون - عمان
السلطة القائمة “القدس عبداهللا كنعان، إن إسرائيل 

تنتهج سياسة تهويدية استعمارية واحدة منذ ” باالحتالل
احتاللها لألراضي العربية المحتلة، تمارس من خاللها 

فضها اشكاال مختلفة من االعتداءات والجرائم التي تر
  .القوانين والشرائع الدولية واألعراف واألخالق االنسانية

وأضاف، في بيان أمس، أن اسرائيل تشن حملة 
شرسة من التضييق على أهلنا في فلسطين والقدس، 
وتستند في سياستها هذه على األكاذيب التاريخية 
والروايات المحرفة واالساطير الدينية المختلقة، بهدف 

وهدم المسجد األقصى وبناء الهيكل تأكيد االستعمار 
المزعوم على انقاضه، والذي تمهد له باقتحامات 

  .المستعمرين

تستذكر أمتنا في هذه األيام إحدى “وتابع كنعان 
الحلقات المؤلمة من مسلسل الوحشية اإلسرائيلية ضد 



  
  ١٧ 

أهلنا ومقدساتنا في فلسطين والقدس وضد أكثر من 
مختلف ارجاء العالم، مليار وثمانمائة مليون مسلم في 

 ١٩٦٩وهي ذكرى إحراق المسجد األقصى المبارك عام 
التي تصادف غدا الجمعة على يد المستوطن اليهودي 

  .”دينس روهان

وأسفر هذا الحريق عن دمار كبير في المسجد 
  .ٕالقبلي واحراق منبر صالح الدين االيوبي التاريخي

ولفت كنعان إلى أن محاوالت حرق المسجد 
 المبارك لم تتوقف عند هذه الحادثة الخطيرة فقط، األقصى

بل تبعتها محاوالت أخرى على يد المستوطن دونال لرز 
 وهو مدرس في معهد ديني توراتي ١٩٧٤العام 

، بمشاركة ثمانية ١٩٧٨اسرائيلي، وكرر محاولته العام 
منظمة “أفراد من عصابة يهودية متطرفة تعرف باسم 

ف الى تحويل إسرائيل الى ، والتي تهد”خالص اسرائيل
  .دولة توراتية عن طريق هدم مقدسات الغير

وأضاف، أن تكرار محاوالت حرق المسجد 
األقصى المبارك وبراءة من ثبتت ادانتهم وحمايتهم من 
قبل إسرائيل، والحفريات اليومية حول المسجد وأسفله 

، والتقسيم )التلفريك(وبناء االنفاق والقطارات الهوائية 
ني والمكاني للمسجد، وما تتعرض المقدسات الزما

المسيحية في فلسطين والقدس من اعتداءات متكررة، 
التخطيط الصهيوني االسرائيلي “جميعها دالئل تؤكد أن 

يقوم على غاية واحدة وهي تهويد مدينة القدس وأرض 
  .”فلسطين التاريخية واألراضي العربية المحتلة كلها

وقت بأن تتخذ ألم يحن ال“وتساءل كنعان، 
المنظمات الدولية الشرعية ودول العالم الكبرى والمحبة 
للسالم اإلجراءات الفورية الالزمة لوقف االعتداءات 
والعمل على انهاء االحتالل الذي يعتبر أطول وأبشع 
احتالل في التاريخ الحديث، حتى يتحقق االمن والسالم 

 .”ًشتعالالعالمي المنشود وينطفئ الحريق الذي ما يزال م

  ٢ ص٢٠/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

" األقصى"تكرار محاوالت حرق : كنعان
  واالعتداءات دالئل مخططات التهويد

  

قال أمين عام اللجنة  -  ماجدة ابو طير-ّعمان 
ان  الملكية لشؤون القدس، عبد اهللا توفيق كنعان،

في سياستها  ، تعتمد)السلطة القائمة باالحتالل(اسرائيل 
رية في األراضي العربية المحتلة، سياسة االستعما

تهويدية استعمارية واحدة منذ احتاللها، فهي تمارس 
فيها أشكاال بربرية مختلفة من االعتداءات والجرائم التي 
ترفضها القوانين والشرائع الدولية واألعراف واألخالق 
والقيم االنسانية، وتشن معها حملة متواصلة من 

فلسطين والقدس، حيث يالحظ التضييق على أهلنا في 
أن اسرائيل تستند في سياستها االستعمارية البغيضة 
على األكاذيب التاريخية والروايات التلمودية واالساطير 
الدينية المختلقة، والتي تهدف من خاللها إلى تأكيد 
االستعمار واالصرار على هدم المسجد األقصى وبناء 

 اسرائيل الى خطوة الهيكل المزعوم على انقاضه، إذ تمهد
، وبمشاركة )المستوطنين(الهدم بإقتحامات المستعمرين 

ورعاية مباشرة من الحاخامات والمتطرفين اليهود 
وبحماية مكثفة من شرطة اإلحتالل بحجة حرية 
ممارستهم للطقوس التلمودية، إذ بلغ عدد المقتحمين في 

) ٢٧٦٤(م فقط حوالى ٢٠٢٠شهر تموز من عام 
 .ًمقتحما

بمناسبة الذكرى » الدستور» ضاف كنعان لـوا 
تستذكر أمتنا : إلحراق المسجد االقصى المبارك ) ٥١(

في هذه األيام إحدى الحلقات المؤلمة من مسلسل 
الوحشية االسرائيلية ضد أهلنا ومقدساتنا في فلسطين 
والقدس، وضد أكثر من مليار وثمانمائة مليون مسلم في 

قدس ومسجدها األقصى مختلف أرجاء العالم تمثل ال
قبلتهم األولى ومسرى نبيهم محمد عليه الصالة والسالم، 
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وهي ذكرى إحراق المسجد األقصى المبارك بتاريخ 
م على يد المستوطن المتطرف مايكل ٢١/٨/١٩٦٩

المتطرف، ) بيت أي(دينس روهان، وهو عضو في تنظيم 
وقد أسفر هذا الحريق عن دمار كبير في المسجد القبلي 

راق لمنبر صالح الدين األيوبي التاريخي في داخله، واح
بأنه يجدر التنبيه إلى أن محاوالت حرق المسجد  ًعلما

األقصى المبارك واالعتداء عليه لم تتوقف عند هذه 
الحادثة الخطيرة فقط، بل تبعتها محاوالت أخرى على يد 

م وهو مدرس في ١٩٧٤عام ) دونال لرز(المستوطن 
اسرائيلي، والذي كرر محاولته مرة معهد ديني توراتي 

م، يشاركه ثمانية أفراد من عصابة ١٩٧٨أخرى عام 
، )منظمة خالص اسرائيل(يهودية متطرفة تعرف باسم 

والتي يتركز هدفها على تحويل اسرائيل الى دولة توراتية 
 .عن طريق هدم مقدسات الغير

م اكتشفت متفجرات بالقرب من ١٩٨٠وفي عام  
حدى المدارس الصهيونية اليهودية القريبة ٕأحد المعابد وا

م ١٩٨٢من المسجد األقصى هدفها تفجيره، وفي عام 
 عصابة كاخ المتطرفة بزعامة الحاخام مائير تحاول

) أمناء جبل البيت(كاهانا وبمشاركة ما يعرف بلجنة 
اقتحام الحرم القدسي الشريف، وحتى أن الحاخام مائير 

 المسجد األقصى طالب الكنيست بالسماح له بنسف
م حاولت عصابة ليفتا تفجير ١٩٨٤بالقنابل، وفي عام 

الحرم القدسي الشريف، ولم تكن المقدسات المسيحية 
 تاريخ ففيًبعيدة عن سياسة الحرق ايضا، 

المعمدانية في   الكنيسة أجزاء منحرقتم م ٧/٢/١٩٨٢
 كمام، ٢٠٠٧ عام  الحراقها أخرىوجدت محاولهالقدس، 

 .م٢/١/١٩٨٣ الكنيسة اليونانية بتاريخ ن اجزاء محرقت

إن تكرار محاولة حرق المسجد  وبين كنعان،  
األقصى المبارك وصدور قرار اسرائيلي ببراءة من ثبتت 
ادانتهم بحرقه واإلنتماء المتطرف الواضح لديهم، بل 

اضافة إلى ووزيادة على ذلك حمايتهم من قبل اسرائيل، 

 اعتداءات فقد اجريت منما يتعرض له المسجد األقصى 
 من الحفريات حوله وأسفله واالقتحامات المتكررة العديد

محاولة ، و)التلفريك( وبناء االنفاق والقطارات الهوائية
مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد األقصى فرض 

المبارك، كذلك ما تتعرض المقدسات المسيحية في 
ا دالئل فلسطين والقدس من اعتداءات متكررة، جميعه

تؤكد أن التخطيط الصهيوني االسرائيلي يقوم على غاية 
واحدة وهي تهويد مدينة القدس وأرض فلسطين التاريخية 

 .واألراضي العربية المحتلة كلها

 إن اللجنة الملكية لشؤون القدس  كنعانوقال  
وبالرغم من األخطار الكبيرة التي يتعرض لها المسجد 

دسات االسالمية والمسيحية األقصى المبارك وجميع المق
ُفي كامل أراضي فلسطين والقدس، تذكر أمتنا بأن ذكرى 
ًحريق المسجد األقصى المبارك كانت سببا في وحدة 
مشاعر أمتنا العربية واالسالمية وانشاء منظمة التعاون 
االسالمي، وزادت من وعي الرأي العام العربي واإلسالمي 

 الدفاع عن فلسطين والعالمي بضرورة توحيد الجهود في
) ٢٧١( والقدس، حيث اتخذ مجلس األمن القرار رقم

م والذي أدان جريمة حرق المسجد ١٩٦٩الصادر بتاريخ 
األقصى وطالب اسرائيل بإحترام الوضع القائم، إن هذه 
ُالذكرى تبقي المسجد االقصى المبارك والمقدسات 
االسالمية والمسيحية والقدس وفلسطين في قلوب 

 .ألجيالوصدور ا

واكد أن اللجنة تثمن الجهود العربية واالسالمية  
ومواقف الدول العالمية الرافضة لسياسة اإلعتداء والضم 
االسرائيلية، وتآمل منها الوقوف مع األردن وقيادته 
الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس والتي سارعت الى 

سجد القبلي بعد حادثة حرقه، كما تم إعادة إعمار الم
 منبر صالح الدين االيوبي الذي أعيد الى مكانه صنع

م، وما تزال الجهود االردنية تبذل لحماية ٢٠٠٦بتاريخ 
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المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، كما على 
األمة والعالم العمل الفوري على دعم صمود الشعب 

ردني المساند لرباط أهلنا في الفلسطيني ودعم الدور األ
فلسطين والقدس، هذا الدور التاريخي الذي يؤكد عليه 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني في كل اللقاءات والمحافل 

ان السالم في المنطقة ال «ًالدولية، مكررا جاللته القول 
يمكن أن يتحقق إال بحل الدولتين واقامة الدولة 

 وعاصمتها القدس الفلسطينية على ترابها الوطني
، كما أن على أمتنا ودول العالم المحبة للسالم »الشرقية

الضغط على اسرائيل التي تعتقد بأن منطق القوة وشريعة 
الغاب هو ما يحقق السالم لها بإنه إعتقاد خاطىء، كما 
أن على دول العالم مطالبة اسرائيل باالسراع بتطبيق 

الدولتين واقامة قرارات الشرعية الدولية، بما فيها حل 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

م، والتأكيد على وجوب احترام اسرائيل للوضع ١٩٦٧عام 
في مدينة القدس، مدينة ) االستاتيكو(التاريخي القائم 

 .السالم التي فقدت السالم منذ إحتاللها

والسؤال الذي يتكرر في ذهن كل أحرار العالم،  
 الوقت بأن تتخذ المنظمات الدولية الشرعية ألم يحن

ودول العالم الكبرى والمحبة للسالم اإلجراءات الفورية 
الالزمة لوقف اإلعتداءات والعمل على إنهاء اإلحتالل 
الذي يعتبر أطول وأبشع احتالل باق في التاريخ الحديث، 
حتى يتحقق االمن والسالم العالمي المنشود وينطفىء 

 ؟؟؟.ً زال مشتعالالحريق الذي ال

  ٤ ص٢٤/٨/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

  المواطنة جوهر النمو واالنتماء
  

 *عبد اهللا كنعان

المواطنة في جوهرها ايمان وسلوك يدفعان الفرد 
ًدائما نحو المزيد من العطاء والبذل والتضحية في سبيل 

هضته، باعتبار الفرد مهما كان دينه وحدة المجتمع ون
ولونه وجنسه فإنه يتمسك بأهداف وآمال هذا المجتمع، 

ًففي المجتمعات اإلنسانية قديما وحديثا كانت المواطنة  ً– 
ًوان لم تظهر كمصطلح إال حديثا ومتطلبا أساسيا   ركيزة– ٕ

للبقاء والنماء، ويمهد االنتماء الحقيقي عند الفرد 
لدولة وتطورها في كل المجاالت، والجماعة لبناء ا

فالمشاركة الفردية من شأنها تعزيز مفهوم المواطنة لدى 
الفرد مهما كان مركزه وعمله وشعوره بأهميته داخل 
ًمجتمعه باعتباره عنصرا منتجا وفعاال الى جانب وعيه بما  ً ًّ
يقع عليه من واجبات وما له من حقوق، وهنا فقط تكون 

اء والعدالة واحترام القانون المواطنة حاضنة لالنتم
  . وسيادته

وقد وضع العديد من المفكرين االنتماء للوطن 
بمستوى حالة االنتماء للمعتقد، فكالهما يعبران عن هوية 
وشخصية ذاتية وحضارية مهمة، حيث يكون الفرد من 
ًخاللهما متمسكا بقيم ودوافع وحوافز تزيد من درجة 

 اليه، كما يتحقق شعوره بضرورة االخالص لما ينتمي
لديه الشعور باألمن واألمان وتتعزز لديه الثقة بقيمة 

وأجدني اليوم . وحالة المواطنة التي يجتهد في تطبيقها
أتعمق بمدلوالت مفهوم المواطنة بعد االستماع والتمعن 
والتحليل في أبعاد ومضامين كلمة ومداخالت صاحب 

 في السمو الملكي األمير الحسن بن طالل حفظه اهللا
المواطنة الحاضنة للتنوع في المجال (أعمال مؤتمر 

الذي عقده منتدى الفكر )االشكالية والحل : العربي 
م، والذي يرأسه سموه، إن ١١/٨/٢٠٢٠العربي بتاريخ 

كلمة ومداخالت سموه كعادته في أي حوار ونقاش عميقة 
ًجامعة لم تغفل بعدا اال ورصدته وعالجته بالبحث 

  .ستنتاجوالتحليل واال

فقد جاء هذا المؤتمر في وقت يعاني فيه عالمنا 
العربي حالة من التراجع والمعاناة بسبب الضغوط 
والتحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، 



  
  ٢٠ 

وربما كانت الحالة السياسية عند األشقاء في العراق 
واليمن وسوريا وفلسطين المحتلة وليبيا ولبنان الذي 

جراحه وآخرها الحريق االليم الذي حدث في ميناء تراكمت 
بيروت، األمر الذي تسبب بقتلى وجرحى وتشريد االالف 
وتدمير البيوت واالقتصاد، وهنا أقتبس مما قاله سمو 

عند زيارتك لبنان وعاصمتها : ((األمير الحسن عن لبنان
بيروت تشعر أنك جزء منها فهي قبلة كل محب للتاريخ 

ن والتعدد والتسامح والتنوع، فتحت صدرها والفكر والقانو
لكل محتاج، القضية الفلسطينية والقدس أول قضاياها، 
لذا كان الموقف األردني الداعم بإرسال المستشفى 
الميداني االردني وبتوجيهات من جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني ابن الحسين حفظه اهللا، إننا مدعوون نحن العرب 

، )) الشرق ومنارة العرب في نكبتهاأال نترك بيروت بوابة
إن كلمات سموه العميقة هذه، في حقيقتها برهان لنا أن 
المواطنة الفاعلة الجامعة للتنوع والمجاميع الثقافية 
واالقتصادية وغيرها، هي النموذج المطلوب والعالج ربما 
الوحيد لما نحن فيه من واقع عربي وانساني مؤلم، 

ليست صفة تضاف لواقع ” :فالمواطنة كما قال سموه 
اجتماعي قائم بل هي حقيقة الوضع القائم وجوهر 

  .”وجوده

لذا فليس من المعيب إن أردنا النهوض والنهضة 
أن نعترف بالنقص الذي يعتري سلوكياتنا ومنطلقاتنا حتى 
ًنبني عليها بغية التطور، وعلينا جميعا أيضا في الوقت  ً ُ

اجات والمتطلبات نفسه االيمان بأن النقص في االحتي
ًعلى اختالف درجات ضرورتها ليس سببا أو مبررا على  ً
االطالق للمرء أو لغيره من التعرض لقيم المواطنة التي 
ٕتدعو لسيادة القانون والنظام، وارساء قواعد العدالة 
االجتماعية، وهنا يجب بالتذكير أن العقد االجتماعي 

الل القانون يشير أن الدولة بعالقتها مع المواطن ومن خ
هي الحاضنة لذلك التفاهم والوفاق، وعليها وبالتشارك مع 
مؤسسات المجتمع المدني تفعيل وتمكين المواطنة واألهم 

بناء الثقة مع المواطن بغض النظر عن رأيه وموقفه، 
هذا التمكين الذي يحتاج الى التخطيط، وكما يقول سموه 

ذ القرارات يحتاج الى بناء قاعدة معلومات تمكن من اتخا
االستباقية والوقائية لمواجهة ما نتعرض له من كوارث 

  .مثل كورونا وغيرها

وهنا استذكر باختصار بعض الحوارات 
والمنطلقات الخاصة بالمواطنة التي نادى بها سمو االمير 
ّالحسن بن طالل فقد بين سموه مفهوم ومضامين 

 التي) المواطنة في الوطن العربي(المواطنة في ندوة 
-٢١عقدها منتدى الفكر العربي في الرباط بتاريخ 

م حيث أشار سموه إلى أن المواطنة ٢٠٠٨/ ٢٢/٤
ُالكاملة هي التي تراعي البعد االنساني والبعد الديمقراطي 

االنتماء لالرض (والبعد البيئي ) تأكيد مفهوم التشاركية(
، )احترام القانون(ُ، والبعد القانوني والدستوري )وحمايتها

) أعمدة األمة االربعة(عدها بعقد وفي ندوة بعنوان وب
م، أعاد سموه تأكيد ضرورة االيمان ٢٢/٨/٢٠١٨بتاريخ 

بالتشارك مع اآلخر في مناقشة هموم االمة، واالعتراف 
  . بالتعدد، والعمل على احالل ثقافة الحوار والنقاش

ًوتجدر االشارة الى أن سموه دائما وخالل ندوات 
ُ، يشير الى وجود دروس ومسارات المواطنة وغيرها

تاريخية كانت تتضمن سابقة مفيدة، يمكن البناء عليها 
ُواالقتداء بها، باعتبارها خلفية تاريخية انسانية تعطينا 
األمل والثقة بقدرتنا على تجاوز المشكالت، وقد دعا 
سموه في أكثر من مناسبة ومقابلة إلى امكانية إعادة 

، الذي نادت به بعض ”م١٩٧٥إتفاق هلسنكي “إحياء 
الدول في أوروبا لضمان تحقيق األمن والتعاون في القارة 
ٕاألوروبية وايجاد حلول لألزمات والمشكالت القائمة 
ًبينها، قاصدا سموه بهذا الطرح الدعوة لتبني مسار 
متكامل لألمن اإلنساني السياسي واالقتصادي والثقافي 

  .انيةفي مجتمعنا وغيره من المجتمعات اإلنس
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ًومؤخرا في مؤتمر المواطنة الحاضنة للتنوع في 
المجال العربي، فإن سموه يدعو إلى امكانية عقد 

، على غرار معاهدة وستفاليا التي “ويستفاليا عربية “
م، بين الدول األروبية النهاء ما يعرف ١٦٤٨كانت عام 

بحرب الثالثين عام، واألهم أن هذه المعاهدة أدخلت إلى 
ًاما مبنيا على مبدأ سيادة الدول، قاصدا سموه أوروبا نظ ً ً

ًبذلك اعتماد مسار تكاملي أيضا من شأنه تعزيز التعاون 
واأللفة والوحدة بين أبناء المجتمع العربي على اختالف 
مكوناته، لذا فإن االيمان بحقوق االنسان وفكرة الوحدة 
والتكامل العالمي واحترام الهويات الفرعية، هي سمات 

ة في الفكر الهاشمي لسمو األمير الحسن بن واضح
طالل، المتجذر في دستور الملك فيصل في سوريا عام 

م، والذي تضمن مبادىء الحرية والتشاركية ١٩٢٠
والعدالة، ومشروع النهضة العربية للشريف الحسين بن 
علي، حيث ورث وجسد بعده الهاشميون أهداف وغايات 

ذلك الى وعيهم العميق هذا المشروع الرائد، مستندين في 
لدور المشرق في حمل لواء النهضة والنماء اإلنساني، 
وهو ما أشار إليه سمو األمير الحسن بن طالل في مقاله 
المنشور في صحيفة العرب اللندنية بتاريخ 

ًالمشرق تعزيز للجوامع بعيدا ”: م بعنوان٢٠/٨/٢٠٢٠
، فبقدر ما يحتوي المشرق على عوامل ”عن الفوارق

وة والتطور، إال أنه في الوقت نفسه يحتاج الى إرادة الق
راسخة تجاه بناء عقد اجتماعي، من شانه أن يجمع 
أبناء المشرق ويعزز ثقتهم بأنفسهم و يمدهم بارادة 

  .العمل والعطاء العالمي

إن ترسيخ الشعور بالمواطنة وتطبيقها والعمل 
 بها من قبل الفرد في كل سلوك أو نشاط يقوم به مهما
ًكان نوعه، يتطلب منا جميعا إعادة النظر في منظومتنا 
ًالتربوية والتعليمية وتحديدا تجاوز مواطن الضعف في 
ًآلية تطبيقها وتنفيذها لتؤتي ثمارها وتكون سبيال لتمكين 
جميع أفراد المجتمع، وفي هذا االتجاه عمل سمو األمير 

الحسن بن طالل في ثمانينيات القرن العشرين على 
يل لجنة للتطوير التربوي مختصة بإعادة تقييم عملية تشك

التعليم ورفع توصياتها بهذا الشأن بعد مسح ميداني 
انحاء االردن، حيث كلف االستاذ الدكتور علي  لجميع

ًمحافظة مقررا لهذه اللجنة، كما شرفني سموه آنذاك بأن 
ًأكون منسقا لهذه اللجنة، وعلى اثرها نفذت العديد من 

مثل انشاء كليات التربية في الجامعات الرسمية الخطوات 
معنية بتأهيل قيادات تربوية ومعلمين قادرين على 
مواجهة كل التحديات التي يعاني منها قطاع التعليم، كما 
عقد على اثر توصيات هذه اللجنة مؤتمر للتطوير 

 شارك فيه تربويون من الجامعات ١٩٨٧التربوي سنة 
خرى وخلص إلى ضرورة تحسين والقطاعات التعليمية األ

ُمخرجات التعليم بإعتباره أساس بناء اإلنسان الذي يعد 
  .الثروة الحقيقية في األردن

وها هي العملية التعليمية والتربوية تحظى في 
وقتنا الحاضر على الصعيد الوطني بعناية مباشرة من 
جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين، الذي خصص 

ية السابعة نحو التعليم وتطويره والتي كانت الورقة النقاش
بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية “تحت عنوان 

  .”التعليمية جوهر نهضة األمة

ومما الشك فيه بأن المواطنة تجعل من أمتنا 
ًجسدا واحدا قويا، ومن األردن بلدا قويا بقيادته وشعبه  ً ً ً ً

ى رأسها ليكون هو السند المدافع عن قضايا أمتنا وعل
ّالحق في فلسطين والقدس التي تحتاج منا مضاعفة 
الجهود لمواجهة المخطط الصهيوني واالنتهاكات 
واالعتداءات االسرائيلية اليومية على شعبنا في فلسطين 
والقدس ومقدساتها االسالمية والمسيحية، ويأتي نداء 
المواطنة العالمي لصاحب السمو األمير الحسن بن طالل 

لتأسيس هيئة األمم المتحدة، ) ٧٥(عيش الذكرى والعالم ي
وبالتالي هو دعوة عالمية للوحدة والتعاون والبناء 

 .والنماء اإلنساني
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تصعيد فلسطيني متوقع إلى جانب تحرك 
  سياسي ودبلوماسي

   

 قال عضو المجلس -عمان -نادية سعد الدين 
قرار القيادة “الوطني الفلسطيني، اللواء خالد مسمار، إن 

الفلسطينية بوقف التنسيق األمني مع سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي مستمر بدون رجعة، في ظل مضي االحتالل 

من مساحة الضفة % ٣٠قدما بتنفيذ مخطط الضم لزهاء 
  .”الغربية المحتلة

، إن ”الغد”ر، في حديثه لـوأضاف الدكتور مسما
اإلجراءات المتعلقة باألحوال المدنية، مثل إصدار شهادة “

الميالد وجواز السفر والهوية، أصبحت محلية بعيدا عن 
سلطات االحتالل، وذلك بعدما انتقلت مهامها للسلطة 
الفلسطينية، ضمن سياق نفاذ القرار الفلسطيني بوقف 

  .”اللالتنسيق األمني والمدني مع االحت

قرار وقف التنسيق األمني مع “وأكد بأن 
االحتالل ال رجعة عنه، حيث تم اتخاذه في إطار الخطوات 
الفلسطينية المضادة للعدوان اإلسرائيلي، ولمخطط الضم 

، والمتمثلة في وقف ”ألجزاء كبيرة من الضفة الغربية
ٕاإلتفاقيات الموقعة مع الكيان اإلسرائيلي وانهاء كافة 

  .ت المترتبة عليهاااللتزاما

القيادة الفلسطينية تتجه لتصعيد “ونوه إلى إن 
تحركها في الفترة المقبلة على الصعد السياسية 
والدبلوماسية والداخلية، أمام أولوية مجابهة مخطط الضم 

األميركية، بالنسبة ” صفقة القرن“اإلسرائيلي وما يسمى 

، ولمختلف القوى ”فتح“لمنظمة التحرير ولحركة 
  .”لفصائل الوطنيةوا

التحدي الكبير الذي يواجه الجانب “وأفاد بأن 
الفلسطيني اليوم يتمثل في الحصار المالي اإلسرائيلي 
ضد السلطة الفلسطينية، وذلك من خالل حجب أموال 
المقاصة الفلسطينية العائدة للشعب الفلسطيني ألكثر من 
شهر، من أجل ثنيها عن قرار وقف التنسيق األمني مع 

  .”الحتاللا

التحرك الفلسطيني النشط لمخاطبة “وأشار إلى 
الدول األوروبية والدول الصديقة من أجل الضغط على 

  .”االحتالل لجهة كف يده عن أموال الشعب الفلسطيني

مواقف أوروبا جيدة من حيث “وبين مسمار أن 
دعم الموقف الفلسطيني والضغط على االحتالل في هذا 

تى اآلن ضغطا شفهيا وليس االتجاه، ولكنه يعد ح
ملموسا لجهة إجبار السلطات اإلسرائيلية على التراجع 

  .”عن اجراءاتها العدوانية بحق الشعب الفلسطيني

في غضون ذلك؛ صدر أمس تأكيد جديد من 
اإلدارة األميركية حيال المضي قدما في تنفيذ مخطط 
الضم اإلسرائيلي، في إطار خطة الرئيس أألميركي دونالد 

، ”صفقة القرن“امب لعملية السالم، والمعروفة باسم تر
  .التي أعلن الفلسطينيون رفضهم المطلق لها

فقد قال مسؤول كبير في اإلدارة األميركية إن 
، منوها ”الكرة في قضية الضم هي حاليا بيد األميركيين“

اإلدارة األميركية ماضية في خطة الرئيس ترامب “إلى أن 
إلسرائيلي والفلسطيني، ولكن ال للسالم بين الجانبين ا
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يوجد قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لبرنامج مخطط 
  .”ترامب للسالم

وأضاف المسؤول األميركي، في حديثه مع قناة 
اإلسرائيلية التي لم تسمه، إن اإلدارة األميركية ” كان“
مستمرة في الحرك باإلتجاه الذي حدده الرئيس ترامب “

الماضي، عندما قدم خطته ) نايري(في كانون الثاني 
وعرض الرؤية األميركية للسالم بين اإلسرائيليين 

  .”والفلسطينيين

في هذه المرحلة، ال يوجد حتى “وأوضح بأنه 
، ”اآلن قرار نهائي بشأن الخطوات التالية لخطة ترامب

الخطة ما تزال على جدول األعمال، لكنها “مؤكدا بأن 
  .”بيضتعتمد على قرار من البيت األ

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
إلى ” الليكود“نتنياهو، تطرق أثناء جلسة مغلقة لحزب 

مسألة فرض السيادة اإلسرائيلية “مخطط الضم، قائال إن 
ٍعلى أراض فلسطينية ما تزال على الطاولة، ولم يتم 

  .”شطبها من جدول األعمال

هذه المسألة قيد النظر في “وأشار إلى أن 
، وفق ما ”واشنطن حاليا، وتحظى بدعم البيت األبيض

  .نقلت القناة اإلسرائيلية

يأتي ذلك على وقع قرار سلطات االحتالل، 
 دونما من األراضي ٣٢٧أمس، االستيالء على 

الفلسطينية، مقابل قرية كيسان شرق بيت لحم، إلنشاء 
  .وحدات استيطانية جديدة

 وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار
واالستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، في بيان له، أن 

سلطات االحتالل أقرت االستيالء على مئات الدونمات “
من أراضي تعود ملكيتها للفلسطينيين، إلقامة وحدات 

” ايبي هناحل“استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة 
اإلسرائيلية، المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين 

  .”يةفي شرق القر

ُيشار إلى سلطات االحتالل استولت مؤخرا على 
 دونم في محيط قرية الفرديس شرق بيت لحم، ٧٠٠

حيث تتعرض المنطقة النتهاكات سلطات االحتالل 
المستوطنين المتطرفين الذين يعتدون على والمستمرة، 

األراضي الزراعية الفلسطينية ويمنعون أصحابها من 
  .نهاالوصول إليها أو االستفادة م

 ٣١ ص٥/٨/٢٠٢٠الغد 
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استهداف الحرم اإلبراهيمي جريمة : المالكي
 حرب

 

 اعتبر وزير الخارجية –األراضي الفلسطينية 
 رياض المالكي، ما تقوم به  الفلسطينيوالمغتربين

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من خالل أدواتها االحتاللية 
ل، واستهدافها للحرم العدوانية المختلفة في مدينة الخلي

اإلبراهيمي الشريف جريمة حرب، وانتهاكا لكافة القوانين 
  .الدولية

وأشار المالكي في بيان أمس الى أمر محكمة 
االحتالل بالسماح للمستوطنين بتغيير معالم الحرم 
اإلبراهيمي، وهو موضوع على الئحة التراث العالمي، 

ظمة ومسجل باسم فلسطين على الئحة الخطر في من
، مشيرا ”اليونسكو“االمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 

إلى أن االحتالل يسعى بذلك لترسيخ استعماره واحتالله 
  .وتزويره لألرض والتراث والتاريخ الفلسطيني

وخاطب المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين 
لحقوق اإلنسان والهيئات التعاقدية، وطالبهم بالتدخل من 
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سلطات االحتالل من المضي بمشروعها أجل منع 
  .التخريبي في الحرم اإلبراهيمي الشريف

ودعا المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، التخاذ 
كافة اإلجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية 
التراث العالمي باليونسكو، وضرورة إيفاد بعثة دولية 

الفنية، لالطالع على التدمير اإلسرائيلي المتعمد للقيم 
والتراثية، والثقافية العالمية للمواقع الفلسطينية، المسجلة 

  .على قائمة التراث العالمي

وحث المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية، على ضرورة اإلسراع بفتح التحقيق الجنائي ضد 
قادة االحتالل، الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث 

ل جريمة حرب بناء على ميثاق الفلسطيني، وهو ما يشك
روما األساسي، وان ما تقوم به اسرائيل في الخليل 
والحرم اإلبراهيمي هو جريمة تقع ضمن اختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاك لكافة القوانين الدولية، 
بما فيها القانون اإلنساني الدولي وقواعد واتفاقية الهاي 

  .١٩٠٧للعام 

ارجية تقود العمل من أجل ولفت إلى أن الخ
مساءلة االحتالل على جرائمه، وتعمل على تعزيز العمل 
الدولي وصوال إلى إنجاز االستقالل، وتجسيد دولة 
فلسطين ذات السيادة بعاصمتها القدس، وتحقيق حقوق 
شعبنا غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير 

  وكاالت..المصير والعودة

  ١ ص٦/٨/٢٠٢٠الغد 
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  القدس ليست عاصمة إسرائيل: محكمة إيطالية
 

محكمــة رومــا فــي منطــوق حكــم  أقــرت – وكــاالت
صدر عنها خالل الساعات الماضـية بإدانـة هيئـة اإلذاعـة 

التــي قالــت فــي مــايو الماضــي  "راي"والتلفزيــون اإليطاليــة 
، خـــالل أحـــد أشـــهر بـــرامج "القـــدس عاصـــمة إســـرائيل"إن 

 . على الهواء مباشرةُالمسابقات التي تبث

وكانت القضية وصلت إلى القضاء بعد أن قـدمت 
منظمتـــان فلـــسطينيتان فـــي إيطاليـــا طعنـــا تطالبـــان فيـــه 
ــة الرســمية  ــة اإليطالي ــة المؤســسة اإلعالمي المحكمــة بإدان

ــة  ــى أن تــصحح خطأهــا، وفقــا لوكال " شــهاب"ٕواجبارهــا عل
 .الفلسطينية لألنباء

ي فـي منطوقهـا واستندت القاضية شيشيليا براتيـز
علــى الــشرعية الدوليــة والعديــد مــن القــرارات الــصادرة عــن 
األمـــم المتحــــدة التــــي أدانـــت فيهــــا االحــــتالل اإلســــرائيلي 

 .لألراضي الفلسطينية بما فيها شرقي القدس

من جانبه، قال المحـامي فاوسـتو جـانيللي، وهـو 
من أهم خبراء القانون الدولي بإيطاليا، إنهـا المـرة األولـى 

 تقضي فيها محكمة وطنية بشأن الوضـعية القانونيـة التي
 .للقدس

ّنحن اليوم سـعداء ألنـه يتعـين : "وأضاف جانيللي
ــى مؤســسة  ــة اإلعــالن )راي(اآلن عل بموجــب  - اإلعالمي

 عن خطئها والتأكيد بشكل رسمي ال لبس - قرار المحكمة
 ".فيه أن القدس ليست عاصمة إسرائيل

اصـمة إسـرائيل، القدس ليـست ع: "وتابع جانيللي
  ".وال يمكن القبول بأن يكون كل شيء قابل للتزوير

  ٧/٨/٢٠٢٠الشروق المصرية 

* * * * *  

رسائل مهمة لقرار محكمة روما : مختص
  بشأن الوضعية القانونية للقدس

 

أشـــاد الباحـــث المخـــتص فـــي الـــشؤون األوروبيـــة 
حــسام شــاكر، بقـــرار محكمــة رومــا المنطـــوق بإدانــة هيئـــة 

التــي ادعــت فــي " (Rai) راي"لتلفزيــون اإليطاليــة اإلذاعــة وا
ّ، مؤكـدا أن "إسـرائيل"أيار الماضي أن القدس عاصمة  /مايو ً ّ

ـــــالت والجهـــــود  ـــــشجعا للحم ـــــذا القـــــرار يمثـــــل تطـــــورا م ًه ً
  .والمؤسسات التي تعمل على إنصاف قضية فلسطين



  
  ٢٥ 

ّوقال شاكر، في تـصريح صـحفي، إن هـذه القـضية 
 والقانونية التـي تالحـق المـزاعم تؤكد أهمية الجهود المدنية"

  ".الدعائية التي تؤيد االحتالل

ودعـــا إلـــى ضـــرورة عـــدم التـــساهل مـــع الخطابـــات 
ـــه  ـــساهل مع ـــالترويج لالحـــتالل وتت ـــوم ب ـــي تق ـــة الت اإلعالمي
وتحـــاول أن تمـــرر بعـــض الرســـائل المـــضللة للجمهـــور فـــي 
ــي فلــسطين  ــى األرض ف ــائع عل ــشأن الوق ــا ب ــا وخارجه أوروب

  .المحتلة

ه هــي المــرة األولــى التــي تقــضي فيهــا محكمــة وهــذ
ــة، حيــث  ــة للقــدس المحتل ــة بــشأن الوضــعية القانوني أوروبي
ّبــين المخــتص فــي الــشأن األوروبــي أن هــذه القــضية تؤكــد 
ــة  ــة المدني ــة الجهــود المبذول ــة مــن الرســائل منهــا أهمي جمل
ـــق بتفاصـــيل  ـــا يتعل ـــق فيم ـــة والتحق ـــي المالحق ـــة ف والقانوني

 وتطوراتهــا، كمــا تؤكــد هــذه القــضية أن القــضية الفلــسطينية
ــانون تبقــى مهمــة جــدا ضــمن مجمــل  ــة الق ــار أدوات دول ًخي

  .أدوات العمل ألجل فلسطين ونصرة الحقوق والعدالة

ّوأشار شـاكر إلـى أن الخطابـات والتـداول اإلعالمـي 
يحتــاج إلــى كثيــر مــن المتابعــة والتــدقيق والعيــون الفاحــصة 

  . المضللةألجل محاصرة المزاعم الدعائية

ــاك أدوات فــي : "وأضــاف هــذه القــضية تؤكــد أن هن
أيــــدي مؤيــــدي الحــــق الفلــــسطيني يمكــــن االســــتفادة منهــــا 
ًواستثمارها حتى ال يتم الذهاب بعيدا من قبل وسائل اإلعـالم 
أو بعــض المــضامين اإلعالميــة والــصحافية فــي بيئــات عــدة 

ـــ"حـــول العـــالم ـــا متجـــددا بأن ـــى أنهـــا ســـتفتح أفق ـــا إل ً، الفت ً ه ًّ
ــــصالحه  ــــة لالحــــتالل وم ــــان ممارســــة ضــــغوط مناوئ باإلمك

  .الدعائية في أماكن عدة

ّويعتقد الباحـث فـي الـشأن األوربـي، أن هـذا القـرار 
ًالقـــضائي لـــه انعكـــاس مهـــم جـــدا مـــستقبال علـــى مـــضامين  ً
إعالميــة عــدة، لــيس فقــط فــي ايطاليــا بــل فــي بلــدان أخــرى 

 .ًأيضا

ـــى القـــضاء بعـــد  أن ووصـــلت القـــضية المـــذكورة إل
قـدمت منظمتــان فلـسطينيتان فــي إيطاليــا طعنـا تطالبــان فيــه 

ـــة الرســـمية  ـــة اإليطالي ـــة المؤســـسة اإلعالمي المحكمـــة بإدان
ًواجبارها على أن تصحح خطأها، وفقا لقناة الجزيرة ٕ.  

واســتندت القاضــية شيــشيليا براتيــزي فــي منطوقهــا 
على الشرعية الدولية والعديد من القرارات الصادرة عن األمم 

  .لألراضي" اإلسرائيلي"المتحدة التي أدانت فيها االحتالل 

  ٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 للحرم االحتالل استهداف تدين "ألكسو"
 بالخليل الشريف اإلبراهيمي

  

 أدانــت المنظمــة العربيــة للتربيــة - وفــا -تــونس 
ــوم  ــة والعل ــه حكومــة االحــتالل "األلكــسو"والثقاف ، مــا تقترف

ئيلي مــن أعمــال عدوانيــة متكــررة، واعتــداءات آثمــة اإلســرا
طالـــت الحـــرم اإلبراهيمـــي الـــشريف، والبلـــدة القديمـــة مـــن 
َمدينـــة الخليـــل، وتعمـــدها تـــشويه المعلـــم بتركيـــب مـــصعد  َ

  .كهربائي داخله

واعتبرت المنظمة في بيان لها، الـسبت، أن ذلـك 
يــأتي ضــمن خطــة االحــتالل الهادفــة إلــى االســتيالء علــى 

لحــرم اإلبراهيمــي، وتوظيفهــا للمــشاريع التهويديــة أراضــي ا
  .واالستيطانية

وقالت إن هذه خطـوة تـصعيدية ظالمـة أخـرى فـي 
سلـــــــسلة اعتـــــــداءات الـمـــــــستوطنين علـــــــى المـــــــواطنين 
ّالفلـــسطينيين فـــي المنطقـــة، هـــدفها ســـرقة إدارة االحـــتالل 
للحـــــق الحـــــصري للفلـــــسطينيين فـــــي إدارة هـــــذا الموقـــــع 

لهـم عالميـا، وفـرض األمـر الواقـع الفلسطيني المعترف به 
  .عليه، واستمرار حمالت التهجير الممنهجة للفلسطينيين

ُوأكــدت أن االســتيالء علــى ســاحات الحــرم، يعــد  ّ
ــل منظمــة  ــم إدراجــه مــن قب ــم ت ــسالمة معل ــدا ســافرا ل َتهدي

على الئحة التراث العالمي، كممتلـك فلـسطيني " اليونسكو"
  . إنسانية استثنائيةمهدد بالخطر لما يتميز به من قيمة



  
  ٢٦ 

المجموعـــــة الدوليـــــة وفـــــي " األلكـــــسو"ودعـــــت 
ـــة  ـــى تحمـــل مـــسؤولياتها التاريخي ـــسكو، إل ـــدمتها اليون مق
والتحــرك الــسريع إلدانــة واســتنكار االعتــداءات اإلســرائيلية 
الجديــدة، واتخــاذ إجــراءات رادعــة، مــن أجــل مواجهــة هــذه 

راث الجـرائم التـي تـزداد خطـورة يومــا بعـد يـوم، وحمايـة التــ
الثقــــافي فــــي فلــــسطين، ممــــا يتعــــرض لــــه مــــن أخطــــار 
ــق  ــانون الــدولي، والمواثي وانتهاكــات جــسيمة، يجرمهــا الق

  .ّوالقرارات األممية ذات الصلة

وعبـــرت عـــن دعمهـــا الكامـــل ومـــساندتها لجميـــع 
ــع  ــى التــصدي لجمي ــة إل ــادرات الرامي ــة والمب الجهــود الدولي

 التــراث أعمــال النهــب والــسلب والتــدمير التــي ترتكــب بحــق
  .الثقافي اإلنساني في فلسطين

يشار إلى أن اللجنة الوطنيـة الفلـسطينية للتربيـة 
ــة برئيــسها عــضو اللجنــة التنفيذيــة  والثقافــة والعلــوم ممثل
ـــة التحريـــر الفلـــسطينية علـــي زيـــدان أبـــو زهـــري،  لمنظم
وجهـــت رســـائل متطابقـــة للمنظمـــات الدوليـــة المتخصـــصة 

لتــدخل إلدانــة القــرارات ، لــسرعة ا"األلكــسو"و" اإليسيــسكو"
ٕاإلســــرائيلية، واتخــــاذ خطــــوات واجــــراءات رادعــــة لوقــــف 
ٕاعتداءات االحتالل وانقاذ الحرم اإلبراهيمي مـن اعتـداءات 

  .االحتالل

  ٨/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

إدانة مصادرة إسرائيل ألجزاء من الحرم 
 اإلبراهيمي

 

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي،  –عمان  
رئيس مجلس النواب، المهندس عاطف الطراونة، مصادرة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي ألجزاء من الحرم اإلبراهيمي 

  .الشريف

وقال بيان صادر عن االتحاد، امس، إنه مع 
مرور كل يوم تمعن سلطات االحتالل اإلسرائيلي، 

 التي من شأنها الدفع بالمنطقة بممارساتها االستفزازية
  .إلى مزيد من التوتر وعدم االستقرار

وناشد االتحاد، هيئة األمم المتحدة، وكافة 
االتحادات البرلمانية الدولية واإلقليمية، إلى تحمل 
مسؤولياتها تجاه ما يجري من المس باألماكن المقدسة 
ٍاإلسالمية والمسيحية، وما يشكله ذلك من تحد واضح 

اعر المسلمين والمسيحيين، والذي سينعكس بالتأكيد لمش
على ردود أفعالهم، وهذا يشكل تهديدا صارخا لألمن 

  .والسلم الدوليين

ودعا االتحاد، الدول العربية واإلسالمية، إلى 
اتخاذ موقف حازم من أجل ممارسة الضغط على حكومة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي للتوقف الفوري عن هذه 

ًت، مؤكدا دعم االتحاد المطلق للشعب العربي الممارسا
الفلسطيني الصابر المرابط المدافع عن أرضه ومقدساته، 
وحيا صموده البطولي ضد كافة ممارسات سلطات 

  .االحتالل اإلسرائيلي

ًوكانت محكمة إسرائيلية، ردت أخيرا التماسا  ً
تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من إقامة 

ائي داخل الحرم اإلبراهيمي، وأعطت ضوءا مصعد كهرب
لتنفيذ » مجلس التخطيط األعلى اإلسرائيلي«أخضر لـ 

األمر، الذي يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في الخليل 
إلقامة طريق لمرور زوار الحرم اإلبراهيمي من اليهود، 

  .ًفضال عن إقامة مصعد لهم

وكان وزير الدفاع اإلسرائيلي السابق نفتالي 
يت، أعطى الضوء األخضر في شباط الماضي، إلنشاء بين

مشروع مصعد ضخم بالمسجد اإلبراهيمي في مدينة 
  .الخليل، على حساب أراض يمتلكها فلسطينيون

  ٦ ص٩/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  



  
  ٢٧ 

تنسيق أردني فلسطيني في : خيري
لوقف مخطط االحتالل بالحرم ” اليونسكو“

  اإلبراهيمي
 

 قال السفير - عمان -نادية سعد الدين
، إن "الغد" ّالفلسطيني في عمان، عطا اهللا خيري، لـ

ّالقيادة الفلسطينية تنسق مع األردن بشأن تحركهما “
المشترك النشط في منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

ّ ضد انتهاكات سلطات االحتالل "اليونسكو"والثقافة 
ف في اإلسرائيلي الخطيرة بحق الحرم اإلبراهيمي الشري

مدينة الخليل، وبحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
  ."ًعموما، في األراضي المحتلة

، إن األردن طالغد"وأضاف خيري في حديث لـ
ينسقان جهودهما الكثيفة، مع الدول العربية “وفلسطين 

 لجهة وقف عدوان "اليونسكو"والدول األعضاء، داخل 
ٕاالحتالل ضد المسجد اإلبراهيمي، والغاء  تنفيذ مخططه ّ

  ."الخطير إلحكام السيطرة الكاملة عليه

 األردني النشط - التحرك الفلسطيني"ونوه إلى أن 
، يأتي في إطار التنسيق والتعاون "اليونسكو"داخل 

تواصله "ً، مشيرا إلى "والتشاور المستمر بين الجانبين
ّالكثيف حتى اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة األممية 

  ."المقبل) سبتمبر( شهر أيلول المقرر نهاية

ولفت إلى وجود بند متعلق بالقضية الفلسطينية 
حول القدس والخليل وبيت لحم وقطاع غزة مدرج للبحث 

  .على جدول االجتماع المقبل

من جانبه؛ قال المندوب الفلسطيني لدى 
، منير انسطاس، في تصريح له، إن التحرك كاليونسكو:
نتهاكات اإلسرائيلية في في المنظمة الدولية ضد اال“

الحرم اإلبراهيمي الشريف متواصل على كافة 
  .”المستويات

وبين أن وزير الخارجية الفلسطينية، رياض 
إلى المديرة العامة ” شديدة اللهجة“المالكي، وجه رسالة 

للمنظمة الدولية بشأن ما يجري في الحرم من قبل 
  .السلطات اإلسرائيلية

ينية وجهت رسالة البعثة الفلسط“وأضاف أن 
أخرى إلى لجنة التراث العالمي المسؤولة عن تلك المواقع 

) يونيو(ًالتي كانت مقررا أن تجتمع في شهر حزيران 
” كورونا“الماضي، ولكنه تأجل بسبب مرض فيروس 

ِالمستجد إلى العام القادم، ما يعني عدم استصدار أي 
  ”.قرار في هذا الشأن

امة لليونسكو وكشف انسطاس أن المديرة الع
لكن األخيرة “وجهت رسائل لسلطات االحتالل اإلسرائيلي 

  .”تضرب بعرض الحائط المراسالت والقرارات الدولية

سلطات االحتالل “واتهم الدبلوماسي الفلسطيني 
” كورونا“باستغالل انشغال العالم بمرض فيروس 

وتسابق الزمن من أجل العمل على وضع رؤيتها على 
الموقع مدرج “ً، مشيرا إلى أن ”براهيميكامل الحرم اإل

  ”.٢٠١٧على الئحة التراث العالمي المهدد بالخطر عام 

يأتي ذلك في أعقاب صدور قرار قضائي 
إسرائيلي قبل أيام يقضي بسحب صالحيات اإلشراف على 
الحرم اإلبراهيمي في الخليل من بلدية المدينة، بحسب ما 

  .قال مسؤولون فلسطينيون

لبلدية تيسير أبو سنينة في حينه، وقال رئيس ا
المحكمة اإلسرائيلية في القدس المحتلة رفضت “إن 

ًالتماسا تقدمت به بلدية الخليل لمنع المستوطنين من 
إقامة مصعد كهربائي في الحرم اإلبراهيمي، ومنحت 
الصالحيات لمجلس التخطيط األعلى االستيطاني 

  .”تخص الحرمبدال من البلدية التخاذ قرارات ) الحكومي(

باطل “واعتبر أبو سنينة، أن القرار اإلسرائيلي 
ًوال ينشئ أي حق، مثلما يعد اعتداء سافرا على حرية  ً ّ

التدخل لوقف “إلى ” اليونسكو“ً، داعيا ”األديان والعبادة



  
  ٢٨ 

تغيير معالم الحرم االبراهيمي كونه مسجال على الئحة 
  ”.األماكن التراثية والتاريخية لديها

ى أن القرار اإلسرائيلي يتضمن مصادرة ُيشار إل
أراض فلسطينية في الخليل إلقامة طريق لمرور 
المقتحمين من المستوطنين المتطرفين إلى الحرم 

  .ًاإلبراهيمي، فضال عن إقامة مصعد لهم

وكان وزير الجيش اإلسرائيلي السابق، نفتالي 
الماضي، الضوء ) فبراير(بينيت، أعطى، في شهر شباط 

إلنشاء مشروع مصعد ضخم بالمسجد األخضر 
  .اإلبراهيمي، على حساب أراض يمتلكها فلسطينيون

ولم تعقب المصادر اإلسرائيلية الرسمية على 
ذلك، علما أن المستشار القضائي للحكومة اإلسرائيلية، 

) أبريل(أفيحاي ماندلبليت صادق نهاية شهر نيسان 
اهيمي الماضي، على قرار مصادرة أراض من الحرم اإلبر

والتي تديرها دائرة األوقاف اإلسالمية، من أجل مالءمة 
  .المكان للمستوطنين واليهود والسياح األجانب

 وكانت لجنة التراث العالمي التابعة لـ
، الحرم ٢٠١٧) تموز(، قد أعلنت في يوليو ”اليونسكو”

ًاإلبراهيمي موقعا تراثيا فلسطينيا ً ً.  

تمارس ولم تكتف قوات االحتالل بذلك؛ بل 
ًعدوانها يوميا ضد المواطنين الفلسطينيين في الخليل، 

 مستعمر تحت حراسة زهاء ٤٠٠التي يستوطن فيها نحو 
ً جندي إسرائيلي، حيث داهمت أمس عددا من ١٥٠٠

منازل المواطنين في بلدتي السموع وبني نعيم بالمدينة، 
  .وفتشتها، ونصبت عدة حواجز على مداخل المحافظة

، تشن قوات االحتالل حمالت ومنذ نحو شهر
 مداهمة واعتقال شبه يومية في مناطق متعددة من

الضفة الغربية المحتلة، وقد طالت االعتقاالت األخيرة 
ًأسرى محررين، ونوابا في المجلس التشريعي الفلسطيني، 

  .وغيرهم من الناشطين

  ٣١ ص١٠/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

ست ًحاليا المسألة لي: نتنياهو حول الضم
  ضمن أولويات ترامب

 

ألمـــــح رئـــــيس الحكومـــــة :  وكـــــاالت-تـــــل أبيـــــب
اإلســرائيلية، بنيــامين نتنيــاهو، إلــى أن الــرئيس األميركــي، 
دونالد ترامب، تراجع عن دعم مخطط الضم اإلسرائيلي في 

ليس في سلم "ًالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن ذلك 
  .في الوقت الراهن" أولوياته

 ٢٠ي مقابلــة أجراهــا مــع القنــاة وقــال نتنيــاهو فــ
كـان واضـحا منـذ البدايـة "، إنـه أمـساليمينية اإلسرائيلية، 

على مناطق في الضفة (أننا لن نتمكن من فرض سيادتنا 
لـو لـم نكـن بحاجـة . لن يتم دون موافقة أميركية) المحتلة

إلى الموافقة األميركية لكنت أقدمت على هذه الخطوة منـذ 
  ".ؤساء حكومة آخرون قد فعلوا ذلكفترة طويلة، ولكان ر

ًالــرئيس ترامــب مــشغول حاليــا بأشــياء "وأضــاف 
أخرى، لم تعد المسألة في سلم اهتماماته، وأنـا أقـول ذلـك 

ًآمل أن نتمكن أيضا من نزع االعتراف "، وأضاف "بصراحة
بــسيادتنا وتطبيــق الــسيادة وربمــا مــصالح سياســية أخــرى 

  ".لقريبمهمة لدولة إسرائيل في المستقبل ا

لقد نجحت بالحصول على اعتراف أميركـي "وقال 
بالقــدس عاصــمة إلســرائيل ونقــل الــسفارة إليهــا، وبــسيادة 

وكــذلك حــصلت ) الــسوري المحتــل(إســرائيل علــى الجــوالن 
ــــضفة  ــــراف أميركــــي بــــشرعية المــــستوطنات بال علــــى اعت

  ".الغربية المحتلة

ــــة "وأضــــاف  ــــت طيل ــــق ٣عمل ــــع فري  ســــنوات م
فــي إشــارة  (ع خطــة الــسالم األميركيــةالــرئيس ترامــب لوضــ

والتي أعتقد أنها الخطة الوحيدة التـي ") صفقة القرن"إلى 
  ".تضمن مصالح إسرائيل؛ كل ذلك لم يحدث مصادفة

ّيـــذكر أن نتنيـــاهو كـــان قـــد عبـــر فـــي أكثـــر مـــن 
مناسبة عن عزمه على تنفيذ ضم أحادي الجانب لمنـاطق 



  
  ٢٩ 

تالفـــي مـــع فـــي الـــضفة المحتلـــة، وحـــدد فـــي االتفـــاق االئ
ــان" ــذ "كــاحول الف ــدء تنفي ــة لب ــة تمــوز الماضــي بداي ، بداي

  .إجراءاته

وكان مـسؤول دبلوماسـي إسـرائيلي رفيـع قـد قلـل 
من احتمال منح اإلدارة األميركية ضـوءا أخـضر لنتنيـاهو، 
ّلتطبيـــق الـــضم قبـــل االنتخابـــات األميركيـــة أو االنتخابـــات 

  .اإلسرائيلية المحتملة

ّاألميركي عن الدبلوماسي " المونيتور"ونقل موقع 
الطريقــة الوحيــدة "اإلســرائيلي، الــسبت الماضــي، قولــه إن 

لــــذلك هــــي أن يقنــــع أحــــد الــــرئيس ترامــــب، بــــأن الــــضم 
سيــضاعف حظوظــه للفــوز فــي تــشرين الثــاني المقبــل فــي 

  ".ّإشارة إلى االنتخابات األميركية

ــاع  ــر المــسؤول اإلســرائيلي أن احتمــال اقتن واعتب
ّحتـى المـصوتون اإلنغليكـانيون  "ًقـائال" اًضـئيل جـد"ترامب 

ّيركـزون اآلن علـى أزمـة كورونـا . ّتجاوزوا موضـوع الـضم
ـــات المتحـــدة أكثـــر مـــن  ّواألوضـــاع االقتـــصادية فـــي الوالي

ّالمواضيع المتعلقة باألرض المقدسة ّ."  

ـــة  ـــات داخـــل اإلدارة األميركي ـــى الخالف ـــا عل ًوتعليق
ركـي فـي إسـرائيل، ًحول الـضم، وتحديـدا بـين الـسفير األمي

ديفيــــــد فريــــــدمان، وصــــــهر الــــــرئيس األميركــــــي وكبيــــــر 
مستــشاريه، جاريــد كوشــنر، قــال مــسؤول أمنــي إســرائيلي 
رفيع للموقع إن هذا الخـالف انتـشر إلـى أقـسام أخـرى فـي 

  .اإلدارة األميركية

  ١١/٨/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

االحتالل يستغل الظروف العربية : عطون
بكورونا لفرض وقائع واالنشغال  والدولية

  جديدة بالقدس
 

 قال النائب السابق - محمد أبو خضير- القدس
في المجلس التشريعي عن مدينة القدس أحمد عطون إن 

االحتالل يستغل انشغال العالم بجائحة كورونا، والظروف 
العربية والدولية الراهنة لفرض أجندته وأهدافه التوسعية 

 .ة من الضفة الغربيةفي القدس، وضم أكبر مساحة ممكن

ّوعقب عطون على ارتفاع وتيرة هدم المنازل في 
الضفة الغربية، خاصة في القدس، خالل الشهرين 

ًلقد صعدت قوات االحتالل مؤخرا من : األخيرين، وقال
هدم منازل المقدسيين وتشريد عائالتها، بدعوى عدم 

ً منزال في غضون ٢٥الترخيص حيث هدمت أكثر من 
اضيين، في تصعيد واضح وخطير في الشهرين الم

 .المدينة المحتلة

المؤلم أن يقوم بعض : "وأضاف عطون
ُالمقدسيين مضطرين بهدم منازلهم بأيديهم تحت التهديد 

، إضافة إلى ما قامت به طواقم بلدية "بالغرامة والعقاب
االحتالل من هدم لبناية سكنية مكونة من ثالث شقق في 

 . المباركسلوان جنوب المسجد األقصى

) اإلثنين(ما كنا شهدناه في جبل المكبر : "وتابع
في حي وادي قدوم بسلوان، حيث تم هدم ) الثالثاء(تكرر 

 وائل، وعالء، ونادر الطحان، :منازل عائالت اإلخوة
 ".وقبلها في العيسوية

وأشار عطون إلى أن سلطات االحتالل أجبرت 
له، تحت المواطن المقدسي إبراهيم صيبعة على هدم منز

التهديد وفرض الغرامات المالية الباهظة، وهو التهديد 
نفسه الذي أجبر عائلة المواطن المقدسي خالد أبو طاعة 

 .على هدم منزلها في حي الشيخ جراح

االحتالل وبموازاة عمليات "وأشار عطون إلى أن 
الهدم هذه يعلن بناء مئات الوحدات السكنية وشق 

رة األراضي الفلسطينية، الطرق االستيطانية، ومصاد
والدفع بمزيد من المستوطنين إلى القدس لتغيير الخارطة 

 ".الديمغرافية فيها

ويحاول االحتالل فرض الرواية : "وأضاف
التلمودية، من خالل توسيع اقتحامات المستوطنين، 
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ٕوتوفير الحماية لهم، واغالق المقدسات اإلسالمية تحت 
لم بأنه ال يوجد من ينازعه ذرائع واهية، ليرسل برسالة للعا

على السيادة على القدس، من خالل نزع الوصاية الدينية 
 ".والسياسية عن القدس واألقصى المبارك

ًودعا عطون إلى وقفة جادة، عربيا واسالميا  ًٕ
ما يجري : "ًوفلسطينيا، للتصدي لهذه السياسات، وقال

على األرض غير مسبوق بحق مقدساتنا، األمر الذي 
ن نهم االحتالل اللتهام المزيد وفرض وقائع جديدة يزيد م

 ".في القدس

تستطيع السلطة الفلسطينية والمملكة : "وقال
األردنية الهاشمية أن تنقذ ما يمكن إنقاذه، وتوقف 
االحتالل عند حده في المحافل الدولية، وفق االتفاقيات 

 ".الموقفة الدولية التي تجرم سلوك االحتالل

وضع خطة واضحة المعالم وشدد على ضرورة 
من القيادة الفلسطينية للتصدي لالحتالل وفضحه 
وتجريمه إزاء ما يرتكبه بحق المقدسيين وممتلكاتهم، 

ًضرورة دعم المقدسيين ماديا لتثبيتهم ودعم "ًمشددا على 
 ".صمودهم

وناشد عطون مختلف ألوان الطيف السياسي 
ًالفلسطيني، شعبيا ورسميا، خاصة المنظمات ا إلغاثية ً

ألن "واإلسالمية العمل على تعزيز صمود المقدسيين، 
االحتالل يسعى من خالل الممارسات لتهجير الناس 

  ".وبسط السيطرة الكاملة على المدينة المقدسة

 ١٢/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

الرادع لوقف جرائم االحتالل هو : عريقات
  المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي

 قال أمين سر اللجنة التنفيذية - وفا-ام اهللا ر 
لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن 
المحاسبة والعقوبات من المجتمع الدولي هي السبيل 

  .الوحيد لوقف جرائم االحتالل اإلسرائيلي بحق شعبنا

وأعرب عريقات، في بيان صحفي، مساء اليوم 
ات االحتالل بحق األربعاء، عن استنكاره الشديد لممارس

المواطنين واألرض والممتلكات، حيث يستمر بهدم البيوت 
والممتلكات الفلسطينية في معظم المناطق بوتيرة 
متسارعة، مضيفا أن هذه الممارسات تأتي تمهيدا للضم، 

  .وهي خرق للقانون الدولي وحقوق اإلنسان

وأشار إلى توسع حكومة إسرائيل في االستيطان 
ٕالستيالء على األراضي، واطالق يد وهدم البيوت وا

المستوطنين المجرمين العابثين، ليواصلوا حرق األشجار 
والمساجد والممتلكات في تناغم بينها وبينهم، الفتا إلى 
عدم إنسانية هذا االحتالل، حيث ينفذ جرائمه دون 

وجهود دولة فلسطين وحكومتها " كورونا"االكتراث بوباء 
  .للحد من انشاره

  ١٢/٨/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

عشراوي تطالب إيطاليا باالعتراف بدولة 
  فلسطين
 

 طالبت عضو اللجنة التنفيذية -  وفا-رام اهللا  
الحكومة   لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي،

طين اإليطالية بتنفيذ قرار البرلمان واالعتراف بدولة فلس
  .في القريب العاجل

جاء ذلك خالل لقائها، اليوم األربعاء، عبر تقنية 
، القنصل العام اإليطالي الجديد "الفيديو كونفرنس"

جوزيبة فيديلي، حيث بحثت معه آخر التطورات 
  .السياسية والمستجدات على األرض

وتمنت عشراوي للقنصل العام التوفيق والنجاح 
بالعالقات التاريخية التي في مهامه الجديدة، وأشادت 

تربط البلدين والشعبين اإليطالي والفلسطيني، وبدعم 
الحكومة اإليطالية لشعبنا عبر المشاريع التنموية، إضافة 

  ).األونروا(لدعمها لوكالة غوث وتشغيل الالجئين 
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كما تطرقت للممارسات اإلسرائيلية، خاصة في 
زل القدس المحتلة، بما في ذلك سياسة هدم المنا

الممنهجة والهجمة المتصاعدة على سلوان، والعيسوية، 
وجبل المكبر، والشيخ جراح، إضافة إلى االعتقاالت التي 
تطال المواطنين والقيادات الوطنية، واستهداف 

  .المؤسسات االجتماعية والثقافية والدينية

وأشارت إلى التوسع االستيطاني االستعماري، 
تواصل دولة االحتالل :" ، وقالت"E1"خاصة في منطقة 

تنفيذ مشروعها القائم على التوسع والضم بشكل ممنهج 
وفعلي على األرض، رغم التأجيل اللفظي والرفض الدولي 

  ٠"الذي فشل في لجمها

ولفتت عشراوي إلى سياسات اإلدارة األميركية 
المناهضة لحقوق الفلسطينيين، والمخالفة للقرارات 

ة، مؤكدة على الدور األوروبي والقوانين واالتفاقيات الدولي
وضرورة تبنيه لقرارات وخطوات فاعلة وجادة، للمحافظة 
على المنظومة الدولية والوقوف في وجه الشعبوية 

  .واالنفرادية

  ١٢/٨/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

: نائبة المرشح الديمقراطي للرئاسة األميركية
  اإلسرائيلي يهدد السالم"الضم"

 

اختار مرشح الحزب الديمقراطي  -نيويورك
السناتور عن والية  للرئاسة األميركية، جوزف بادين

كاليفورنيا، كاماال هاريس كي تكون نائبته في االنتخابات 
التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني القادم ضد 

دونالد ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة، الرئيس الحالي 
 .ونائبه مايك بنس

هاريس التي نافست بايدن على البطاقة 
الديمقراطية وخرجت من السباق، ستكون في حالة فوز 

 .بايدن، أول امرأة أميركية تتسلم منصب نائب الرئيس

 عاما عضو في مجلس ٥٥السناتور هاريس 
 ٢٠١٦الشيوخ األمريكي من والية كاليفورنيا منذ عام 

لك منصب النائب العام للوالية نفسها بين وتولت قبل ذ
 وكنائب عام لمقاطعة سان ٢٠١٧ و٢٠١١عامي 

يذكر ان والدها  .٢٠١١ إلى ٢٠٠٤فرانسيسكو من 
الباحثة  دونالد دوغالس من دولة جامايكا ووالدتها

 .الهندية شياماال قوبالن

تسلط الضوء على موقفي هاريس » الدستور 
 – والعالقة االميركية وبايدن من القضية الفلسطينية

االسرائيلية، حيث ان هاريس من مؤيدي اسرائيل وتنتقد 
القرارات األممية التي تعارض اسرائيل ومتزوجة منذ 

 .المحامي اليهودي دوغالس امحوف  من٢٠١٤

تقول هاريس انها لن تؤيد معاقبة حملة  
قانون مكافحة المقاطعة « المقاطعة على اسرائيل اي 

فالتشريع » ّو تشريع يجرم مقاطعة اسرائيلاإلسرائيلي وه
وبشأن  .المقترح، حسب هاريس، ينتهك حقوق التعبير

تعهد نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية الى كيانه، ترى هاريس أن اتخاذ إجراءات من 
جانب واحد لضم الضفة الغربية سيكون خطأ وسيهدد 

 .عملية السالم

رضت هاريس، مثل العديد وفي هذا الصدد، عا
من المشرعين الديمقراطيين اآلخرين، ضم إسرائيل 
المحتمل من جانب واحد ألجزاء من الضفة الغربية أو ما 

وكتبت هاريس رسالة إلى الرئيس . يسمى بالمنطقة جيم
سيضر «ترامب في حزيران المنصرم تقول فيه إن الضم 

ريس، لم اال أن ها. »بآفاق حل الدولتين المتفاوض عليه
توقع على رسالة وقعها أعضاء آخرون في مجلس 
الشيوخ تفيد بأن الضم من شأنه أن يزعج العالقات بين 

 .ٕالواليات المتحدة واسرائيل

 عاما، والذي ٧٦ -اما الطامح للرئاسة بايدن 
عمل كسناتور عن والية ديالوير في مجلس الشيوخ 
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 واصبح نائبا لرئيس ٢٠٠٩ إلى ١٩٧٣األمريكي من 
 إلى ٢٠٠٩الواليات المتحدة، باراك اوباما بين عامي 

يتمتع بعالقة قوية مع إسرائيل بدأت عندما   فانه٢٠١٧
 -  ١٩٧٣زار فلسطين المحتلة كسيناتور مبتدئ عام 

حينها التقى رئيسة الوزراء غولدا مئير عشية حرب 
ًويردد بايدن انها قالت له بعد ان كان متوترا . تشرين

ال تقلق، «لضعف العسكري إلسرائيل بسبب تخوفه من ا
ليس لدينا مكان : فلدينا سالح سري في نزاعنا مع العرب

 .«آخر نذهب إليه

أنا  «١٩٩٥ومع أن بايدن قال في العام 
ًال يجب أن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا. صهيوني ً «

ال يوجد بديل للمفاوضات  «٢٠١٠اال انه قال ايضا في 
تي ستؤدي في النهاية إلى ًالمباشرة وجها لوجه ال

دولة إسرائيل اليهودية ودولة فلسطين المستقلة : دولتين
هذا هو السبيل الوحيد لسعي الشعب . القابلة للحياة

اإلسرائيلي المستمر منذ عقود إلى األمن، والسبيل الوحيد 
 .«لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى الدولة

 بايدن - يذكر انه خالل فترة رئاسة اوباما 
للبيت االبيض تم اصدار القرار المشهور من مجلس 
االمن الدولي والذي أدان المستوطنات االسرائيلية، بما 
في ذلك بالقدس الشرقية، دون اعتراض من الواليات 

  .في المجلس» الفيتو«المتحدة صاحبة حق النقض 

  ٥ ص١٣/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ميركية مشروع قانون يمنع تقديم أموال أ
  لتمويل خطة ضم األراضي الفلسطينية

 

 – المحتلة  القدس–وكالة قدس نت لألنباء 
النائبة األميركية الديمقراطية بيتي ماكولوم عن  قدمت

ُوالية مينيسوتا، مشروع قانون يدين خطة حكومة 

االحتالل اإلسرائيلي بضم الضفة الغربية، ويمنع أي 
 .ويلهامساعدة أميركية يمكن استخدامها لتم

 منظمة ٣٠ودعم مشروع القانون أكثر من 
ديمقراطية تقدمية، كما شارك ستة أعضاء من مجلس 

، )ميشيغان(النائبة رشيدة طليب : النواب في رعايته، وهم
، ألكساندريا اوكاسيو )مينيسوتا(النائبة إلهان عمر 

، مارك بونان )ماساتشوستس(أيانا بريسلي ) نيويورك(
  ).إنديانا(ه كارسون ، وأندري)ويسكونسن(

أريد احترام "وقالت ماكولوم في بيان صحفي، 
حقوق اإلنسان للفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير 

  ".ومستقبل يسوده السالم واألمن والمساواة والعدالة

وأضاف ان هذا الضم يتعارض مع هذه األهداف 
كما سيعمل الضم على عدم االستقرار والظلم ونظام 

  . البغيضالفصل العنصري

وأكدت البرلمانية المعروفة بشجاعتها في 
الكونغرس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أنها ترفض 
الضم وستعمل على ضمان عدم تقديم دعم أميركي أو 

 إسرائيليةالدفاع عن أو إضفاء الشرعية على أي خطة 
  .لضم األراضي الفلسطينية

 ١٧/٨/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  

سائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول جرائم ر
  االحتالل في فلسطين المحتلة

  

 بعث المندوب الدائم لدولة - وفا-نيويورك 
فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، 
اليوم االثنين، ثالث رسائل متطابقة إلى كل من األمين 
العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس األمن لهذا الشهر 

، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، )ونيسيااند(
بشأن الجرائم التي ال حصر لها التي تواصل إسرائيل، 

  .القوة القائمة باالحتالل، ارتكابها في فلسطين المحتلة
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وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل إجراءاتها 
االستيطانية وسياسة الضم غير القانونية إلى جانب 

ب الفلسطيني من خالل تدابير استمرارها في قمع الشع
العقاب الجماعي والسلب والتهجير وغيرها من االنتهاكات 

   .لحقوقه، في ظل افالتها من العقاب

وأعاد التأكيد على أهمية أال يؤدي تعليق 
إسرائيل لخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى ارتياح 
المجتمع الدولي، وذلك ألن اإلجراءات التي تتخذها 

القائمة باالحتالل على أرض الواقع ال تشير إلى السلطة 
وقف أو عكس مسار االستيالء على األراضي الفلسطينية 
واستعمارها، حيث تواصل مخططاتها االستيطانية في 
الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بهدف ضم 
األراضي الفلسطينية في انتهاك جسيم للقانون الدولي 

ي القائم على القانون الدولي وعلى ورفض اإلجماع الدول
النحو المنصوص عليه في قرارات األمم المتحدة ذات 

هذا إلى جانب مواصلة . الصلة ومبادرة السالم العربية
إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين وتشريد العائالت 
الفلسطينية واالستيالء على أراضيهم، ومواصلة غاراتها 

لبلدات والقرى ومخيمات العسكرية العنيفة على المدن وا
الالجئين الفلسطينيين، األمر الذي يؤدي الى سقوط 

ًإضافة إلى مواصلتها شن  .المزيد من الضحايا المدنيين
غارات جوية على قطاع غزة مما يزيد من ترويع وصدمة 
مليوني فلسطيني محاصرين هناك بسبب الحصار 

  .اإلسرائيلي غير القانوني

المتطابقة، المجتمع وناشد منصور، في رسائله 
الدولي تحمل مسؤولياته تجاه هذا الوضع غير القانوني 
وأزمة الحماية التي طال أمدها في األرض الفلسطينية 

ودعا مجلس األمن . المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
والجمعية العامة إلى الوفاء بواجباتهما المنصوص عليها 

لتزاماتها القانونية في الميثاق، وجميع الدول إلى الوفاء با
والسياسية واألخالقية لوضع حد لهذا الظلم، مؤكدا على 

أهمية البدء بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب 
  .الفلسطيني، وفي مقدمتها انتهاك حقه في تقرير المصير

  ١٧/٨/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

 طالق النار على شاب بباب حطةأدانت إ
تطالب المجتمع الدولي  الفلسطينية الخارجية

 وقف االزدواجية بالتعامل مع جرائم االحتالل
  

وزارة الخارجية والمغتربين  أدانت –  صفا–رام اهللا 
بأشد العبارات جرائم اإلعدامات الميدانية التي تمارسها قوات 

 إطالق النار االحتالل ضد أبناء شعبنا، وكذلك عمليات
المتواصلة بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين، كما 

 .حصل مساء االثنين في باب حطة بالقدس القديمة

وقالت الخارجية في بيان إن إطالق النار العشوائي 
على أبناء شعبنا وجرائم اإلعدامات الميدانية دليل واضح 

نيين  وتعامله مع المواطنين الفلسطياالحتاللعلى عنصرية 
كأهداف للتدريب على الرماية، تلك الجرائم التي سقط 

من ذوي اإلعاقة في القدس ) إياد الحالق(ضحيتها الشاب 
المحتلة، وجريمة إطالق النار على مواطن آخر من ذوي 

 . على حاجز قلنديا اليوماإلعاقة

تنظر الوزارة بخطورة بالغة إلى : وأضاف البيان
ٕعدامات الميدانية واطالق التصعيد الحاصل في جرائم اإل

النار العشوائي، محملة الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن استباحة حياة الفلسطينيين وسرقتها، 

 .وتعتبرها جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية

وطالبت المنظمات الحقوقية واإلنسانية بسرعة 
 الدولية، توثيق تلك الجرائم توطئة لرفعها إلى الجنائية

لمحاسبة مجرمي الحرب اإلسرائيليين، ولفضح لجان 
التحقيق والمحاكمات اإلسرائيلية الشكلية التي تهدف إلى 

 .تضليل المحاكم الدولية

وعبرت الوزارة عن استغرابها الشديد من صمت 
المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على حقوق 
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اإلنساني الدولي اإلنسان وعلى القانون الدولي والقانون 
 .واتفاقيات جينيف على تلك الجرائم

وطالبت بوقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل 
مع قضايا الشعوب، واالزدواجية في تطبيق القانون الدولي 

  .والشرعية الدولية وقراراتها

  ١٨/٨/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

لتزام إعالن إسرائيل وقف الضم وا: الصفدي
يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية  حل الدولتين

 المستقلة
   

وزير الخارجية وشؤون المغتربين  أكد –ا أريح
 أن إعالن إسرائيل وقف الضم الثالثاءأيمن الصفدي 

والتزام حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على 

 يشكل المتطلب األساس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
م نحو السالم إليجاد أفق سياسي لحل الصراع والتقد

  .العادل والشامل

وأكد الصفدي في محادثات مع أمين سر اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب 
عريقات أن االحتالل هو أساس الصراع وأن زوال 
االحتالل وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية 

ربية هو الدولية واالتفاقات الموقعة ومبادرة السالم الع
  .السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السالم العادل

وأكد الصفدي وعريقات على ضرورة تكاتف 
ٕالجهود الدولية للقيام بتحرك فاعل لرعاية واطالق 
مفاوضات للتوصل إلى حل الدولتين وفق القانون الدولي، 
وحذرا من أن بديل ذلك هو تعميق الصراع ونسف كل 

ل الذي يشكل ضرورة إقليمية فرص تحقيق السالم العاد
  .ودولية

ًوأكد عريقات تثمين دولة فلسطين قيادة وشعبا 
لمواقف المملكة الثابتة ودورها الرئيس الذي يقوده جاللة 
الملك عبداهللا الثاني في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه 
ًالمشروعة وخصوصا حقه في الحرية والدولة المستقلة 

  .ةذات السيادة والقابلة للحيا

كما أكد عريقات أهمية الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس في حماية 
المقدسات والحفاظ على هويتها العربية اإلسالمية 

  .والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم

واستعرض الصفدي وعريقات التطورات المرتبطة 
التشاور والتنسيق بالقضية الفلسطينية وأكدا استمرار 

ًتنفيذا لتوجيهات جاللة الملك وأخيه فخامة الرئيس 
  .محمود عباس

  ٢ ص١٩/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

  المؤتمر الوطني الشعبي للقدس

الوصاية الهاشمية على المقدسات تشكل درعا 
 حاميا لها

 

المؤتمر الوطني الشعبي  قال – وفا – القدس
 األقصىتقسيم المسجد للقدس، إن إسرائيل لن تفلح في 

زمانيا ومكانيا رغم تسهيلها اقتحامات المستوطنين 
 .اليومية له

وشدد في بيان أصدره الثالثاء، على أن المسجد 
المبارك هو ملك خالص للمسلين وحدهم بكل ساحاته 

  .وقبابه وأروقته وليس لليهود أو غيرهم أي حق فيه

واعتبر حماية جيش االحتالل للمستوطنين خالل 
 مع من ال يملك أي حق ًا علنيًاقتحاماتهم للمسجد تواطؤ

في هذا الموروث اإلسالمي العظيم الذي حبانا اهللا 
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 اإلسالمية جمعاء ان نكون األمةسبحانه وتعالى من بين 
  . عليهواألوصياءالحماة له 

إن المقدسات اإلسالمية : وقال المؤتمر في بيانه
 ًا خالصًاملكوالمسيحية في المدينة المقدسة ستبقى 

للمسلمين والعرب وحدهم وسيبقى الشعب الفلسطيني 
المدافع والحامي األول واألخير لهذه المقدسات حتى 

  .تطهيرها من دنس االحتالل ومستوطنيه

ان الوصاية الهاشمية على المقدسات : وأضاف
 لها من كل ًا حاميًااإلسالمية والمسيحية تشكل درع

 دور العاهل ًاستيالء، مثمنعمليات التدنيس ومحاوالت اال
األردني في الدفاع عن القضية الفلسطينية عامة والقدس 
على وجه الخصوص وتأكيده غير مرة أن حسم ملفها لن 

 إقامة دولة إلىيكون إال عبر مفاوضات جادة تفضي 
  ....فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وطالب المؤتمر بتعزيز الجبهة الداخلية 
 األقوىٕينية وانجاز الوحدة الوطنية ألنها السالح الفلسط

 وأكدفي مواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، 
" أبو مازن"أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس 

ستبقى صمام األمان ورأس الحربة في مقارعة مخططات 
 وبخطى واثقة ًاالضم واالقتالع والتهجير وستمضي قدم

  .حرر الوطني والخالص من االحتاللنحو مشروع الت

   ١٩/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

 قمحاوي قرار الضم يعني ال الباحث لبيب
  ٕمنطقة عازلة بين األردن واسرائيل

  

ألقى الدكتور لبيب قمحاوي محاضرة  - عمان
بدعوة من لجنة فلسطين في رابطة الكتاب تحت عنوان 

بين فيها أن قرار » عادأخطار وأب: قرار الضم اإلسرائيلي«
الضم اإلسرائيلي لمنطقة الغور، يأتي في إطار مخططات 

باالحتالل ثم االستيطان ثم «ًاستعمار فلسطين ممثلة 

ًمشيرا إلى أن هذه المخططات تتنافى مع العقل » الضم
والمنطق، ومع القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنها 

لتي تنص على عدم ، ا٢٤٢تتنافى حتى مع ديباجة القرار 
  .جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة

ًاألراضي المحتلة مضمومة فعال : قمحاوي. وقال د
على أرض الواقع، من خالل االستيطان والسياسات 
ًاإلسرائيلية، التي تهدف إلى تغيير معالم األرض وأيضا من 
خالل شبكة مواصالت استراتيجية حديثة، تربط األراضي 

  .بالعمق اإلسرائيلي وليس ببعضها بعضاالمحتلة 

 التي أدارها رئيس اللجنة –أضاف في محاضرته 
الضم إذا لن يغير من الواقع : نيساالدكتور رياض ي

االحتاللي، بقدر ما يهدف إلى شرعنة ذلك الواقع من خالل 
نقل صفة األراضي من كونها أراضي فلسطينية محتلة، إلى 

سرائيلية، ومن ثم فإن الضم ًأراض خاضعة حكما للسيادة اإل
 إغالق ملف القضية -   وفق صفقة القرن- يستهدف

ٕالفلسطينية بشكل نهائي، وليس حلها، واخضاع األراضي 
ٕالفلسطينية المحتلة للسيادة اإلسرائيلية، والغاء صفتها 

  .كأراض عربية محتلة

قمحاوي تأثيرات قرار الضم على . واستعرض د
ًمشيرا إلى أن الضم سيؤدي إلى األردن من مختلف الزوايا، 

تغيير الحدود الدولية لما يعرف بدولة إسرائيل، وما ينطوي 
ذلك على تهديد مباشر للمصالح واألمن األردني، ألن حدود 
ًاألردن سوف تصبح حدودا أردنية إسرائيلية وليس حدودا  ً
ًأردنية فلسطينية، كما هو الحال اآلن طبقا للقانون الدولي، 

ه لن تكون هناك منطقة عازلة بالنسبة لألردن، ما يعني أن
  .بين األردن والمطامع التوسعية اإلسرائيلية

: ًوقال أيضا في معرض استعراضه لتأثيرات القرار
إن هذا الضم يعني إخراج تلك األراضي من أية عملية 
تفاوض، ومن أي مشروع إلنشاء دولة فلسطينية، وهذا 

 وأن إنشاء دولة ًمربط الفرس بالنسبة لألردن، خاصة
فلسطينية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبر 

عامل استقرار للمنطقة وللشعب  بالنسبة لألردن،
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ًالفلسطيني، ويشكل سدا مانعا أمام فكرة الوطن البديل أو  ً
  .أي بديل على حساب األردن

كما أن األردن يدرك أن قيام : قمحاوي. وتابع د
ًود جسم سياسي معترف به دوليا، دولة فلسطينية، يعني وج

يمثل الهوية الفلسطينية، بمعزل عن الهوية األردنية، مما 
يزيل أي أخطار محتملة على األردن، من خالل دمج 

في رغبتها بقضم األرض ) إسرائيل(الهويتين، كحل لمشاكل 
ًدون البشر المقيمين عليها، ومما يشكل نقضا اللتزامات 

ًتقرار األردن، طبقا لمعاهدة وادي اتجاه أمن واس) إسرائيل(
  .عربة

ٕواثر انتهاء الدكتور قمحاوي من إلقاء محاضرته، 
جاء في المحاضرة، من خالل عدد  جرى حوار ثري حول ما

من المداخالت القيمة، كما أجاب المحاضر عن أسئلة 
  .بعض المشاركين في اللقاء

  ٣ ص١٩/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 للمنطقة الرسمية ريكيةاألم الزيارات عشراوي
 باعتبارها إسرائيل موضعة إعادة إلى تهدف

 مركزية إقليمية قوة
  

عضو اللجنة التنفيذية  صرحت –  وفا-رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم 
االثنين، أن زيارات رسمية لمسؤولين أمريكيين في هذا 

 –ريكية التوقيت تهدف إلى تنفيذ المخططات األم
اإلسرائيلية إلعادة موضعة إسرائيل في المنطقة باعتبارها 
العب أساسي على المستويات العسكرية واألمنية 
واالستخباراتية وحتى االقتصادية، وترسيخ االستقطاب 

  .الخطير في المنطقة عموما

تصريح عشراوي جاء تعقيبا على زيارة وزير 
 الرئيس الخارجية األميركي مايك بومبيو، ومستشار

االمريكي جاريد كوشنير، إلى إسرائيل، وما سيعقبها من 

زيارات لعدد من الدول العربية، بينها دول خليجية، لبحث 
  .قضية التطبيع مع دولة االحتالل

وأشارت إلى أن اإلدارة األمريكية وحليفتها  
إسرائيل تعمالن على استغالل الواقع العربي المتشرذم 

سرائيل، وذلك من خالل شق لتقديم مكاسب مجانية إل
ٕواضعاف الصف العربي واإلسالمي وضرب مصداقية 

مبادرة "جامعة الدول العربية وتدمير قراراتها وباألخص 
التي نصت على عدم االعتراف بإسرائيل " السالم العربية

أو تطبيع العالقات معها إال بعد انسحاب إسرائيل من 
  .١٩٦٧ جميع األراضي العربية التي احتلتها عام

 –وشددت على أن المخططات األمريكية 
ٕاإلسرائيلية ستؤدي إلى خلق أزمات جديدة واحداث شرخ 

 العربية وبين الشعوب ذاتها، –في العالقات العربية 
إضافة تأجيج التوتر بين القيادات وشعوبها كونها تستفز 
مشاعر الشعوب العربية التي ما زالت داعمة للقضية 

ة مع معاناة الشعب الفلسطيني الفلسطينية ومتعاطف
وأشارت في هذا الصدد إلى أن . ومتضامنة معه

استطالعات الرأي تؤكد على أن غالبية الشعوب ما زالت 
تدعم القضية الفلسطينية وتعي الخطر الذي يحدق بها 

  ...والمؤامرات التي تحاك ضدها

وأشارت إلى أن كال من اإلدارة األمريكية 
حثيث على إضعاف الموقف ٕواسرائيل تعمالن بشكل 

الفلسطيني إقليميا وعالميا، وخصوصا في ظل ظهور 
بوادر من قبل بعض الدول التخاذ خطوات فعلية لمساءلة 
ٕإسرائيل ومحاسبتها وارسال رسالة واضحة لها بأن هناك 

  .ثمنا ستدفعه مقابل انتهاكاتها وجرائمها

 أن هذه الزيارات إلىولفتت في ختام تصريحها 
إطار تداخل النشاط األمريكي االنتخابي مع تأتي في 

مصالح بنيامين نتنياهو، ومحاولة رخيصة للمتاجرة 
بقضية شعبنا العادلة لتحقيق مكاسب انتخابية لصالح 
نتنياهو، وترامب، اللذان يمران بأزمات داخلية من تهم 
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، وتدهور الوضع "كورونا"فساد، وسوء إدارة ملف جائحة 
ت والمظاهرات الشعبية ضدهما، االقتصادي، واالحتجاجا

  .إضافة إلى االنقسامات الداخلية

  ٢٤/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

مايك بومبيو يتهم باستخدام : نيويورك تايمز
  القدس لدعم حملة ترامب االنتخابية

  

": القدس العربي "– لندن – إبراهيم درويش
 الخارجية أن وزير" نيويورك تايمز"علقت صحيفة 

األمريكي مايك بومبيو يخلط في جولته للمنطقة ما بين 
 ٥فجولته التي تستمر . الدبلوماسية والسياسة الحزبية

أيام تهدف لمناقشة السالم واألمن اإلقليمي ولكنه يهدف 
في الوقت نفسه لجعل القدس منطلقا لمخاطبة المؤتمر 

 . القومي للحزب الجمهوري

بيل كيرشنر قالت إن طائرة التقرير الذي أعدته أزا
 في بداية جولة االثنينبومبيو هبطت في إسرائيل يوم 

بالشرق األوسط وصفتها بأنها لتعزيز السالم واألمن 
اإلقليمي وهي الزيارة التي بدأت تثير الجدل حتى قبل بدء 

فقد كان . بومبيو محادثاته مع قادة إسرائيل والمنطقة
 زيارته إلسرائيل بومبيو واضحا في تأكيده على جعل

منطلقا لخطابه للحزب الجمهوري في خرق واضح للتقاليد 
وبالنسبة . التي تمنع الخلط بين ما هو دبلوماسي وحزبي

لدونالد ترامب وأنصاره من اإلنجيليين فال يوجد مكان يثير 
وفي . اهتمامهم قدر ما تثيره القدس المتنازع عليها

طلع للمشاركة مع أت: "تغريدة له على تويتر قال بومبيو
أي " عائلتي كيف أصبحت آمنة وسليمة بسبب ترامب

وبعد وصوله ". سأراكم جميعا ليلة الثالثاء"القدس، و
  .  التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهواالثنين

وكان من أهم قرارات ترامب هي اعترافه بالقدس 
ن  ونقل السفارة األمريكية م٢١٠٧كعاصمة إلسرائيل في 

تل أبيب إليها متالعبا بسياسة أمريكية تقليدية بتجنب 
  . موضوع القدس

وفي الوقت الذي أثيرت فيه أسئلة حول خطة 
بومبيو مخاطبة مؤتمر الحزب الجمهوري الذي سيبدأ 

 في تشارلوت، نورث كارولينا، وضحت وزارة االثنين
الخارجية أن خطاب بومبيو للمؤتمر سيكون بصفته 

لن يتم : "وقالت. وزير للخارجيةالشخصية وليس ك
استخدام أي مصدر من مصادر الخارجية وال طاقمها في 

  . التحضير لتعليقاته أو حتى الترتيب لظهور بومبيو

ولن تتحمل وزارة الخارجية التكلفة فيما يتعلق 
ولكن ويندي شيرمان التي عملت مساعدة ". بظهوره

 الخطة لوزير الخارجية في عهد باراك أوباما قالت إن
وكتبت ". غير مسبوقة وخطأ"لتسجيل الخطاب في القدس 

في وقت يعاني فيه الشرق األوسط : "تغريدة قالت فيها
من وضع أمني صعب يجب أال تكون القدس جزءا من 

  . أدوات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

ويجب أال يقوم وزير الخارجية بومبيو بتشويه 
الي سوفير، المديرة وقالت ه". سمعة وزارة الخارجية

التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي األمريكي 
والمستشارة السابقة لشؤون األمن في حملة السيناتورة 
كاميال هاريس، المرشحة الديمقراطية لمنصب نائبة 

" غير مسبوقة وغير أخالقية"الرئيس، إن خطط بومبيو 
ط مرة أخرى يستخدم ترامب إسرائيل لتسجيل نقا: "وقالت

  ...."سياسية

وتقول الصحيفة إن التقاطع ما بين السياسة 
األمريكية واإلسرائيلية محفوف بالمخاطر كما أن خطاب 
بومبيو إلى مؤتمر الحزب الجمهوري من القدس سيمثل 
ضربة للعالقات الخارجية في ظل تراجع دعم الحزبين 

  . الذي كانت إسرائيل تعتبره أهم رصيد مشترك بينهما
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قة نتنياهو بالتقلب مع الرئيس باراك وتميزت عال
 حيث ٢٠١٢أوباما، واتهم بالتدخل في انتخابات عام 

  . دعم المرشح الجمهوري ميت رومني ضد أوباما

وقبل انتخاب ترامب أصرت اإلدارات األمريكية 
على ضرورة حل موضوع القدس من خالل المفاوضات 

جزء بين إسرائيل والفلسطينيين الذين يريدون اتخاذ ال
  . الشرقي عاصمة لهم

ولكن اعتراف ترامب بالقدس أدى لقطع 
الفلسطينيين عالقاتهم مع إدارة ترامب ورفضوا خطته 

وعاد ترامب . للسالم التي كانت متحيزة لصالح إسرائيل
العترافه بالقدس في تجمع انتخابي عقده قبل فترة في 

" هذا من أجل اإلنجيليين: "أشكوكش بوالية ويسكونسن
كان اإلنجيليون أكثر ابتهاجا من الشعب : "امضيف

  ."صحيح، أمر ال يصدق.. اليهودي

  ٢٥/٨/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  

 يجري مباحثات مع  األردنيوزير الخارجية
 نظيره الروسي

 

 أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين - ّعمان 
أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية روسيا االتحادية 

فروف اليوم محادثات أكدت استمرار العمل على سيرغي ال
تطوير التعاون وتعزيز العالقات بين المملكة وروسيا 
ًواستعرضت ايضا التطورات اإلقليمية والجهود المبذولة لحل 

  .أزمات المنطقة

 أكد الوزيران استمرار التنسيق إزاء جهود حل ...
يق األزمات اإلقليمية وفي مقدمها الجهود المبذولة لتحق

السالم العادل والدائم على أساس حل الدولتين والقانون 
  .الدولي

وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية هي القضية 
المركزية األولى وأن حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على 

ق  هو السبيل الوحيد لتحقي١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران 
السالم العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إستراتيجية 

  .إقليمية ودولية

وأكد الصفدي والفروف ضرورة ايجاد أفق سياسي 
لحل الصراع على أساس حل الدولتين والقانون الدولي 
وقرارات الشرعية الدولية عبر مفاوضات جادة وفاعلة، 
ًوشددا أيضا على دعم الجهود المستهدفة عقد اجتماع 

رباعية الدولية أو الرباعية الدولية موسعة الستئناف لل
  .الجهود السلمية على أساس القانون الدولي

كما أكد الصفدي والفروف على أهمية تحقيق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية، حيث ثمن الصفدي جهود 
روسيا في هذا السياق وموقفها الثابت الداعم لحل الدولتين 

وأكد . ي وقرارات الشرعية الدوليةوالمتمسك بالقانون الدول
  >>...أهمية الدور الروسي في العملية السلمية

 ٤ ص٢٥/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 ألف فلسطيني اعتقلهم االحتالل ١١: تقرير
  ٢٠١٥من القدس المحتلة منذ 

 

أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى أن االحتالل 
صعد خالل السنوات الخمس األخيرة من استهداف 

ٕلمقدسيين باالعتقاالت بهدف دفعهم إلى الهجرة وافراغ ا
المدينة من أهلها األصليين لصالح اليهود، وردعهم عن 

 .التصدي لمخططات االحتالل بحق المدينة المقدسة

وقال المركز، في تقرير له إن مجموع حاالت 
 ٢٠١٥االعتقال في صفوف المقدسيين منذ بداية عام 

ضي وصلت إلى ما يزيد عن وحتى نهاية شهر يوليو الما
 امرأة ٤٧٥ طفل، و٣٥٠٠ ألف حالة اعتقال منهم ١١

 .وفتاة

وأوضح المركز أن سياسة االعتقاالت غدت 
ظاهرة يومية مالزمة للمقدسيين، وأداة لممارسة 

 وفرض سياسة ٕوارهابهم ٕواخضاعهمالضغوطات عليهم 
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األمر الواقع، بهدف خلق واقع معيشي واقتصادي وأمني 
 ترك إلىغير مستقر لتهجير السكان ودفعهم قاسى، و

أرضهم ومقدساتهم طواعية إليجاد حياة آمنة وكريمة 
 .ًبعيدا عن منغصات االحتالل

وأشار التقرير إلى أن االحتالل ال يكتفي بـ 
االعتقاالت بحق المقدسيين بل يحاربهم بقرارات اإلبعاد 
والحبس المنزلي حيث أصدر خالل السنوات الخمسة 

ية وحتى النصف األول من العام الجاري ما يزيد الماض
قرار إبعاد بحق المقدسيين سواء عن ) ٢٥٠٠(عن 

المسجد األقصى، أو القدس القديمة، وأصدر كذلك ما 
 .قرار بالحبس المنزلي) ١٥٠٠(يزيد عن 

وبين التقرير أن االحتالل يركز في استهداف 
المقدسيين على فئة األطفال حيث أن ثلث حاالت 

عتقال التي تستهدف المقدسيين هي ألطفال قاصرين، اال
 إلى إضافةالذين يشكلون خط الدفاع األول عن القدس، 

فرض الغرامات المالية الباهظة بحقهم، وال يتورع 
االحتالل عن اعتقال أطفال في سن الخامسة والسادسة 

  .فقط

  ٢٤/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 الشعب حق تجاه هاموقف ثبات تؤكد كازاخستان
 دولته ٕواقامة مصيره تقرير في الفلسطيني

  المستقلة
 

 أكــدت جمهوريــة كازاخــستان ثبــات - ســلطان نــور
مواقفهــا المبدئيــة تجــاه حــق الــشعب الفلــسطيني فــي تقريــر 
ٕمــــصيره واقامــــة دولتــــه الفلــــسطينية المــــستقلة وعاصــــمتها 

، ١٩٦٧القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عـام 
 .تنادا لكافة قرارات الشرعية الدوليةاس

ــة فلــسطين لــدى جــاء  ذلــك خــالل لقــاء ســفير دول
إدارة آســـيا  كازخـــستان منتـــصر فـــؤاد أبـــو زيـــد بمـــدير عـــام

وافريقيــا فــي وزارة الخارجيــة الكازاخــستانية يرجــان موكــاش، 
  .في مقر الوزارة، يوم الثالثاء

 موكاش أن بالده لن تتعامل مـع أيـة اتفاقيـات وأكد
يــدة تتنــاقض مــع قــرارات الــشرعية الدوليــة وقــرارات القمــم جد

  .٢٠٠٢العربية واإلسالمية ومبادرة السالم العربية لعام 

ـــضم وجـــدد ـــالده سياســـة ال ـــض ب ـــى رف ـــد عل  التأكي
ــار حــل  ــسالم وفــق خي ــق ال واالســتيطان، والعمــل علــى تحقي

  .الدولتين

 أطلــــــع الــــــسفير أبــــــو زيــــــد المــــــسؤول بــــــدوره،
تطـــورات األوضــاع فــي فلـــسطين، الكازاخــستاني علــى آخــر 

ــــضم وانتهــــاك حقــــوق  ــــد وال وسياســــات االســــتيطان والتهوي
 الدوليـــة، الـــشرعية اإلنـــسان الفلـــسطيني، والـــضرب بقـــرارات

وسياسة اإلعدام الميداني التي تنتهجها قوات االحتالل بحق 
  .أبناء شعبنا عرض الحائط

 ٢٥/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

  القضية الفلسطينية مركزية:  الثالثيةالقمة

أكــــد جاللــــة الملــــك االردنــــي عبــــداهللا الثــــاني ابــــن 
مـا زالـت القـضية المركزيـة "الحسين أن القـضية الفلـسطينية 

في المنطقة، ونحن باسـتمرار مـع حـل الـدولتين الـذي ينهـي 
ّاالحــتالل اإلســـرائيلي ويـــؤدي إلـــى قيــام الدولـــة الفلـــسطينية  ُ

  ".١٩٦٧ْ الرابع من حزيران عام المستقلة على خطوط

وفيمــا يتعلــق بالقــضية الفلــسطينية، قــال السيــسي 
ـــسطينية " ـــضية الفل ـــك بخـــصوص الق ـــة المل ـــق مـــع جالل أتف

ً، مشددا على "وأهمية إيجاد حل لها، بناء على حل الدولتين
أن الوصــول إلــى هــذا الحــل ســيكون لــه تــأثير إيجــابي علــى 

  .المنطقة بأكملها

ي جاللة الملك عبداهللا الثـاني وشكر الرئيس السيس
  .على دعوته لهذه القمة

ّنجدد التأكيد على موقف "وقال رئيس وزراء العراق  ُ
ـــشعب  ـــسطينية، وحـــق ال ـــدعم القـــضية الفل ّالعـــراق الثابـــت ب ّ ّ

  .ّالفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف



  
  ٤٠ 

في القمة الثالثيـة االردنيـة المـصرية العراقيـة التـي 
 والتي حضرها رئـيس ٢٥/٨/٢٠٢٠عمان بتاريخ عقدة في 

الــوزراء، ووزيـــر الخارجيـــة وشــؤون المغتـــربين، ومستـــشار 
جاللة الملك للسياسات، ومـدير المخـابرات العامـة، والوفـدان 

  .المرافقان للرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي

 ٣ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ينية البوصلة نحو القضية الفلسط.. ّقمة عمان
 ٕواعادة إنتاج التضامن العربي

  

 رأي الدستور

حملت القمة الثالثية التي جمعت جاللة الملك 
عبد اهللا الثاني بأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح 

 وأخيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السيسي
مضامين ودالالت مهمة على طريق إعادة انتاج التضامن 
العربي ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدان 
الثالثة، في ظل توقيت ومناخات وتسارعات تشهدها 

 .المنطقة واإلقليم

وأبرقت القمة التي حضرها سمو األمير الحسين 
الثاني ولي العهد، برسائل الثبات على بن عبد اهللا 

الموقف الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، في خطوة 
إلعادة الزخم والبوصلة للقضية الفلسطينية، حيث التمسك 
بتفعيل الجهود لتحقيق السالم العادل والشامل الذي يلبي 
جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، 

تقلة ذات السيادة والقابلة وخصوصا حقه في الدولة المس
للحياة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس 
الشريف، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية 

 .ذات الصلة ومبادرة السالم العربية

إن تمسك عمان والقاهرة وبغداد بمبادرة السالم 
العربية كخيار ضامن ألمن واستقرار المنطقة وضمانة 

ق الشعب الفلسطيني، ما هي إال رسالة نقية ال حقيقية لح

تشوبها شائبة نحو إعادة إنتاج التضامن العربي بعد 
سنوات من انشغال األقطار العربية بحروب وصراعات 
وتدخالت وبرامج إقليمية، سعت إلى تفكيك الجسد 

 .العربي

ٕواليوم واذ تقف المنطقة على صفيح من التوتر 
الثالث، يؤكدون ضرورة وقف والغليان، فإن قادة الدول 

إسرائيل ضم أية أراض فلسطينية وجميع اإلجراءات التي 
تقوض فرص تحقيق السالم العادل، وتستهدف تغيير 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها 
اإلسالمية والمسيحية، مع الثبات على دعم الوصاية 

ت وهويتها الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسا
 .العربية واإلسالمية

ًإن هذه القمة التي تأتي تعزيزا للشراكة الفاعلة 
في إطار آلية التنسيق الثالثي بين األردن ومصر والعراق 
ًسعيا لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل االستراتيجي بين 
ُالبلدان الشقيقة الثالثة، على الصعد االقتصادية 

منية والثقافية، لتبعث اليوم واإلنمائية والسياسية واأل
ببارقة أمل لشعوب البلدان الثالث على طريق تعزيز 
التعاون واعتماد أفضل السبل واآلليات لترجمة العالقات 
االستراتيجية على أرض الواقع، وخاصة االقتصادية 
والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة 

فادة من اإلمكانات والمنطقة االقتصادية المشتركة، واالست
الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثالثة 
وخاصة في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا 

 .المستجد على األمن الصحي والغذائي واالقتصادي

ٕكما حملت القمة إسنادا وتأييدا واشادة من  ً ً
الرئيس السيسي ودولة الكاظمي بدعوة جاللة الملك 

، »إعادة ضبط العولمة» الثاني ابن الحسين لـعبداهللا
ٍللوصول إلى تكامل دولي أفضل، وزيادة االعتماد 
اإليجابي المتبادل بين مختلف البلدان، والذي يستثمر في 
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المهارات وبناء القدرات والموارد عبر الحدود، ويحقق 
 .المنفعة للشعوب ويفضي إلى تآزر وازدهار عالميين

إليمان بالحل السلمي وفي موقف يعبر عن ا
والسياسي، يعبر قادة الدول الثالث عن أهمية تكثيف 
الجهود للتوصل إلى حلول سياسية ألزمات المنطقة، 
ًوخصوصا في سوريا وليبيا واليمن، وفقا لقرارات مجلس 
األمن ذات الصلة والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة 

فظ األمن هذه الدول واستقاللها ومقدرات شعوبها، ويح
القومي العربي، ويحول دون التدخالت الخارجية التي 

 .تستهدف زعزعة األمن القومي العربي

وفي ما يخص الجانب المصري ومسألة سد 
النهضة، حملت القمة توافق عمان والقاهرة وبغداد، على 
أن األمن المائي لجمهورية مصر العربية هو جزء ال 

لى ضرورة التوصل يتجزأ من األمن القومي العربي، وع
إلى اتفاق عادل ومتوازن على أساس القانون الدولي 
يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان المائية باعتبارهما 

 .دولتي المصب

وفي الشأن العراقي، يقف القادة الثالث في 
موقف الثبات على الوقوف إلى جانب العراق في حماية 

واالستقرار سيادته وأمنه واستقراره وجهوده لتكريس األمن 
وتحقيق طموحات شعبه وتعزيز النصر الكبير الذي حققه 
العراق الشقيق بتضحيات كبيرة على اإلرهاب الذي يشكل 

 .عدوا مشتركا

هي قمة تجسد معنى التعاون واألخوة واالتفاق، 
وتؤكد أن عمان ستبقى حريصة على الدفع بما يحقق 
، التوافق بين األشقاء وما يحقق مصالح شعوب أمتنا

ولعل أبرز عناوين القمة، الثبات على موقف الصمود في 
ٕدعم الحق الفلسطيني واقامة الدولة المستقلة، وتعزيز 
جبهة المنظومة العربية في ظل ما تعانيه من تحديات 
ًراهنة، سعيا لتمتين األمن القومي العربي، ووقف 

 .التدخالت الخارجية بالشأن الداخلي العربي

  ١٠ ص٢٦/٨/٢٠٢٠ الدستور
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تبحث استئناف عملية " الرباعية الدولية"
  السالم واألوضاع باألراضي المحتلة

  

 تستعد اللجنة –عمان  - نادية سعد الدين
الدولية الرباعية لعقد اجتماع لها عن بعد، قبل نهاية 

عملية السالم بين األسبوع الجاري، لبحث سبل استئناف 
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، المجمدة منذ العام 

، وتناول األوضاع في األراضي المحتلة في ظل ٢٠١٤
  .ّاستمرار عدوان االحتالل ضد الشعب الفلسطيني

يأتي ذلك على وقع استئناف المستوطنين 
المتطرفين، أمس، اقتحام المسجد األقصى المبارك، من 

، تحت حماية قوات االحتالل، وسط ”ربةباب المغا“جهة 
ّتصدي المصلين لعدوانهم، بينما اندلعت المواجهات 

  .العنيفة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، 
أطراف اللجنة “، عزام األحمد، إن ”فتح“والمركزية لحركة 

كيفية الخروج من الجمود الرباعية ستناقش خالل يومين 
ٕالراهن، واحياء عملية السالم وفق قرارات الشرعية الدولية 
واألمم المتحدة، بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية 

  .”المستقلة

سيعقد “وأضاف األحمد، في تصريح له، أنه 
ًلقاء عن بعد بين أطراف اللجنة الرباعية، للنقاش مجددا 

  .”الخروج من المأزقحول عملية السالم، وسبل 

ونوه األحمد إلى أن ذلك جاء خالل اتصال 
هاتفي أجراه مع مبعوث الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
للشرق األوسط، نائب وزير الخارجية، ميخائيل 
بوغدانوف، الذي أبلغه أن اتصاالت جرت خالل األسبوع 

  .المرتقب” الرباعية“الماضي، حول اجتماع 
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 بوغدانوف تطورات تناول مع“وأوضح إنه 
ًاألوضاع، أوال داخل فلسطين في ضوء استمرار العدوان 

  .”ًاإلسرائيلي، وثانيا بحث عملية السالم

ووفق األحمد، فقد أكد المسؤول الروسي موقف 
” صفقة القرن“موسكو الثابث والرافض لما يسمى 

ًاألميريكية، والرافض لقرار الضم اإلسرائيلي، معلنا تمسك 
ها إلحالل السالم العادل، وفق إجراءات بالده بموقف

  .وقرارات الشرعية الدولية

المسؤول الروسي، رحب بالتقارب “وأكد أن 
” فتح“الذي جرى في الفترة األخيرة بين الفصائل وحركتي 

من خالل المشاركة في الفعاليات المشتركة، ” حماس”و
  .”لمواجهة خطة الضم

تمرار وجرى التأكيد بين الطرفين على أهمية اس
موسكو في جهودها مع مختلف الفصائل الفلسطينية 
لحثها لالستمرار في النهج الوحدوي، وقد يصار إلى 
ًتنظيم لقاء مستقبال في روسيا يجمع بينها، على غرار 
ًاللقاءات التي عقدت في موسكو سابقا من أجل تعزيز 

 .>>...الوحدة الوطنية

 ٢٧ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الغد 
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ية ونظيره األلماني يؤكدان أهمية وزير الخارج
  حل الدولتين

 

 أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين -  عمان 
أيمن الصفدي ووزير الخارجية األلماني هايكو ماس 
اليوم أن حل الدولتين على أساس القانون الدولي هو 
السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السالم الشامل 

  .والدائم

ل محادثات موسعة وشدد الصفدي وماس خال
أجرياها عبر الهاتف على أهمية تكثيف الجهود إلطالق 

مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السالم على أساس حل 
  .الدولتين ووفق القانون الدولي

وأكد الصفدي على أن إعالن إسرائيل وقف الضم 
والتزامها حل الدولتين على أساس القانون الدولي 

طلب أساس للتقدم نحو ومرجعيات العملية السلمية مت
  .السالم الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية

وأكد الصفدي أن القضية الفلسطينية هي أساس 
الصراع وأن حلها بما يضمن زوال االحتالل وقيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس 

 وفق حل ١٩٦٧الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 
  .لدولتين هو مفتاح السالم العادل والشامل والدائما

الصفدي موقف ألمانيا الداعم لحل  وثمن
الدولتين والمتمسك بالقانون الدولي وأكد أهمية الجهود 
المتواصلة التي تقوم بها إليجاد أفق حقيقي لتحقيق 
السالم العادل وللتوصل لحلول سياسية الزمات المنطقة 

  .أيضا

ة الشراكة المتميزة التي تربط وأكد الصفدي أهمي
البلدين وثمن دعم ألمانيا المستمر للمملكة لمساعدتها 

  .على مواجهة التحديات االقتصادية

وأكد الوزيران استمرار العمل على تعزيز آفاق 
  .التعاون في جميع المجاالت

واستعرض الصفدي وماس الجهود المبذولة لحل 
ستقرار، وشددا على األزمات اإلقليمية وتحقيق األمن واال

  .استمرار التشاور وتنسيق المواقف إزائها

  ١ ص٢٧/٨/٢٠٢٠الرأي 
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الصين تدعو لتسوية سلمية للقضية 
  الفلسطينية على أساس حل الدولتين

  

 دعا المبعوث الصينى إلى تسوية -جنيف 
سلمية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، 
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الم من خالل التنمية، بحسب ٕوالى بذل جهود لتعزيز الس
وقال تشانغ جون، المندوب الصينى الدائم . »شينخوا«

لدى األمم المتحدة، إنه يتوجب على المجتمع الدولى أن 
يدعم بقوة تسوية سلمية على أساس حل الدولتين، مؤكدا 
أن الدولة المستقلة هى حق وطنى للشعب الفلسطيني، 

 .عليهغير قابل للتصرف وال يمكن المساومة 

وأعرب عن أمله فى أن تتخذ األطراف المعنية 
إجراءات ملموسة لدفع العملية السياسية، وتمهيد الطريق 
الستئناف مبكر لمحادثات سالم على قدم المساواة بين 

 .الفلسطينيين واإلسرائيليين

ودعا تشانغ األطراف المعنية إلى ممارسة أقصى 
عدائية قد درجات ضبط النفس واالمتناع عن أى أعمال 

تزيد من تفاقم الوضع األمنى الهش فى غزة، كما يتعين 
االستجابة لدعوة األمين العام لألمم المتحدة لوقف إطالق 
النار على مستوى العالم، واتباعها بشكل حقيقى 

 .وصادق

وأكد تشانغ أنه يتعين على المجتمع الدولى 
 اتباع نهج شامل وتعزيز السالم من خالل التنمية، مشيرا
إلى أن الصين تثنى على وكاالت األمم المتحدة، بما فى 
ذلك منظمة الصحة العالمية ووكالة األمم المتحدة 
لالجئين الفلسطينيين، لتقديمها يد المساعدة، كما تدعو 
الصين إلى تكثيف الجهود الدولية للتخفيف من 

وأشار إلى . الصعوبات االقتصادية واإلنسانية فى فلسطين
ًرى أيضا إنهاء الحصار المفروض على أنه من الضرو

قطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات والخدمات 
 )وكاالت. (اإلنسانية فى الوقت المناسب إلى المحتاجين

  ١٢ ص٢٧/٨/٢٠٢٠الدستور 
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إذا : خبير في السياسة الخارجية األميركية
فالرد األنسب يجب أن " الضم"نفذت إسرائيل 

  ولة فلسطينيكون االعتراف بد
  

  إيالن جولدينسبرج

قال مدير برنامج أمن الشرق األوسط  - رام اهللا
في مركز أبحاث األمن األميركي الجديد إيالن 
جولدينبيرج، إن خطوة الضم خطيرة، وستنزع أية إمكانية 

هو " الضم"لتحقيق حل الدولتين، مبينا أن عدم تنفيذ 
 .االفضل لمستقبل هذا الحل

عبر " من أمريكا"رنامج وأضاف في حديث لب
، "الضم"أنه إذا أقدمت إسرائيل على : تلفزيون فلسطين

فإن الرد األنسب من الواليات المتحدة، هو االعتراف 
  .بالدولة الفلسطينية

وأوضح جولدينبرج أنه إذا اعترفت واشنطن 
بدولة فلسطين، فإنها ستبعث برسالة قوية مفادها أن حل 

حقه الفلسطينيون، بأن الدولتين ممكن، وهو أمر يست
تكون لهم دولتهم، وبالتالي سيعتبر االعتراف بفلسطين 

  .رسالة لتبديد األثر السلبي لفكرة الضم

أما السبب اآلخر أن هذا االعتراف : "وتابع
سيبعث رسالة إلسرائيل، تؤكد أنه منذ توقيع اتفاق أوسلو 

 ظلت الفلسفة قائمة على ضرورة موافقة ١٩٩٣عام 
ن واإلسرائيليين على كل شي، وكان هذا دائما الفلسطينيي

الموقف األميركي، أي أن الرسالة إلسرائيل، أنها إذا 
لجأت ألي خطوات أحادية عن طريق الضم فإن الواليات 

  ".المتحدة لن تؤيد ذلك

إذا لم ترد واشنطن االعتراف : "وقال جولدينبيرج
يين بفلسطين، البديل اآلخر، هو إرسال إشارة إلى األوروب

بأن الواليات المتحدة لن تقف عائقا أمام االعتراف، ألن 
العديد من الدول األوروبية تميل إلى تأييد دعم قيام 
الدولة الفلسطينية، لكنها ترى الواليات المتحدة كزعيم 
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ووسيط تقليدي، وال تريد أن تبدأ معركة معها بسبب 
  ".وجود العديد من الخالفات بينها وبين إدارة ترمب

عتبر أن مجرد اإلشارة إلى الدول األوروبية وا
بأن الواليات المتحدة لن تعارضها في اتخاذ خطوة 
االعتراف، فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى موجة من 

  ".االعتراف الدولي بفلسطين

وحذر جولدينبرج من مخاطر إتخاذ أية خطوات 
أن أية : "أحادية الجانب من إسرائيل أو أميركا، مبينا

حادية الجانب من جانب إدارة ترمب تقوض إجراءات أ
دور الواليات المتحدة كوسيط، وأعتقد أنه ال يزال أمام 
واشنطن دور مهم تقوم به كوسيط، نحن العب مهم لكن 

  ".ليس من الضروري أن نكون الالعب الوحيد

من الضروري االعتراف بالضرر الذي : "وأضاف
لفلسطينيين أحدثه ترمب، ويجب إعادة بناء العالقات مع ا

عن طريق إلغاء قرارات اتخذتها إدارة ترمب ضد 
الفلسطينيين، من خالل إعادة فتح القنصلية األميركية في 
ٕالقدس، واعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشنطن، واإلعالن بوضوح أن وضع القدس هو من 
قضايا الوضع النهائي ويجب أن يخضع للمفاوضات 

رفين عاصمة فيها، وضرورة الستئناف بحيث تكون للط
المساعدات لوكالة األونروا والمساعدات األمريكية 

  ".المباشرة للشعب والحكومة الفلسطينية

وأعرب جولديبيرج عن أمله بأن ينتهج المرشح 
الديمقراطي جون بايدن حال فوزه، سياسية أخرى تقود 

علني رأينا بايدن يقول أشياء تج: "نحو حل الدولتين، قائال
أعتقد أنه يعتزم أن يكون رجل اإلطفاء الذي سيسارع 
إلخماد الحريق الناجم عن القرارات التي بعثت باليأس 
واالحباط لدى الفلسطينيين، والخطوة األولى بناء عالقة 

  ".مع الجانبين وتعديل القرارات التي أتخذت

أعتقد أنه تحت رئاسة بايدن ستكون : "وتابع
قل بذل كل جهدها لمنع تدهور أميركا تحاول على األ

  ".األوضاع وتحسينها، ووقف بناء المستوطنات

 ٢٨/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

ترامب يشبه نقل السفارة األمريكية إلى القدس 
  بصفقة عقارية

 

 قال الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب، إن –تاس 
افتتــاح الــسفارة األمريكيــة الجديــدة فــي القــدس فــي عــام 

، كلف الميزانية األمريكية نحـو ألفـي مـرة أقـل ممـا ٢٠١٨
  .كان مخططا له، وشبه ذلك بالصفقة العقارية

وأضــاف ترامــب، فــي كلمتــه فــي وقــت متــأخر مــن 
الليلة الماضية في الحديقة الجنوبية للبيت األبـيض خـالل 

علــى عكــس العديــد : "المــؤتمر الــوطني للحــزب الجمهــوري
وفيت بوعـدي، واعترفـت من الرؤساء الذين سبقوني، فقد 

  . بالعاصمة الحقيقية إلسرائيل، ونقلنا سفارتنا إلى القدس

وبــدال مــن إنفــاق مليــار . وقمنــا بتنفيــذ ذلــك فعــال
دوالر على المبنى الجديد كمـا كـان مخططـا، اخترنـا مبنـى 

صــفقة عقاريــة، ألــيس كــذلك؟ . قائمــا فــي أفــضل المنــاطق
 ".ر ألف دوال٥٠٠لقد افتتحنا السفارة بأقل من 

اعترفـــت "كمـــا أشـــار إلـــى أن الواليـــات المتحـــدة، 
، وأنـــه تـــم هـــذا "بــسيادة إســـرائيل علـــى مرتفعـــات الجـــوالن

التوصل إلى أول اتفاق سـالم فـي الـشرق األوسـط "الشهر 
ــــــذ  ــــــا٢٥من ــــــة " ( عام ــــــارات العربي ــــــين إســــــرائيل واإلم ب

 .>>)...المتحدة

 ٢٨/٨/٢٠٢٠روسيا اليوم 

* * * * *  

رئاسة األميركية بايدن المرشح الديمقراطي لل
  يؤكد أنه مع حل الدولتين ويرفض الضم
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نقلت وكالة األنباء الفلسطينية عن المرشح 
الديمقراطي للرئاسة األمريكية جو بايدن تأكيده أنه مع 

 .حل الدولتين، ورفضه نوايا إسرائيل ضم أراض فلسطينية

وقالت الوكالة الفلسطينية إن بايدن تعهد في 
يوم السبت باستئناف العالقات الدبلوماسية وثيقة أصدرها 

ٕوالدعم المالي للسلطة الفلسطينية، واعادة المساعدات 
المالية لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

 ."األونروا"

نقل عن بايدن في شهر  The Hill وكان موقع
أنا : "مايو المنصرم قوله خالل فعالية ليهود ديمقراطيين

في الواقع، سوف أعكس تقويض "مضيفا ، "ال أؤيد الضم
 ."ترامب لعملية السالم

توقف "ودعا إسرائيل خالل تلك الفعالية إلى أن 
تهديدات ضم األراضي والنشاط االستيطاني، ألنها 

 ."ستخنق أي أمل في السالم

 ٢٩/٨/٢٠٢٠وفا 

* * * * *  

  

  

منظمة التحرير تعتبر السياسة اإلسرائيلية 
  فعل تجاه الضممناورة لتهدئة ردود ال

  

وشككت ... << – عمان - نادية سعد الدين
منظمة التحرير في دقة ما يتم تداوله من قيام رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتجميد البناء 
االستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها غور األردن، 
وعدم منحه التصاريح للتوسع االستيطاني منذ ستة 

جزءا من المناورات “ا، حيث اعتبرتها أشهر تقريب
السياسية اإلسرائيلية لتجنب ردود الفعل الدولية الرافضة 

  .”لعمية الضم

نتنياهو وبعض األوساط في “وأوضحت أن 
حكومته يلجؤون إلى تهدئة ردود الفعل حيال المشاريع 
اإلسرائيلية اإلستيطانية من ناحية، وتجاه مخطط الضم، 

على جدول أعمال نتنياهو والحزب الذي ما يزال مدرجا 
  .”اليميني اإلسرائيلي الحاكم، من ناحية ثانية

مصادقة حكومة االحتالل على بناء “ونوهت إلى 
ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، 

، ضمن (E1) العيزرية، وأبو ديس في المنطقة المسماة
ي ، والذ”القدس الكبرى االستيطاني“مشروع ما يسمى 

يؤدي الى ربط المستوطنات الواقعة في المنطقة الشرقية 
وخارج حدود بلدية االحتالل في القدس مع المستوطنات 

  .”داخل حدودها

يحول القرى “وقالت إن ذلك من شأنه أن 
العربية إلى معازل محاصرة، فضال عن كونه يعني ضم 
مساحات واسعة من األراضي في الضفة الغربية إلى 

وفق مخططات ” بلدية القدس الكبرى “حدود ما يسمى
  .”سلطات االحتالل

نقاشا يدور داخل االئتالف “وأفادت، أن 
الحكومي اإلسرائيلي، ومع اإلدارة األميركية لبدء البناء 
بالمنطقة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في 
محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصوال لما 

طوة يمكن أن تكون مقبولة كخ” القدس الكبرى“يسمى 
وبمثابة نقطة البداية في عملية الضم وتطبيق رؤية 

  .”الرئيس األميركي دونالد ترامب

وأوردت المنظمة ما يدحض صحة تصريحات 
، عند ”التعليق“نتنياهو وفريقه الحكومي حول مسألة 

مصادقة وزير الطاقة اإلسرائيلي، يوفال “اإلشارة إلى 
شروع لربط المستوطنات في شتاينتس، مؤخرا، على م

الضفة الغربية المحتلة بشبكة الغاز الطبيعي في الكيان 
اإلسرائيلي، وذلك لخدمة المناطق الصناعية التابعة 

  .”للمستوطنين
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كجزء من اإلجراءات التي تقوم “ويأتي المشروع 
بها الحكومة اإلسرائيلية من أجل ضم أجزاء من الضفة 

 مع إقامة سلطات االحتالل للسيادة اإلسرائيلية، تزامنا
 منطقة صناعية استيطانية تنتشر من شمال الضفة ١٤

إلى جنوبها وخاضعة لوزارة الصناعة في حكومة 
 آالف مصلحة تجارية مسجلة ٤االحتالل، وذلك ضمن 

في مستوطنات الضفة والتي تدر المليارات على السلطات 
  .”اإلسرائيلية سنويا

ي المواطنين يأتي ذلك على وقع مصادرة أراض
الفلسطينيين، وتصاعد عمليات التراسفير والتطهير 
العرقي الصامت وعمليات الهدم التي تنفذها سلطات 
االحتالل في القدس المحتلة، وكذلك عملية الهدم الذاتي 
التي ينفذها مقدسيون بناء على قرارات تصدرها بلدية 

  .>>....ومحاكم االحتالل وتجبرهم على تنفيذها

  ٢٧ ص٣٠/٨/٢٠٢٠الغد 
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 محافظ القدس أمام محكمة احتاللية جائرة غدا
  

المقرر ان تنظر ما يسمى  من – لقدس المحتلةا
الثالثاء في اعتقال محافظ القدس عدنان " محكمة الصلح"بـ

الماضي، حيث   تموز١٩غيث والذي جرى اعتقاله بتاريخ 
ثة على التوالي كانت المحكمة قد مددت اعتقاله للمرة الثال

 مرة منذ ١٧يوم الخميس الماضي، بعد اعتقاله اكتر من 
 .٢٠١٨تعيينه محافظ القدس في العام 

 باعتقال محافظ اإلدانةوتوالت حمالت وبيانات 
 في تصريح األوروبيالقدس حيث اعتبر مكتب االتحاد 

صدر عن المتحدث باسمه محافظ القدس عدنان غيث 
 في القدس األوروبيتحاد شريكا مهما لمكتب ممثل اال

الشرقية حيث عبر عن قلقه للغاية بشأن ظروف وحيثات 
اعتقاله داعية إلى االحترام الكامل لالتفاقيات الثنائية بين 
إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق 
بالقدس الشرقية، وطالبت إسرائيل باحترام القانون الدولي 

  .اعتقال المحافظ غيث فيما يتعلق باإلنساني

العربية على لسان أمينها  وكانت جامعة الدول
 علي، ان الجامعة العربية أبوالعام المساعد الدكتور سعيد 

تنظر بقلق شديد استمرار استهداف مؤسسات القدس 

 أخرهاوشخصياتها والقيادات الوطنية فيها والتي كان 
 .اعتقال محافظ القدس عدنان غيث

 على لسان اإلسالمية التعاون فيما اعتبرت منظم
ممثلها لدى دولة فلسطين السفير احمد الرويضي ان 
اعتقال المحافظ غيث هو اعتقال سياسي الهدف منه 

 األرضاستمرار محاوالت االحتالل فرض سيادته على 
ومالحقته للنشطاء والمؤسسات، مؤكدا أن المنظمة مستمرة 

ختلفة للضغط  الدولية الماألطراف االتصاالت مع بإجراء
على إسرائيل القوة القائمة باالحتالل الحترام القانون الدولي 

، والدعوة إلى احترام التعهدات الدولية باعتبار اإلنساني
  . عاصمة لدولة فلسطينٕوانهاالقدس الشرقية محتلة 

وكان المجلس الوطني الفلسطيني قد اصدر بيانا 
انات العالم  والحقوقية وبرلماإلنسانيةدعى فيه المؤسسات 

 تضامنها مع محافظ القدس عدنان غيث، والتحرك إعالن
 إلطالقالعاجل للضغط على سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

سراحه سيما وانه يتعرض للتحقيق المتواصل في سجن 
عسقالن في ظروف اعتقال قاسية ومخالفة التفاقيات 
جنيف ذات الصلة، واعتبر المجلس الوطني استمرار اعتقال 

محافظ غيث استهدافا مباشرا لمدينة القدس المحتلة ال
  .ومؤسساتها وقيادتاتها ورموزها الدينية
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 اإلنسانكما اعتبر مجلس منظمات حقوق 
الفلسطينية والذي يضم في عضويته عددا من المؤسسات 
الحقوقية الفلسطينية اعتقال غيث والتحقيق مع عدد من 

العتداء على  اإطارمدراء المؤسسات المقدسية يأتي في 
مؤسسات القدس الهادف إلى طمس الوجود الفلسطيني 
والهوية الفلسطينية في المدينة وتعزيز المشروع 

 المجلس بشدة وأداناالستيطاني االستعماري اإلسرائيلي، 
منع االحتالل اإلسرائيلي العمل السياسي والمدني على 
الفلسطينيين في مدينة القدس وطالب المجتمع الدولي 

 فورية لمحاسبة دولة االحتالل اإلسرائيلي إجراءاتاذ باتخ
 . المتحدةاألممتنفيذا لقرارات 

 أدانوكان اتحاد المحامين العرب قد اصدر بيانا 
فيه اعتقال المحافظ غيث حيث طالب المجتمع الدولي 
بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي الحترام المواثيق الدولية 

يث وتحمل مسؤولياته تجاه  العاجل عن المحافظ غواإلفراج
االنتهاكات اإلسرائيلية في القدس المحتلة، كما دعا االتحاد 
الدول العربية من خالل جامعة الدول العربية إلى التحرك 
الجاد والفوري لتفعيل حشد ضد االنتهاكات اإلسرائيلية في 
القدس واالعتقاالت بحق قياداتها وبشكل خاص محافظ 

  .القدس

تضامن الفرنسي مع الشعب وطالبت حملة ال
 بتحمل األوروبيةالفلسطيني البرلمان الفرنسي والبرلمانات 

مسؤولياتها والتحرك لوفق االنتهاكات واالعتداءات 
 الفوري والعاجل عن المحافظ واإلفراجاإلسرائيلية في القدس 

  .غيث

 وعربية أوروبيةوتوالت وقفات عدة في عدة دول 
 الجالية الفلسطينية أقامتتضامنا مع المحافظ غيث، حيث 

وقفة تضامن  وألمانيافي اسبانيا  ي دولة فلسطينتوسفار
 العاجل باإلفراجمع األسرى عامة والمحافظ غيث طالبت 

 حركة فتح وقفة في كل من سوريا ولبنان أقامتعنه، كما 
 .تضامنا مع المحافظ غيث

وكان اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات 
 بشدة اعتقال أدان قد أوروباتقبل في الفلسطينية المس

 إلى انها على تحرك وأشارتسلطات االحتالل للمحافظ غيث 
 عنه المحافظ لإلفراج طغض للاألوروبيةمع المؤسسات 

  .غيث

 الرئاسة أدانتوعلى المستوى الرسمي الفلسطيني 
الفلسطينية والحكومة الفلسطينية في بيانين منفصلين 

كرة حملة استهداف االحتالل اعتقال المحافظ غيث مستن
 التعسفية واإلجراءات القدس أبناءاإلسرائيلي للمناضلين من 

بحقهم، وحيت صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن 
 والمسيحية مؤكدة ان اإلسالميةالقدس ومقدساتها 

االجراءات اإلسرائيلية بحق القدس عاصمة فلسطين 
وابت الفلسطينية ومناضليها هناك لن تثني عن التمسك بالث

  .والدفاع عن المقدسات

 ذاته كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة اإلطاروفي 
 إصداراتالتحرير الفلسطينية وزارة الخارجية والمغتربين 

  .....بيانات مماثلة حول اعتقال المحافظ غيث

  ٤/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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  ّفشل إسرائيلي أمام حركة المقاطعة العالمية

  عدنان أبو عامر. د

رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة 
اإلسرائيلية، واستعانتها بجميع المؤسسات الرسمية 
اإلسرائيلية في الداخل، واليهودية في الخارج، ضد حركة 
ًالمقاطعة العالمية المناهضة إلسرائيل، المعروفة اختصارا 

ً مفاجئا ، لكن االعتراف اإلسرائيلي األخير جاءBDSباسم  ِ
بفشل جهود القضاء على هذه الحركة، أو على األقل عدم 
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النجاح في تحقيق أهداف الحملة اإلسرائيلية الموجهة ضد 
 .هذه الحركة

جاء هذا االعتراف اإلسرائيلي خالل اجتماع للجنة 
مراقبة الدولة التي عقدته في الكنيست، بحضور عدد كبير 

ة، الحكومية واألمنية من ممثلي الجهات الرسمية اإلسرائيلي
والبرلمانية، للحديث حول نتائج جهود إسرائيل في مواجهة 
محاوالت نزع الشرعية عنها، وفحص أداء الحكومة 

  .الدبلوماسي واإلعالمي تجاه حركات المقاطعة ضد إسرائيل

ًبدا واضحا بعد سنوات من هذا الجهد اإلسرائيلي 
االنتقادات المركز ضد حركة البي دي أس، وجود حالة من 

الشديدة حول سوء توزيع صالحيات وزارة الخارجية على 
مختلف الوزارات، بعضها ألسباب حزبية وسياسية، مما 
ألحق الضرر بوزارة الشؤون اإلستراتيجية المكلفة بهذا 
الملف، لكن النتيجة أنها باتت تعتبر ثغرة سوداء أمام 
اإلسرائيليين، وهناك من يشخص وجود حالة من عدم 

ياغة السياسات والتعاون بين وزارتي الخارجية والشؤون ص
  .اإلستراتيجية

مع العلم أن مخاوف إسرائيل من هذه الحركة، 
ٕواحباطها من االعتراف بفشل القضاء عليها يتزامن مع عدة 
ّتحديات تواجه اآللة الدبلوماسية اإلسرائيلية، سواء القرار 

قوق اإلنسان، الجنائي المتوقع للجنة األمم المتحدة لح
وتزايد ما تزعمه إسرائيل بظاهرة معاداة السامية عبر 
اإلنترنت، بجانب األزمات الصحية واالقتصادية في إسرائيل 
التي قد تسفر عن مزيد من االضطرابات وعدم االستقرار، 

  .وهي أرض خصبة لظهور اإلجراءات المعادية إلسرائيل

مل يشرح اإلسرائيليون جملة من األسباب والعوا
خلف عدم النجاح في القضاء على حركة المقاطعة، ومنها 
عدم التركيز على التكنولوجيا الرقمية في مجال التواصل 
االجتماعي، ألن هذه الساحة لها دور مهم في تشكيل الرأي 
العام، والتأثير عليه، وهي حيوية في الحرب على الوعي، 

بكثير مما يتطلب، وفق التصور اإلسرائيلي، حاجة أكبر 

ًلتعبئة الجمهور اإلسرائيلي ليكون العبا في القضية تجاه 
  .حركة المقاطعة

مع العلم أن الوكالة اليهودية على سبيل المثال 
تركز أنشطتها على المستوى الميداني، وهي منتشرة عبر 
آالف المبعوثين حول العالم، وأنصار إسرائيل في الجامعات، 

مقاطعة، رغم وجود ممن يقومون بأعمال تواجه حركة ال
حالة من التوتر الكبير بين مختلف األجسام والجهات 

  .الحكومية اإلسرائيلية واليهودية

ّورغم أن اإلسرائيليين يقرون بأنهم أمام قضية 
مهمة وحاسمة، وقد تكون مصيرية، وهي محاربة حركة 
المقاطعة، لكن األهمية القصوى الممنوحة لها، تعترضها 

 السياسية حول العالم، مثل أزمة جملة من التطورات
كورونا، وعدم استقرار األنظمة المحيطة، مما يزيد الواقع 

  .تعقيدا وخطورة" البي دي أس"اإلسرائيلي في مواجهة 

  ٤/٨/٢٠٢٠فلسطين أون الين 

* * * * *  

 هدم أو اإلسرائيلياالحتالل : األمم المتحدة
   مبنى خالل أسبوعين٣٠صادر 

مم المتحدة عن أن سلطات األ كشفت –رام اهللا 
 مبنى، في ٣٠االحتالل اإلسرائيلية، هدمت أو صادرت 

بالضفة الغربية وفي شرقي القدس، ) ج(المنطقة المسماة 
  .خالل أسبوعين

وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
ً مبنى ٣٠تم هدم أو مصادرة : "في تقرير" أوتشا"المتحدة 

وشرقي القدس بحجة ) ج(منطقة يملكه فلسطينيون في ال
االفتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات 

  ."اإلسرائيلية

 ٢٥وأضاف أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 
ٕشخصا والحاق األضرار بنحو    . آخرين١٤٠ً

الفترة ما بين الرابع عشر " أوتشا"ويغطي تقرير 
  .يوليو الماضي/ والسابع والعشرين من تموز



  
  ٤٩ 

ير إلى أن أحد المباني التي هدمها ولفت التقر
على مشارف مدينة الخليل، ) تموز/ يوليو٢١في (االحتالل 

كان من المقرر استخدامه كمركز إلجراء فحوصات اإلصابة 
  .ًبفيروس كورونا، وفقا لبلدية الخليل

ٍهدم هذا المبنى وثالثة مبان أخرى : "وأضاف ُ
الة ، الذي يتيح إز١٧٩٧بموجب األمر العسكري رقم 

 ساعة من إرسال ٩٦المباني غير المرخصة في غضون 
  .إخطار بشأنها

وأعربت المنظمات اإلنسانية ومؤسسات حقوق 
ًعن قلقها مرارا وتكرارا حيال  "-  بحسب التقرير -اإلنسان  ً

هذا اإلجراء، الذي يحول بين األشخاص المتضررين منه 
صة إلى وبين اإلدالء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المخت

  .حد كبير

  ٤/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 مستوطن اقتحموا ٣٠٠٠: مرصد األزهر
  األقصى الشهر الماضي

  

ــــيج "– القــــاهرة  األزهــــر مرصــــد قــــال –" الخل
 أمــس الـصادر، الــشهري تقريـره فــي التطـرف لمكافحـة
 اقتحمــــوا مــــستوطن آالف ثالثــــة نحــــو إن االثنــــين،
ــصى ــو خــالل األق  حراســة تحــت الماضــي، مــوزت/يولي

  .االحتالل قوات قبل من مشددة أمنية

ــــــه المرصــــــد وأضــــــاف ــــــان أن ــــــى ك  رأس عل
ــــين، ــــن عــــدد المقتحم ــــات أعــــضاء م ــــل منظم  الهيك

 الدينيـــــة المـــــدارس ورؤســـــاء وحاخامـــــات المزعـــــوم،
 يوســـفي، وميخـــي كهانـــا، بـــاروخ :أبـــرزهم المتطرفـــة،

 وموشــيه جليــك، يهــودا :المتطــرفين الكنيــست وعــضوا
  .ينفيجل

ـــــك محطـــــات أبـــــرز أن المرصـــــد وأوضـــــح  تل
 مــع تزامنــت حيــث عرفــة، يــوم فــي كانــت االقتحامــات

ــــذكرى ــــصهيونية ال ــــي ال ــــون الت ــــا ُيطلق  خــــراب" عليه
 وحــده اليــوم هــذا فــي األقــصى اقــتحم حيــث ،"الهيكــل
 لمـشاعر صـارخ اسـتفزاز فـي ًمتطرفا، ًمستوطنا ٩٧٨

 .األرض بقاع ّشتى في المسلمين

 الممنهجــة االقتحامــات تلــك أن المرصــد وأكــد
 الـسيطرة إلـى ترمي خبيثة أهداف تحقيق بغرض تأتي

 وفــــرض الــــشريف، الحــــرم ســــاحات علــــى التدريجيــــة
 والمكــــاني الزمــــاني والتقــــسيم الواقــــع األمــــر سياســــة

 المحتلـــة، فلـــسطين دولـــة فـــي اإلســـالمية للمقدســـات
 تلـك لوقـف العاجـل التحرك إلى الدولي المجتمع ًداعيا

 مقدســات تهويــد تــستهدف التــي ارخةالــص االنتهاكــات
  .المسلمين

  ٤/٨/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 

* * * * *  

ارتفاع مؤشر اعتداءات االحتالل ضد 
 الصحافيين الفلسطينيين

  

 واصـــــلت قــــــوات االحـــــتالل اإلســــــرائيلي –غـــــزة 
انتهاكاتهـــا المتعمـــدة بحـــق الـــصحافيين ووســـائل اإلعـــالم 

دوليــة التــي تكفــل الفلــسطينية، رغــم القــوانين والمواثيــق ال
 .حماية الحق في حرية الرأي والتعبير

ورصــدت لجنــة دعــم الــصحافيين، خــالل التقريــر 
الــــشهري لحالــــة الحريــــات الــــصحافية فــــي شــــهر يوليــــو 
الماضي، العديد مـن االنتهاكـات بحـق الحريـات اإلعالميـة 

ً انتهاكا إسرائيليا، و٢٨والصحافيين منها  ً انتهاكا من ٢٥ً
ــة  ــل جهــات داخلي ــسطينية، عــدا عــن تــسجيل حــالتي قب فل

انتهاك من قبل شركات مواقع التواصل االجتماعي، طالـت 
مواقـع وصـفحات وحــسابات الـصحافيين الشخـصية، وذلــك 
ـــسطيني وطمـــس جـــرائم  ـــة المحتـــوى الفل فـــي إطـــار محارب

  .االحتالل بحق الشعب الفلسطيني



  
  ٥٠ 

وبــــين التقريــــر أن االعتــــداءات اإلســــرائيلية فــــي 
ية المحتلـة شــهدت زيـادة خـالل الــشهر األراضـي الفلـسطين

الماضـــي، مـــن خـــالل اعتقـــال قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي 
ثالثــة صــحافيين وكتــاب وهــم الخبيــر الفلــسطيني بــشؤون 
االســتيطان، خليــل التفكجــي، مــديرة مركــز يبــوس الثقــافي 
رانيـــا اليـــأس، ومـــدير المعهـــد الـــوطني للموســـيقى ســـهيل 

  .خوري

حد الصحافيين وهـو كما احتجزت قوات االحتالل أ
التركيــة قــيس أبــو ســمرة، فيمــا " األناضــول"مراســل وكالــة 

اســتدعت مخــابرات االحــتالل الــصحافي أحمــد أبــو صــبيح 
  .للتحقيق معه حول طبيعة عمله في القدس

ــــت  ــــة االحــــتالل تثبي ــــك، أصــــدرت محكم ــــى ذل إل
الـصحافي : ٕواصدار أحكام طالـت الـصحافيين األسـرى وهـم

 ٤ر اعتقال إداري وتثبيته لمـدة مجاهد السعدي إصدار قرا
ًأشـــهر إداريـــا، وكـــذلك الكاتـــب الـــصحافي أحمـــد قطـــامش 

ـــدة  ـــه اإلداري لم ـــد اعتقال ـــسجن وتمدي  ٤إصـــدار حكـــم بال
  .أشهر

وفــي جانــب االســتهداف المتعمــد واالعتــداء علــى 
الــصحافيين، ســجل تقريــر لجنــة دعــم الــصحافيين حــالتي 

ــــذتها قــــوات االحــــتالل مــــن خــــالل اســــته ــــداء نف داف اعت
ــسام لمــنعهم مــن  ــل الــصوتية والغــاز ال الــصحافيين بالقناب

  .ممارسة عملهم الصحافي

في حين منعـت قـوات االحـتالل الـصحافيين ثـالث 
مــرات، مــن ممارســة عملهــم المهنــي فــي تغطيــة انتهاكــات 

  .االحتالل بحق الفلسطينيين

ـــــد  ـــــالث حـــــاالت تهدي ـــــر ث وكـــــذلك ســـــجل التقري
  .لوطني والمهنيوتحريض لمنعهم من ممارسة عملهم ا

وعن المداهمات واالقتحامات لمنازل الصحافيين، 
ســجل تقريــر شــهر يوليــو ثــالث حــاالت مــن هــذا النــوع، 
شملت مداهمة منازل صحافيين والعبث بمحتويات المنزل 
أو المؤسسة، فيما تم خالل عمليات المداهمة والمنع مـن 

التغطيــة مــصادرة أكثــر مــن ســتة أجهــزة حاســوب وملفــات 
  .ات ووثائق، وهواتفومستند

ـــة  وفـــي جانـــب المـــضايقات والتعـــذيب داخـــل أقبي
ســجون االحــتالل ســجل التقريــر حــالتي إهمــال طبــي بحــق 
األســير الــصحافي مجاهــد الــسعدي مــا أدى لتــردي وضــعه 

ً يومــا واالعتــداء عليــه ١٤الــصحي، عــدا عــن عزلــه لمــدة 
  .خالل عمليات التحقيق معه

 رصـــد وفـــي إطـــر محاربـــة المحتـــوى الفلـــسطيني،
التقرير قيام مواقـع ومنـصات التواصـل االجتمـاعي بفـرض 

علـــى المحتـــوى الفلـــسطيني، بـــضغوط مـــن " قيـــود ظالمـــة"
ــث  ــسطينية، حي ــة الفل ــة الرواي االحــتالل اإلســرائيلي لمحارب
سـجل التقريــر عــدة حــاالت انتهــاك إلغــالق وحظــر وحــذف 
حـــساب للـــصحافيين والنـــشطاء الفلـــسطينيين فـــي الـــضفة 

  .غزة، دون إبداء األسبابالغربية وقطاع 

وعــرض التقريــر علــى ســبيل المثــال حــالتين مــن 
ضمنهم صفحة الصحافي والباحث فـي شـؤون االسـتيطان 
خالـــد معـــالي، كـــذلك رفـــضت محكمـــة االحـــتالل المركزيـــة 

) أمنــستي" (منظمــة العفــو الدوليــة"ّالعريــضة التــي قــدمتها 
إن "التي تطالب بإلغاء ترخيص التـصدير الممنـوح لـشركة 

، بعد االشـتباه باسـتخدام تقنيـات الـشركة )NSO" (إس أو
  .في مراقبة صحافيين وناشطين

وعلــى صـــعيد االنتهاكـــات الفلـــسطينية الداخليـــة، 
سجل التقرير عدة انتهاكات بحـق الـصحافيين فـي الـضفة 
المحتلة وقطاع غـزة، ففـي الـضفة المحتلـة سـجلت خمـس 

ــة مــن االنتهاكــات فــي قطــ٢٠حــاالت، فيمــا رصــد  اع  حال
  .غزة

  ٦ صفحة ٥/٨/٢٠٢٠القدس العربي 

* * * * *  



  
  ٥١ 

  تستعرض الفلسطينيةوحدة القدس في الرئاسة
أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية انتهاكات 

  االحتالل في القدس
 

 وحدة القدس في الرئاسـة  عقدت–  وفا–القدس 
 لقاء مع ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمـدة الفلسطينية

ـــــسطين ـــــة فل ـــــداءات لـــــدى دول ، لمناقـــــشة مخـــــاطر االعت
اإلســـرائيلية فـــي القـــدس المحتلـــة، والمـــساس بمقدســـاتها 
ــي  ــك ف ــث، وذل ــال محافظهــا عــدنان غي ومؤســساتها واعتق

 .مقر محافظة القدس في بلدة الرام شمال المدينة المحتلة

 واســـتعرض رئــــيس وحــــدة القـــدس فــــي الرئاســــة
 معتــــــصم تــــــيم االعتــــــداءات واالنتهاكــــــات الفلــــــسطينية

رائيلية بحق مدينة القدس المحتلة، وكوادرها وأبنائها، اإلس
  .وعلى رأسهم المحافظ عدنان غيث

وأشــار إلــى النــشاطات االســتيطانية التــي تنفــذها 
ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي فــي المدينــة، حيــث تــم بنــاء 

خـــالل الربـــع األول مـــن هـــذا )  وحـــدة اســـتيطانية٤٠٠٠(
 ٦٥(، وهـدم ) مقدسـي١١٠٠(العام، إضـافة إلـى اعتقـال 

 قـرار ابعـاد عـن المـسجد األقـصى ٢٦٣(ٕ، واصدار )منشأة
ــــدس ــــدة القديمــــة والق ــــارك والبل ــــضرائب )المب ــــرض ال ، وف

والغرامــات ومنــع المؤســسات المقدســية مــن القيــام بــدورها 
  .في خدمة المجتمع المقدسي

ــــــات  ــــــو عــــــدد مــــــن البعث وحــــــضر اللقــــــاء ممثل
م بلجيكـا، الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين، ومـنه

والنرويج، وهنغاريا، وتركيا، وايطاليا، وسويسرا، واستراليا، 
، وألمانيــاومنظمــة التعــاون اإلســالمي، والــسويد، وفرنــسا، 

ــــــي،  ــــــصر، واالتحــــــاد األوروب ــــــا، وم ــــــدا، وبريطاني وهولن
ـــدنمرك ـــون عـــن وال ـــان، وممثل ـــدا، واســـبانيا، والياب ، وفنلن

ـــربين  ـــة والمغت ـــر ووزارة الخارجي ـــة التحري ومحافظـــة منظم
  .القدس

ــات الدبلوماســية عــن مــوقفهم  ــو البعث وعبــر ممثل
الــداعم للقيــادة الفلــسطينية، والتــزام دولهــم بــدعم البرنــامج 
ٕالسياسي القـائم علـى أسـاس حـل الـدولتين واقامـة الدولـة 
الفلسطينية وعاصمتها القـدس، وعملهـم علـى نقـل موقـف 

  .القيادة الفلسطينية إلى دولهم

ــــيم إلــــى أن وحــــول اعتقــــال المحــــاف ظ، أشــــار ت
االعتقــال سياســي يــستهدف منــع المحــافظ باعتبــاره ممثــل 

 وتنفيذيــة مــن القيــام إداريــةالــسيد الــرئيس وأعلــى ســلطة 
، حيث صدر بحقه خمسة قرارات مـن ضـمنها منـع هبمهام

دخــول منــاطق الــضفة الغربيــة، والتواصــل مــع عــدد مــن 
الشخــصيات القياديــة والمقدســية ومنعــه مــن ممارســة أي 

  . فعالية في مدينة القدسأيشاط وحضور ن

ــال قــاس،  ــى أن المحــافظ تعــرض العتق وأشــار إل
لمـــا ورد علـــى لـــسان محاميـــه، وأن حياتـــه معرضـــه  ًوفقـــا

  .للخطر وتم ممارسة الضغوط النفسية والجسدية عليه

بــدورها، دعــت وكيلــة وزارة الخارجيــة والمغتــربين 
بالـضغط أمل جادو المجتمع الدولي إلى تحمل مـسؤولياته 

على دولة االحـتالل للتوقـف عـن االنتهاكـات واالعتـداءات 
  .في مدينة القدس

وطالبت هذه الـدول بـأن يكـون لهـا موقـف علنـي 
وواضـــح لـــصالح الحـــق الفلـــسطيني، باعتبـــاره حـــق كفلـــه 
القانون الدولي اإلنـساني والمواثيـق الدوليـة، وبـدعم أكبـر 

ـــة و ـــة والتنموي ـــا لمؤســـسات القـــدس وبرامجهـــا القطاعي ًفق
للخطة االستراتيجية القطاعية التنموية للقدس المعدة مـن 

  .قبل الرئاسة

بدوره، أشار نائب محافظ القـدس عبـد اهللا صـيام 
إلى األهداف التي تنوي إسرائيل، القوة القائمة بـاالحتالل، 
تحقيقها على األرض، ومن ضمنها اعتقـال المحـافظ، وأن 

ـــة ا ـــة الدول ـــع إقام ـــذلك أهـــداف سياســـية لمن ـــسطينية ل لفل
  .وعاصمتها القدس

  ٥/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 



  
  ٥٢ 

* * * * *  

 للتحذير ومحلية دولية حملة تطلق" عميم عير"
  "E1 "االستيطاني المشروع خطورة من

 

 - محمد أبـو خـضير -دوت كوم" القدس "-القدس
الحقوقية اإلسـرائيلية، األربعـاء، " عير عميم"أطلقت مؤسسة 

ـــ ـــة وبرنامجـــا مـــصورا يح ًحمل ً ـــاء فـــي ً ذران مـــن خطـــورة البن
، أكدت خالله أن هذه خطـة يمكـن E1المشروع االستيطاني 

ّأن تدمر أي فرصة مستقبلية التفاق سالم بين الفلسطينيين 
  .واإلسرائيليين

إنـه : "نيلـي مـادرر" عير عمـيم"وقالت الناشطة في 
الــذي " ُيمكنــك بــسهولة المــساعدة فــي إيقــاف هــذا المــشروع

لوجـود الفلـسطيني فـي القـدس، ويقـضي ل) الخانق(وصفته بـ
على التواصل الجغرافي للوجود الفلسطيني، ويمـزق القـدس، 
ويفــصلها عــن الــضفة الغربيــة التــي بموجــب المــشروع ســيتم 

  .شطرها إلى قسمين

ودعــت مــادرر مـــن خــالل البرنـــامج المــصور إلـــى 
التوقيع على االعتراض علـى هـذا المـشروع االسـتيطاني فـي 

ـــ ـــن قب ـــت ممك ـــراض بموجـــب أســـرع وق ـــرة االعت ل انتهـــاء فت
إنه يجب ويمكن أن يتوقف هذا : "القانون اإلسرائيلي، وقالت

ــا  ــي أعلنه ــضم الت ــم وقــف خطــة ال ــا ت المــشروع المــدمر، كم
  ".نتنياهو وغانتس قبل االنتخابات األخيرة وبعدها

، كمـــا قالــت مــادرر، عمليـــة "عيــر عمــيم"ونظمــت 
أمــل أنــه كمــا أدت االعتراضــات عبــر الــشبكة اإللكترونيــة، وت

، هنا وفي الواليات المتحـدة، إلـى إزالـة "كورونا"أزمة جائحة 
مسألة الضم من جدول األعمال العام واإلعالمي، على األقل 
ًفـــي الوقـــت الحـــالي، أن توقـــف أيـــضا البنـــاء فـــي المنطقـــة 

، شرق مدينة القـدس الـشرقية المحتلـة، E1المعروفة باسم 
  ".عاليه أدوميمم"الواقعة بين القدس ومستوطنة 

وأوضحت من خالل البرنامج الـذي تـم تنزيلـه علـى 
لمــدة دقيقتــين فقــط، أن " اليوتويــوب"اإلنترنــت وعلــى شــبكة 

البناء اإلسرائيلي فـي هـذه المنطقـة الحـساسة لـه انعكاسـات 

خطيرة بعيدة المدى، أكثر بكثير من إنـشاء مـستوطنة ُأخـرى 
 عنق الزجاجـة ألنها في منطقة تمثل للقدس والضفة الغربية

  .وحلقة الوصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها

ـــــدت  ـــــيم"وأك ـــــاء " عيـــــر عم ـــــا أن البن فـــــي حملته
ــــي مــــشروع  ــــل E1االســــتيطاني ف ــــدمير ك ــــى ت  ســــيؤدي إل

المجتمعـــات والتجمعـــات البدويـــة التـــي تعـــيش فـــي المنطقـــة 
الــشرقية مــن مدينــة القــدس، وعلــى طــول المنطقــة الممتــدة 

  .حتى مشارف الغور

هنـاك أمـر مهـم يجـب القيـام بـه "ت مـادرر، وأوضح
 آب الجاري، وهو آخر موعد لتقديم اعتراضات على ٢٨قبل 

، هذه خطوة حاسمة في E1خطة البناء االستيطاني المدمر 
عمليــة التخطــيط، وأي اســم إضـــافي ينــضم إلــى المعارضـــة 

  ".سيساعد في الحد من تنفيذ هذه الخطة

وجمعيـة ) نالسالم اآل(ندعوكم مع منظمة : "وقالت
إلــى المبــادرة والتوقيــع علــى االعتــراض المقــدم إلــى ) عدالــة(

مجلس التخطيط اإلسرائيلي لوقف هـذا المـشروع الـذي يـضر 
  ".بالجميع

 صـــــادقت E1وذكــــرت أن المـــــشروع االســــتيطاني 
الحكومــة اإلســرائيلية عليــه يــوم األحــد الماضــي، لبنــاء ألــف 

 والعيزريـة وحدة اسـتيطانية علـى أراضـي قـرى الطـور وعناتـا
وأبو ديس، يأتي ضمن مشروع القـدس الكبـرى االسـتيطاني، 
وهـي البدايــة إلغـالق النافــذة والبــاب أمـام مــسيرة مفاوضــات 

  .تكللت بالفشل

وأضــافت، إن المــشروع ســيكون مقدمــة لبنــاء كتلــة 
التــي ) غــوش دان(اســتيطانية شــبهتها بالكتلــة االســتيطانية 

تواصل الـساحلي بـين إن تم تحويلها للفلسطينيين ستفصل ال
تــل أبيــب ومدينــة حيفــا وشــمال الــبالد، مــشيرة إلــى أن /يافــا

البناء لن يتوقف عند ألف وحدة اسـتيطانية، فـشبكة الطـرق 
ــد  ــاء آالف الوحــدات االســتيطانية التــي ق والبنــى التحتيــة لبن

  . آالف وحدة في غضون سنوات قليلة٨تصل إلى 

م أن دوت كـو" القـدس"ما نـشره " عير عميم"وأكدت 
ــــسبة  ــــادا إســــتراتيجية بالن ًلهــــذا المــــشروع االســــتيطاني أبع



  
  ٥٣ 

 يغلق المنطقة الـشرقية مـن القـدس E1بناء : ًإلسرائيل؛ أوال
ّبشكل كامل ويطوق المناطق  ، بحيـث )عناتا، الطـور، حزمـا(ٍ

ـــشرق،  ـــة توســـع مـــستقبلية باتجـــاه ال ّتحـــرم مـــن أي إمكاني ّ ُ
ــا ــشرقية : ًوثاني ــدس ال ــع إقامــة الق ) لفلــسطينكعاصــمة (يمن

يـربط جميــع : ًويعيـق إمكانيـة تطورهــا باتجـاه الـشرق، وثالثــا
المستعمرات الواقعة في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية 
االحــتالل فــي القــدس مــع المــستعمرات داخــل حــدود البلديــة، 
ـــــى معـــــازل محاصـــــرة  ـــــة إل ّوبالتـــــالي يحـــــول القـــــرى العربي

القـدس "ُتـسمى من شـأنه أن يقـيم مـا : ًبالمستعمرات، ورابعا
٪ مـــن ١٠بـــالمفهوم اإلســـرائيلي، التـــي تعنـــي ضـــم " الكبـــرى

ّمساحة الضفة الغربية المحتلة ّ.  

  ٥/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

  إحباط أكبر عملية تزوير ملكية أراض بالقدس
 

األعــرج  عائلتــا  نجحــت–  وفــا– القــدس المحتلــة
ــا مــن  ــة مــن خــالل محاميهم ــر إحبــاطوخاليل ــة تزوي  عملي

 .ألراضيهما في منطقة السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة

ــاط أكبــر  وتمكــن المحــامي أســعد مــزاوي مــن إحب
عمليــة تزويــر ملكيــة أراض بمحافظــة القــدس، وذلــك بعــد 
مداوالت في المحـاكم اإلسـرائيلية اسـتمرت سـنوات طويلـة، 

ــد مــساحتها عــن  ــسواحرة ١١٥٠٠ألرض تزي ــي ال ــم ف  دون
  .كة لعائلتي األعرج وخاليلةالشرقية تقع بملكية مشتر

وأصــــدرت محكمــــة االحــــتالل المركزيــــة بمدينــــة 
القــدس المحتلــة، قــرارا أكــدت مــن خاللــه ملكيــة العــائلتين 
لألرض بعد ثبوت قيام أحد األشخاص من الناصرة بتزوير 

  .أوراق في محاولة لوضع اليد عليها ألهداف مشبوهة

وكـان المحاميـان مـزاوي ومحمـد بـشير ترافعـا فـي 
ذه القــضية مــدافعين عــن أصــحاب األرض بتكليــف مــن هــ

  .الحكومة

وأفاد المحامي مزاوي بأن القضية بدأت في العـام 
ــه ٢٠٠٨  حينمــا زعــم أحــد المــواطنين مــن الناصــرة ملكيت

ٕادعى إن مالك األرض هو شخص واحد وانه اشترى  "لها،
األرض من وكيل هذا الشخص وهـو مـا قمنـا بدحـضه مـن 

  ".٢٠٠٨ائية التي بدأت في العام خالل اإلجراءات القض

ـــــام : "وأضـــــاف ـــــي الع ـــــد مـــــداوالت ٢٠١٠ف  وبع
قضائية وقف هذا الشخص في المحكمة، وتراجـع عـن أي 

  ".ادعاءات له باألرض وال أمالك له فيها

 ســنوات ليــدعي ٣ولكــن الــشخص ذاتــه عــاد قبــل 
  .من جديد ملكيته لألرض

اتـصل بـي أحـد المحـامين : "وقال المحامي مزاوي
غنــــي أن هــــذا الــــشخص يريــــد بيــــع األرض لزبــــائن ال وأبل

ــع األرض خاصــة  نعــرفهم وســألني مــا إذا كــان بإمكانــه بي
  ".وانه شاهد اسمي في ملف القضية السابقة

طلبــــت مــــن المحــــامي أن يرســــل لــــي : "وأضـــاف
األوراق التــي قــدمها لــه ذلــك الــشخص وتبــين مجــددا إنهــا 

ي مـع مزورة، حيث ادعى انه التقى عند كاتب عـدل يهـود
  ".شخص واحد يملك األرض ونقل ملكيتها له

علــــى الفــــور قمنــــا نيابــــة عــــن : "وتــــابع مــــزاوي
أصحاب األرض، باإلجراءات القضائية ضـده وبعـد سـنوات 
من المـداوالت ثبـت أنهـا جميعـا أوراق مـزورة وموقعـة مـن 
أناس ليسوا أصـحاب األرض؛ وذلـك بعـد االسـتعانة بخبيـر 

كمــة العليــا اإلســرائيلية خطــوط، وقــد وصــل األمــر إلــى المح
  ".وبحمد اهللا فشل

ــال ــة : "وق ــررت المحكمــة المركزي ــاء ق ــوم الثالث الي
ـــي اســـتند  ـــدس أن األوراق الت ـــااإلســـرائيلية بالق  هـــذا إليه

ــه غرامــة  الــشخص مــزورة ورفــضت مزاعمــه وفرضــت علي
  ".وأتعاب

واعتبــر المحــامي مــزاوي أن مــن األهميــة بمكــان 
  .وقف عمليات التزوير في مهدها

نحــن كنــا بــصدد أرض كبيــرة جــدا تـــصل : "وقــال
 ألف دونـم، أراد شـخص االسـتيالء ١٢مساحتها إلى نحو 

  ".عليها باستخدام أوراق مزورة



  
  ٥٤ 

ـــل اإلجـــراءصـــحيح أن : "وأضـــاف ـــضائي طوي  الق
ومكلــف جــدا، لكننــا نــتكلم عــن أرض كبيــرة لــذلك كــان مــن 
المطلوب التحرك الفوري لمنع التسريب ألنه لو حدث فـإن 

  ".ً الدفاع واالسترجاع تصبح صعبة جداعملية

يشار إلى أن جذور هـذه القـضية تعـود لمنتـصف 
 محـاوالت تـسريب األرض إحبـاطعقد التسعينيات، وقـد تـم 

المـــذكورة لمـــرات عديـــدة وفـــي محـــاوالت مختلفـــة لجهـــات 
  .مختلفة

  ٦/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعمل على فرض : الشيخ صالح
  دية تحاصر األقصىحاضنة يهو

  

حذر الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية 
في الداخل المحتل من أن القدس بما فيها من مقدسات 
إسالمية ومسيحية في خطر، ألن االحتالل يسعى إلى 
تهويدها أرضا ووجودا ومقدسات؛ كي يفرض حاضنة 
يهودية تحاصر المسجد األقصى، وتقطعه عن امتداده 

روبي واإلسالمي وليستفرد بالمدينة الفلسطيني الع
   .المقدسة

إستراتيجيات "وخالل ندوة الكترونية بعنوان 
حماية القدس المحتلة والمسجد األقصى والمقدسات من 

االحتالل وفق :" قال الشيخ صالح" االنتهاكات اإلسرائيلية
المشهود والخطابات الموجودة يتعامل مع ملف األقصى 

ٕ، وانما يطلق عليه جبل على أنه غير موجود أصال
الهيكل، فهو ال يسعى إلى تهويد المسجد اسما فقط بل 

  >> ...إلى تهويده بكافة تفاصيله وما يحتويه

وطالب صالح بإحياء همم المقدسين وفي 
الداخل وحثهم دائما على إحياء عبادة شد الرحال والنفير 
والرباط في المسجد األقصى كأحد أشكال إثبات شرعية 

   .نيين في القدسالفلسطي

ولفت شيخ األقصى إلى أن الحكومة اإلسرائيلية 
ماضية في إجراءاتها التهويدية دون أي تردد، وأن تهويد 
المسجد األقصى متفق عليها لدى المجتمع اإلسرائيلي 
كله، مؤكدا بان األحزاب اإلسرائيلية عن بكرة أبيها تعتبر 
 قضية القدس والمسجد األقصى محسومة غير قابلة
للتفاوض وملف مغلق ال يمكن فتحه بأي مفاوضات 

   .قادمة

ونوه الشيخ صالح إلى أن القدس ليست هدفا 
لالحتالل فقط وال للمشروع الصهيوني، بل إن هناك قوى 
عالمية تلتقي في نفس الجهود والهدف، وتسعى إلى 
مرحلة بناء هيكل على حساب المسجد األقصى، مثل 

المتحدة والصهاينة الجدد القوى الحاكمة في الواليات 
   .الذين يتحكمون بأمريكا ولهم مؤسسات في أوروبا

االحتالل يتعامل مع المقدسيين :" وقال صالح
وأهالي الداخل المحتل الذين يتاح لهم الوصول إلى 
المسجد األقصى وكأنهم الغرباء وهو صاحب الوجود 

  ".الشرعي وأن الفلسطينيين محتلين وهو صاحب الحق

بدأ االحتالل يجاهر بأنه ال يعترف ": وأضاف
بهيئة األوقاف اإلسالمية، وال حتى بالوضع القائم، وهو 

  ".نتاج سلوك وخطاب متواصل

  ٨/٨/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

* * * * *  

  

تحذير من مشروع استيطاني يعـزل قرى 
 فلسطينية شرق القدس

 

 حذر تقرير فلسطيني، أمس -فلسطين المحتلة 
استيطاني إسرائيلي؛ لبناء ألف وحدة السبت، من مخطط 

استيطانية على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو 
، ضمن (E1) ١ديس، في المنطقة المسماة شرق

 .مشروع القدس الكبرى االستيطاني



  
  ٥٥ 

ورأى التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع 
عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير، 

 شأن المشروع حال تنفيذه، أن يغلق المنطقة أن من
ّالشرقية من القدس بشكل كامل، ويطوق المناطق  عناتا، (ٍ

ّ، بحيث تحرم من أي إمكانية توسع )الطور، حزما ّ ُ
  . مستقبلية باتجاه الشرق

وأوضح التقرير أن تنفيذ هذا المشروع 
االستيطاني سيؤدي الى ربط جميع المستوطنات الواقعة 

ة الشرقية وخارج حدود بلدية االحتالل في في المنطق
القدس المحتلة، مع المستوطنات داخل حدود بلدية 

الفلسطينية في هذه  ّ، ويحول القرى»موشيه ليئون«
وحذر التقرير من ضم . المنطقة إلى معازل محاصرة

االحتالل لمساحات واسعة من األراضي في الضفة الغربية 
 .تنفيذ المشروعالى حدود بلدية القدس الكبرى؛ ل

وأشار التقرير، إلى أن نقاشا قد جرى في قنوات 
اتصال خلفية داخل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي ومع 
البيت األبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق 
التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى 
المدينة لتوسيع حدودها وصوال لما تسميه سلطات 

  . »القدس الكبرى«ل االحتال

ورأى التقرير أن المشروع قد يكون نقطة البداية 
في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس األميركي دونالد 

  . ترمب

وأوضح التقرير أن المشروع سيشمل وفقا 
للمداوالت التي كانت تجري بين الجانبين الكتل 

غوش »، و»معاليه أدوميم«: االستيطانية الثالث
 ، وربما كتلة رابعة إضافية»عات زئيفجف»، و»عتصيون

، األمر الذي » كوخاف يعقوب–آدم « هي مستوطنات 
من شأنه وحده أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمال 

يمنع قيام دولة فلسطينية »ووسط الضفة عن جنوبها، و
  . »متصلة وقابلة للحياة

 االستيطاني، أن ١ومن شأن مشروع شرق 
البدوية التي تعيش في يؤدي إلى تدمير التجمعات 

المنطقة الشرقية من مدينة القدس وحتى مشارف الغور، 
حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه 
المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم 

 .من أراضيهم ومنازلهم

وكانت بلدية االحتالل قد أعلنت عن اطالق 
دينة، تشمل مشروعا خطة تهويدية جديدة في شرق الم

، »السيليكون فالي«ضخما إلنشاء وادي السيليكون أو 
وهو عبارة عن خطة سيتم بموجبها توسيع مساحات 
قطاع المال واالعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية 

  .بحجم كبير شرق القدس على حساب المنطقة الصناعية

التقرير أن سلطات االحتالل نفذت خالل  وأكد
 األول من العام الجاري داخل أحياء مدينة القدس النصف

 عملية هدم ذاتي، تركزت في ٣٠ عملية هدم، منها ٧٤
سلوان، العيسوية، جبل المكبر، بيت حنينا، صور : أحياء

باهر، شعفاط، وادي الجوز، راس العامود والطور، في 
  .  إخطارا بالهدم ووقف البناء٥٣حين وزعت 

 إلى ربط القدس ويهدف المخطط االستيطاني،
ّبعدد من المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة شرقها في  ُ
ّالضفة الغربية، وذلك من خالل مصادرة أراض فلسطينية  ٍّ َ ُ

 .ٕبالمنطقة وانشاء مستوطنات جديدة

َويمنع المخطط أي توسع فلسطيني محتمل في  ُ ُّ 
القرى الواقعة في هذه المنطقة من خالل تطويقها 

ٕبالمستوطنات واح داث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية ُ
ِتهويد القدس بما تطلق عليه حكومة االحتالل  القدس «ُ

ّوالتي تشكل مساحتها ما نسبته » الكبرى من % ١٠ُ
  ....ّمساحة الضفة الغربية

  ١٦ ص٩/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  



  
  ٥٦ 

 قرار ١٤ منشأة بالقدس و٢٠هدم : تقرير
  إبعاد خالل الشهر الماضي

 

مات وادي حلوة في القدس بأن كشف مركز معلو
 منشأة بالقدس المحتلة خالل ٢٠قوات االحتالل هدمت 

 .الماضي، وذلك بزعم البناء دون ترخيص) يوليو(تموز 

-٩(وأوضح المركز في تقرير له اليوم األحد 

، عن انتهاكات االحتالل الشهر الماضي، أن قوات )٨
  قرار إبعاد عن المسجد األقصى١٤االحتالل أصدرت 

 .ومدينة القدس المحتلة

ُوأوضح المركز أن من بين المنشآت التي هدمت 
 ١١: ُ منشآت هدمت بأيدي ًأصحابها، وكانت كالتالي٤

ًمنزال، منشأتين تجاريتين، بركسين للمواشي، سور، غرفة 
 مخازن، وكان أكبر عدد لهدم المنشآت في ٣زراعية، و

 .قرية جبل المكبر

ل بالقدس تفرض وأشار إلى أن بلدية االحتال
الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة إلجراءات ترخيص 

 .بناء المنازل، والتي تمتد لسنوات طويلة

من جهة أخرى، علقت سلطات االحتالل الشهر 
الماضي إخطارات إخالء على عشرات الدونمات في بلدة 

 ".ملكيتها لدولة إسرائيل"العيسوية، بدعوى 

طعة أرض في ق" سلطة الطبيعة"كما صادرت 
بلدة سلوان، وهدمت المخازن المقامة عليها منذ عشرات 

 ".المنفعة العامة"السنين، بدعوى 

وبحسب التقرير، صادرت سلطات االحتالل 
الشهر الماضي عشرات الطرود الغذائية من حي وادي 
الجوز، وصادرت أغنام أضاحي خالل عيد األضحى من 

 .بلدة العيسوية

 قرار ١٤ل أصدرت وبين أن سلطات االحتال
 عن مدينة ٣ قرارات عن المسجد األقصى، ٩: إبعاد

 . عن القدس القديمة٢القدس، و

ولفت إلى أن محكمة االحتالل أصدرت خالل 
ًتموز قرارا يقضي بإغالق مصلى باب الرحمة داخل 
ًالمسجد األقصى، ووجهت مديرية شرطة االحتالل كتابا 

 إلبالغها بقرار إلى دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس،
 .المحكمة

وخالل الشهر المنصرم، تواصلت اقتحامات 
ًالمستوطنين للمسجد األقصى، والتي تتم يوميا، باستثناء  ّ
يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، خالل فترتين 

، عبر باب المغاربة الذي "صباحية وبعد صالة الظهر"
تسيطر سلطات االحتالل على مفاتيحه منذ احتالل 

 .سالقد

 حالة ٢٠١ورصد مركز معلومات وادي حلوة 
اعتقال في المدينة خالل يوليو، وسجلت بلدة العيسوية 

 .أعلى أعداد االعتقاالت

وأوضح أن من بين المعتقلين محافظ القدس 
عدنان غيث، حيث اعتقل من منزله في بلدة سلوان، 
وحول إلى زنازين عسقالن، وقضى في تحقيق مخابرات 

 أسابيع، كما استدعت مخابرات ٣ االحتالل حوالي
االحتالل نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام، واعتقلت 

 .أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور

كما نفذت سلطات االحتالل عشرات االعتقاالت 
، "الثانوية العامة"من القدس يوم إعالن نتائج التوجيهي 

رت بدعوى إطالق واستخدام المفرقعات في المدينة، وذك
 مقدسيا ٣٩شرطة االحتالل في بيان لها أنها اعتقلت 

  .عشية إعالن النتائج ويومها من القدس

  ٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّاقتحام منازل الفلسطينيين في الليل ": بتسيلم"
  ٕوافزاع اُألسر جزء من نظام يديره االحتالل

 



  
  ٥٧ 

الحقوقي " بتسيلم"قال مركز ": األيام "-القدس 
ّالجيش لمنازل الفلسطينيين في  اقتحام"إن : اإلسرائيلي

ٕدجى الليل وافزاع اُألسر من نومها، بما في ّ ذلك األطفال  ُ
ًالصغار والرضع، أصبح منذ زمن بعيد جزءا من الروتين  ّ ّ

  ". ّأنشأه ويديره نظام االحتالل في الضفة الغربية الذي

وأشار إلى مثال على ذلك اقتحام عشرات الجنود 
يومي الخامس والعشرين  إلسرائيليين، في ساعات فجرا

 من حزيران والسابع من تموز، منزلين لعائلة أبو هشهش

ّفي مخيم الفوار لالجئين بحجة البحث عن ثالثة مطلوبين  ّّ ّ
دخل الجنود إلى المنازل من : "وقال .من أفراد العائلة

  . ّدون كمامات واقية

فراد األسرة ضربوا ثالثة من أ ّفي المنزل األول
ّوفجروا خزانة كهرباء في مصلحة تجارية ألحد . أفرادها ّ

ًفي المنزل الثاني حرضوا كلبا على ثالثة من أفراد األسرة  ّ
  ". أحدهم وضربوا

ّيذكر أنه ال توجد أي شبهة ضد : "وأضاف ّ ّ
ّاتصل بهما فور انتهاء  األسرتين نفسيهما، ورغم ذلك
ب بتسليم يطال" الشاباك"االقتحامين شخص من 

ّويتوعد إحداهما بصريح العبارة أن الجنود  المطلوبين ّ
إذا لم " ساحة حرب "سوف يعودون إلى المنزل ويجعلونه

  ". ّيسلم المطلوبون أنفسهم

  التي–هذه االقتحامات "على أن " بتسيلم"وشدد 
ّأمامنا على ممارسة العنف ضد  اشتملت في الحالة التي ُ

تحدث دون  - الف ممتلكاتهمٕأفراد العائلة وترهيبهم وات
ّأن يحتاج الجنود إلى أوامر تفتيش أو حتى تقديم أسباب 

ًأيا  ".كانت ّ

ّإنه فقط مثال آخر على الطريقة التي : "وقال
ّيستغل بها الجيش قوته حتى ّفي أيام الوباء العصيبة  ّ

ّهذه حيث يعم الحجر الصحي معظم مناطق الضفة ْ ّ 

ّدى السكان أعلى من أي ّالغربية، وحيث الخوف والقلق ل ّ
  ".وقت آخر

  ١٠/٨/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

االحتالل يستخدم مناطق إطالق النار : وثائق
 كأداة لترحيل الفلسطينيين

  

كشفت ...  <<–وكاالت  – فلسطين المحتلة
وثيقة إسرائيلية تم العثور عليها في أرشيف الدولة، 

ي من أجل مؤخرا، عن أساليب يمارسها االحتالل اإلسرائيل
ترحيل فلسطينيين عن أراضيهم بهدف السيطرة عليها، 

مناطق تدريب باألسلحة "من خالل اإلعالن عنها أنها 
، وذلك من دون أن تكون هناك حاجة عسكرية "النارية

 .لالحتالل لهذه األراضي

وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل 
طنين الوثيقة إلى المحكمة العليا، في إطار التماس موا

من قرى في منطقة بلدة يطا، في جنوب جبل الخليل، ضد 
معهد "وعثر على الوثيقة . عملية ترحيلهم عن أراضيهم

 ." الفلسطيني– لدراسة الصراع اإلسرائيلي -عكيفوت 

، وتوثق إيعاز ١٩٨١وتعود الوثيقة إلى العام 
وزير الزراعة اإلسرائيلي حينذاك، أريئيل شارون، 

 في منطقة يطا، وترحيل سكانها بالسيطرة على أراض
عنها وتحويلها إلى مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح 

" انتشار عرب الجبل القرويين"الجيش اإلسرائيلي، ووقف 
  . فيها

أريد القول "وقال شارون، وفقا للوثقة، إنه 
لمندوبي هيئة األركان العامة، إننا نقترح عليكم مناطق 

إغالق مناطق تدريبات أخرى وينبغي . أخرى للتدريبات
عند الحدود الواقعة عند منحدرات جبال الخليل باتجاه 

ٕواثر هذه الظاهرة المتمثلة بانتشار عرب . صحراء يهودا
الجبل القرويين في الجزء الخلفي من الجبل باتجاه 

  ". الصحراء
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لدينا مصلحة بتوسيع "وأضاف شارون أن 
لحية هناك، من وزيادة حجم مناطق التدريبات بالنيران ا

أجل الحفاظ على تلك المناطق بأيدينا، وهي هامة 
يمكن أن نضيف مناطق تدريبات لصالحكم ... للغاية

 ."هناك، ولدينا مصلحة كبيرة بأن تتواجدوا في هذا المكان

يسرنا جدا "وأجاب مندوب الجيش اإلسرائيلي أنه 
، فيما تم االتفاق الحقا أن يلتقي "الحصول عليها

ارون لشؤون االستيطان مع مندوبي الجيش مستشار ش
اإلسرائيلي ويستعرض أمامهم المناطق التي يريدون 

من أجل الحفاظ على تلك "توسيع مناطق التدريبات فيها 
 ."المناطق بأيدينا

أمس األحد، عن مدير " هآرتس"ونقلت صحيفة 
يتوقع أن تعزز "، ليئور يافنيه، قوله إنه "عكيفوت"

ضد ترحيلهم من " ن الفلسطينيينالوثيقة موقف السكا
وقالت المحامية روني بيلي، من جمعية حقوق . أراضيهم

استخدام مستهتر لمناطق "المواطن، إن الوثيقة تكشف 
  ". التدريبات

وقالت جمعية حقوق المواطن في التماسها أن 
تتجاهل بالكامل التوثيق التاريخي "مزاعم االحتالل 

ألمن، التي تدل على أن الواضح، وبينها بيانات وزارة ا
  ". الفلسطينيين يسكنون هذه القرى منذ أجيال

كذلك شددت الجمعية الحقوقية على أن ترحيل 
وقدمت  .الفلسطينيين عن قراهم سيبقيهم بدون مأوى

الجمعية إلى المحكمة وثيقة تاريخية أخرى، عبارة عن 
رسالة بعثها مندوب وزارة الزراعة اإلسرائيلية إلى الجيش 

، وبعد عدة أشهر من ١٩٨١سرائيلي، في نهاية العام اإل
قرار شارون، وطالب فيها جيش االحتالل بتنفيذ القرار، 

وتتزايد ... الوضع الميداني يزداد خطورة"بادعاء أن 
عمليات االستيالء على األراضي والسكان يزرعون المزيد 

  . من األراضي وانتقلوا إلى سكن دائم فيها

.  سنة أخرى ومناطق أخرىويبدو لي أننا نخسر
وقدمت ". بسرعة) قرار شارون(وينبغي تنفيذ التوصيات 

جمعية حقوق المواطن وثيقة ثالثة إلى المحكمة العليا، 
وهي عبارة عن وجهة نظر قانونية كتبها المدعي 

، مئير شمغار، الذي ١٩٦٧العسكري العام، في العام 
ترحيل أصبح الحقا رئيس المحكمة العليا، وتقضي بعدم 
  . سكان مدنيين عن مناطق لصالح تدريبات عسكرية

يحظر إخالء سكان "وجاء في هذه الوثيقة أنه 
مدنيين من مناطق من أجل إنشاء مناطق تدريبات 
بالنيران الحية لصالح الجيش اإلسرائيلي، وذلك ألسباب 
ٕسياسية وانسانية وكذلك ألسباب مرتبطة بنصوص 

 ".القانون الدولي

  ٢٨ ص١٠/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

احتالل يشتت .. عائلة المقدسي أبو غزالة
  شملها وينغص حياتها

  

 لم يترك االحتالل من سلوك -القدس المحتلة 
إال وانتهجه بحق عائلة المقدسي أحمد أبو غزالة من 
ًالبلدة القديمة، ابتداء باعتقاله ووصوال إلى إبعاد زوجته 

تالل لترحيل إلى الضفة الغربية؛ ضمن مساعي االح
  .المقدسيين والتضييق عليهم

ويسرد المقدسي أبو غزالة حكايته مع استهداف 
م بفتاة ٢٠٠٩تزوجت عام : "االحتالل له وعائلته قائال

ّمن إحدى قرى رام اهللا، وتقدمت بعد ذلك للم شمل 
  ".للعائلة، وبالفعل استطعت تحصيله

 بدأت أحداث ٢٠١٤في عام : "ويكمل أبو غزالة
ّ واعتقلت على إثرها، ثم سحب االحتالل لم الشمل األقصى

ّلزوجتي، وبدأ مسلسل استهدافي وعائلتي، والتفنن 
بتعذيبنا وخنقنا مستخدما الطرق كافة؛ ومنها السجن 
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، وفق ما نقلته "واالعتقاالت التعسفية والمالحقة واإلبعاد
  .حرية نيوز

وعالوة على ذلك؛ فإن سلطات االحتالل تحرمهم 
ين الوطني والصحي، وتفرض عليهم الضرائب من التأم

  .الباهظة، وتعمل على طرده من أماكن عمله

وتحدث أبو غزالة عن ظروف اعتقاله األخيرة 
االحتالل اقتحم البيت وفتشه وأرهب أطفالي األربعة : "قائال

ًالساعة الثالثة فجرا بعدد كبير من الجنود وعناصر 
، وبعد ساعات المخابرات، واعتقلني وأخضعني للتحقيق

أفرج عني، ومن ثم تسلمت قرارا باإلبعاد عن المسجد 
  ".األقصى لمدة تزيد على السنة

ويشير أبو غزالة إلى أنه ومع أي مناسبة أو 
ُأعياد يعتقل أو يحتجز  ، وفي بعض األحيان "احترازيا"ُ

  .ُيبعد

  ّإبعاد شتت العائلة

قررت : "وعن إبعاد زوجته إلى الضفة قال
حتالل قبل أشهر إبطال قرار لم الشمل الذي مخابرات اال

تحصلنا عليها قبل سنوات، لتبدأ بعدها رحلة استهداف 
أخرى لزوجتي بدأت بإبعادها عن األقصى، وانتهت 

  ".بإبعادها كليا إلى الضفة الغربية

ّكان إبعاد زوجتي صدمة كبيرة هزت : "وأضاف
ية، كياني؛ وذلك الرتباطنا بالقدس من ناحية حياتيه ونفس

هذا عدا عن مدارس أوالدي في البلدة القديمة وتحديدا 
بالقرب من باب حطة، كما أن مركز العالج بجانب 

  ".البيت

وأشار أبو غزالة إلى أن المسجد األقصى كان 
المتنفس الوحيد لزوجته وأوالده، لكن العائلة اآلن باتت 
مشتتة؛ فهو وابنته وولداه االثنان في القدس وطفلته 

  . وزوجته في الضفةالصغيرة

  مالحقة في الحياة والعمل

واتهم أبو غزالة االحتالل بمحاولة الضغط عليه 
وكسر إرادته لمواقفه المناصرة للقضايا المقدسية عامة 
ًواألقصى خاصة وثنيه عن مواقفه التي تصب في 

  .مصلحة المدينة المقدسة الرافضة لجرائم االحتالل

لمقدسي أبو ًويحاول االحتالل أيضا محاصرة ا
غزالة في مصدر رزقه؛ من خالل منع أي شخص من 
تشغيله، ووصل األمر بممارسة التهديد بحق كل من 

  .ّيشغله خالل المدة الماضية

 ١٠/٨/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

عائلة .. إسرائيل منعتها من بناء بيت
 فلسطينية تعيش في مغارة مهددة بالطرد

  

أحمد عمارنة إلى مغارة في سفح لجأ الفلسطيني 
جبل شمال الضفة الغربية، للعيش فيها مع عائلته، بعد 
أن منعته إسرائيل من بناء منزل في قريته فراسين 
الواقعة تحت السلطة األمنية اإلسرائيلية، لكن هذا الملجأ 

 .قد ال يدوم

مدخل المغارة بجدار )  عاما٣٠(أغلق عمارنة 
با حديديا وآخر من الخشب، لها با من الحجارة، ووضع

. وفتح فيها نافذتين، وفي الداخل وضع أثاثا متواضعا
ويعيش عمارنة في المكان مع زوجته الحامل وابنته، 

 .ٕوالى جانب المغارة حظيرة صغيرة ألغنامه ودجاجاته

 ٨مضى على وجود العائلة في المغارة عام و
تفاجأت بإنذار "شهور، وفق قول عمارنة الذي يضيف 

تموز، يطالب /في أواخر يوليو"  السلطات اإلسرائيليةمن
 .بإزالة المغارة الواقعة في أرضه خالل أيام

وغالبا ما تصدر السلطات اإلسرائيلية أوامر 
بتدمير منشآت ومباني في الضفة الغربية المحتلة، 

وتزامن اإلنذار الذي تلقاه عمارنة . تعتبرها غير قانونية
 .منازل ومنشآت إنذارا آخر إلزالة ١٧مع 
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ويقول المهندس المعماري أحمد عمارنة لوكالة 
حاولت البناء مرتين، لكن سلطات "األنباء الفرنسية 

 ."االحتالل أبلغتني أن البناء ممنوع في هذه المنطقة

ودفعه هذا التخاذ قرار بالسكن في مغارة طبيعية 
قائمة منذ زمن بعيد، معتبرا أنه ال يحتاج إلى ترخيص 

يها، خصوصا أن المغارة تقع في قطعة أرض للسكن ف
 .مسجلة باسمه

ويستغرب بالتالي طلب إزالة المغارة بحجة أنها 
 ."شيدت من دون ترخيص"

دول العالم ال تطرد حتى الوحوش من "ويقول 
الكهوف، وأنا ال أطلب إال التعامل معنا كأننا وحوش، 

 ."وعدم طردنا منها

ن السكن في ال أفهم لماذا يمنعونني م"ويتابع 
ليتعاملوا معي كالحيوانات التي تعيش في الكهوف .. مغارة

 ."إذا كانوا من دعاة الرفق بالحيوان

لطات حاولت البناء مرتين، لكن س: عمارنة
 )الفرنسية(االحتالل أبلغتني بأنه ممنوع في هذه المنطقة 

ّوردت وحدة تنسيق أعمال الحكومة اإلسرائيلية 
في األراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع اإلسرائيلية 

، على استفسارات وكالة األنباء الفرنسية حول )كوغات(
ا أعطته) …(األوامر في المنطقة "الموضوع، بالقول إن 

وحدة اإلشراف على المباني التي بنيت بشكل غير 
 ."قانوني، من دون التصاريح والموافقات الالزمة

سيتم تنفيذ األوامر في الموقع وفقا "وأضافت 
إلجراءات السلطات، وسيخضع لألولويات واالعتبارات 

 ."التشغيلية

وتتبع األرض التي تقع فيها المغارة الطبيعية 
رفت بها السلطة الفلسطينية هيئة لقرية فراسين التي اعت

آذار الماضي، غير أن السلطات  /محلية في مارس
اإلسرائيلية تتعامل معها كما تتعامل مع كل المناطق 

 .الخاضعة لسيطرتها اإلدارية واألمنية في الضفة الغربية

ويقول عمارنة وهو يحمل طفلته بين يديه، 
 المغارة تفاجأت باإلنذار، ألنني لم أقم أصال بإنشاء"

 ."الموجودة منذ القدم

وتعيش العائلة في قلق متخوفة من وصول 
 .جرافات إسرائيلية لهدم المغارة

اإلسرائيلية إن إسرائيل " بتسليم"وتقول منظمة 
حزيران، على الرغم / منشأة فلسطينية في يونيو٦٣ّدمرت 

من تفشي فيروس كورونا المستجد، ووسط توتر ناجم 
ّائيل على ضم أجزاء كبيرة من عن احتمال إقدام إسر

الضفة الغربية والمستوطنات اإلسرائيلية فيها، عمال 
بخطة الرئيس األميركي دونالد ترامب للسالم بين 

 .اإلسرائيليين والفلسطينيين

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في 
المناطق الخاضعة لسيطرتها األمنية المعروفة بالمناطق 

وغالبا ما يقدم الفلسطينيون . ين صارمة، إال وفق قوان"ج"
على هدم منازلهم بأيديهم، حتى ال يدفعوا كلفة الهدم إن 
قامت السلطات اإلسرائيلية بهدمها، في حال كانت قد 

 .بنيت من دون تراخيص

وتقع قرية فراسين في شمال غرب الضفة 
ويقول رئيس . ١٩٢٠الغربية، وتعود نشأتها إلى العام 

محمود أحمد ناصر لوكالة األنباء المجلس القروي 
، ١٩٦٧هجرها غالبية أهلها عام "الفرنسية إن القرية 

 ٢٠٠، ليصل عدد سكانها إلى ١٩٨٠وعاد البعض عام 
نسمة يعيشون في مناطق متباعدة على مساحة القرية 

 ."الواسعة، فهم فال يشكلون قرية مترابطة

ّوال توجد في القرية أي خدمات، ومنازلها مكونة 
ن ألواح خشبية أو من الزينك، وال توجد فيها شوارع م

  .معبدة وال خدمة مياه وال كهرباء

ّويتم ضخ المياه إلى المنازل المتواضعة وقطعان 
األغنام من خزان مياه كبير تصل إليه المياه من خارج 

 .القرية
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وتوجد منازل قديمة على سفح الجبل، يشير 
يعيشون هناك، كان أهلنا "إليها رئيس المجلس قائال 

 ."وهناك مقابرهم

منزل "وعلى تلة قريبة من القرية، يمكن رؤية 
يقول سكان فراسين إنه لمستوطن وصل حديثا " متنقل

 .إلى المنطقة

جاء هذا "ويقول رئيس المجلس القروي 
، من دون أن "المستوطن إلى هنا قبل مدة ومعه أغنام

، نحن )الحكومة(في الوقت ذاته، تطالبنا . "يزعجه أحد
 ."أصحاب هذه األراضي، بإزالة كل مظاهر الحياة

  ١٠/٨/٢٠٢٠الجزيرة نت 

* * * * *  

 ومنع رفع األذان في "األقصى" اقتحاما لـ ٤٧
  مرة٩٦ "اإلبراهيمي"

  

 قال وكيل وزارة االوقاف - فلسطين المحتلة 
والشؤون الدينية الفلسطينية حسام ابو الرب، أمس 

ن هجمته على المسجد اإلثنين، ان االحتالل صعد م
االقصى خالل شهري حزيران وتموز الماضيين، ونفذ خالل 

 اقتحاما للمسجد األقصى، وأبعد ٤٧الشهرين الماضيين 
، إضافة إلى االعتقاالت »األقصى«عشرات الشخصيات عن 

 .المتكررة للمرابطين والمصلين

وأشار أبو الرب خالل عرضه لتقرير أعدته وزارة 
في  هللا، إلى منع االحتالل رفع االذاناألوقاف في رام ا

 وقتا، خالل الشهرين الماضيين، ٩٦المسجد اإلبراهيمي 
واستهداف المسجد بقرارت تعسفية تهودية تهدد كيانه 

ولفت التقرير إلى استهداف االحتالل خالل  .ٕواسالميته
االقتحامات، المنطقة الشرقية من المسجد االقصى، قرب 

 .هم التلموديةباب الرحمة، مؤدين طقوس

» جماعات المعبد«وأوضح التقرير أن متطرفي 
المتطرفة، لجأوا مؤخر إلى الجلوس في نقاط محددة 

بالمنطقة الشرقية وعند أدراج ساحة الصخرة العربية، بحجة 
 .االستراحة

ولم تقتصر االقتحامات بحسب التقرير على 
الصلوات التلمودية والحركات االستفزازية، بل عمدت 

ًت يهودية القتحامه بكمامات تحمل نصوصا عصابا ّ
ٍوشعارات عنصرية، واخرون ياخذون من » تلمودية«

اقتحاماتهم القامة حفل زواج او عيد ميالد،ورفع متطرف 
 .علم االحتالل بساحات األقصى

وواصل االحتالل واذرعه التنفيذية اعمال 
شبيبة «الحفريات، حيث كشف موقع ما يسمى عصابة 

ّودية المتطرفة، عن مقاطع فيديو تصور عملية اليه» التالل ُ
ويقع الموقع . حفر نفق بمشاركة عدد كبير من المستوطنين

في مدخل حي » مركز الزوار«أسفل باب المغاربة، قرب 
وادي حلوة ومنطقة القصور األموية المالصقة للجدار 
الجنوبي للمسجد األقصى، عند الباب الثالثي للمصلى 

ُج، ويظهر التسجيل ثالث مستويات من المرواني من الخار
 .الحفر أسفل بعضها البعض

طالب «ورصد التقرير إطالق ما تسمى جماعة 
اإلسرائيلية، حملة لتهويد المسجد األقصى » ألجل الهيكل
، وتهدف هذه الحملة إلى »جبل الهيكل بأيدينا«تحت عنوان 

جمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع 
ت المالية لدعم برامج وطباعة المنشورات التبرعا

والبروشورات وتوزيع الكتيبات على المقتحمين ونشر 
وفي إطار استهدافها المتكرر . األفكار التهويدية لألقصى

لمقبرة باب الرحمة؛ أعاقت شرطة االحتالل أعاقت عمل 
وكشف . متطوعين من القدس المحتلة كانوا ينظفون المقبرة

ع تهويدية جديدة في القدس وحملة التقرير، عن مشاري
ترويج سياحية لها، حيث تعمل ما تسمى بلدية القدس على 

. الذي سيطل على البلدة القديمة” إقامة دوالب ضخم
وينضم هذا الدوالب إلى مجموعة اإلغراءات السياحية 
األخرى المخطط إلقامتها في منطقة الحوض التاريخي 

 .للقدس
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غيضة في المسجد وواصل االحتالل سياسته الب
 ٩٦اإلبراهيمي، ومنع رفع االذان خالل الشهرين الماضيين 

وواصل االحتالل تضييقه على المصلين لمحاولته . وقتا
الحد من االعداد المتزايدة التي تؤم الحرم، واعادت قوات 
االحتالل تأهيل كاميرات المراقبة داخل وفي محيط الحرم 

خ افتتح مستوطنون االبراهيمي الشريف، وفي انتهاك صار
كافيتريا مالصقة للمسجد االبراهيمي وهي أسفل درج البوابه 

 .الغربية

في السياق، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح 
أمس اإلثنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة، بقيادة الحاخام يهودا غليك، وحماية شرطة 

 على االحتالل التي واصلت بفرض اإلجراءات المشددة
ٕدخول الفلسطينيين لساحات الحرم واصدار أوامر اإلبعاد 

 .عن األقصى للمقدسيين

وأفادت دائرة األوقاف أن عشرات المستوطنين 
» الهيكل«اقتحموا ساحات األقصى وتلقوا شروحات عن 

المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من 
صخرة قبل المسجد وقبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة ال

وكان غليك . أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة
في مقدمة المستوطنين الذي تلقوا منه شرحا عن الهيكل 
المزعوم ونظموا جوالت استفزازية في ساحات الحرم بحراسة 
شرطة االحتالل التي أبعدت الفلسطينيين عن مسار اقتحام 

 .المستوطنين

رقية وفتحت قوات االحتالل المنطقة الش
للمستوطنين، فيما أغلقتها في وجه المواطنين المقدسيين، 

 .وأفرغتها من المصلين خالل فترة االقتحام

إلى ذلك، سلمت سلطات االحتالل، المواطن 
المقدسي محمد الزغير قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى 

وسبق أن أبعدت قوات االحتالل .  شهور٦المبارك لمدة 
قصى لمدة أسبوع بعد اعتقال نهاية الشاب الزغير عن األ

ويعتبر محمد الزغير من المرابطين . الشهر الماضي
الدائمين في األقصى، وفي حال اإلبعاد فإنه يؤدي الصالة 

وصعدت . على أبواب المسجد برفقة مجموعة من المبعدين
سلطات االحتالل من استهدافها للفلسطينيين في المسجد 

ٕاعتقالهم وابعادهم، واالعتداء األقصى، من خالل مالحقتهم و
 .عليهم باستمرار

وهدمت قوات االحتالل أمس االثنين، منزلين في 
وذكرت مصادر محلية . خربة بيت سكاريا جنوب بيت لحم

لمراسل وكالة معا اإلخبارية، أن جرافتين يرافقهما قوات من 
جيش االحتالل هدمت منزل المواطن نعمان محمد اسعد 

 مترا مربعا، كما قامت بهدم منزل ٨٠الذي تقدر مساحته 
 .اخر للمواطن لؤي حسن اسعد

وكان المواطن نعمان اسعد قد تسلم قبل عشرة أيام 
 ساعة، وقامت قوات االحتالل بهدم ٩٦اخطارا بالهدم خالل 

 . أشخاص صباح أمس٩المنزل الذي يسكن فيه 

كما شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
همة وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة اإلثنين، حملة مدا

الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما 
كثفت شرطة االحتالل من تحرير مخالفات كورونا 
للمقدسيين خالل تواجدهم في محيط البلدة القديمة ومنطقة 

  )وكاالت. (باب العامود

 ١٦ ص١١/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  

 بعد االشتباه بجسم طائر استنفرت" األوقاف"
  في سماء األقصى

 

قالـــت دائـــرة أوقـــاف القــــدس ": األيـــام "-القـــدس
ًوشــــؤون المــــسجد األقــــصى إن اســــتنفارا تــــم بالمــــسجد 
األقــصى بعــد االشــتباه بجــسم مــشبوه فــي ســماء المــسجد 

  . عن عدم مالحظة أي نشاط مشبوهأسفر

": األيـام"وقالت دائرة األوقاف في بيـان أرسـلته لــ 
ــا توضــيح طبيعــة الموقــف لطمأنــه الجمــاهير، تحــت" م علين

حيث يـتلخص الموقـف بمالحظـة احـد حـراس المـسجد فـي 
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ُســاعات الــصباح البــاكر جــسما طــائرا مــشبوها اعتقــد انــه  ً ً ً
بالون حراري طـائر مـن الجهـة الجنوبيـة للمـسجد األقـصى 

 ".المبارك

األمــر اســتدعى اســتنفار كافــة وحــدات "وأضــافت 
ة المناوبة، لتقـوم بحملـة تفتـيش واسـعة الحراسة واإلطفائي

لكامل المنطقة الجنوبية والشرقية بما فيها سطح المصلى 
القبلــي والمتحـــف اإلســـالمي، وبعــد تبليـــغ كافـــة الوحـــدات 
واألقـــسام عـــن عـــدم مالحظتهـــا أي نـــشاط مـــشبوه عـــادت 

 ". طبيعتها بفضل اهللا عز وجلإلىاألمور 

ة وبعــدها قامــت مجموعــة مــن الــشرط"واســتدركت 
 ".بحملة تفتيش أخرى على خلفية الواقعة

لتوضـيح مـا تـم " انها أصدرت بيانهـا إلىوأشارت 
تناقله على وسائل اإلعالم وصفحات التواصـل االجتمـاعي 
حول اعـتالء شـرطة االحـتالل لـسطح المـصلى القبلـي فـي 

، ومـا آثـاره )أمـس(المسجد األقصى المبارك صـباح اليـوم 
ن قبل أبنـاء شـعبنا التـي من مشاعر االستنكار والرفض م

 ".تدل على يقظة هذا الشعب وتمسكه بمقدساته

ـــت  ـــق نحـــو جمـــاهير "وقال ـــا المطل ًونظـــرا اللتزامن
شـــعبنا وامتنـــا والمـــسجد األقـــصى المبـــارك بحفـــظ رســـالته 
ــل شــفافية  ــار المــسجد بك ــة أخب ــه، وذلــك بنــشر كاف وهويت
وروح المـــــسؤولية، مثمنـــــين كـــــل مـــــن بـــــادر باالتـــــصال 

ن طبيعــة الموقــف ولهــذه الــروح اإليجابيــة واالستفــسار عــ
 ".المباركة

وعليـه نحيـي كافـة أطقـم "وأضافت دائـرة األوقـاف 
الحراسة واإلطفائية في المـسجد العـين الـساهرة علـى أمـن 

  ".وسالمة المسجد األقصى المبارك

 ١١/٨/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

حمالت هدم مسعورة في القدس ودعوات 
  للتصدي لمخططات االحتالل

 

 –خاص موقع مدينة القدس (إعداد وسام محمد 
 وثق تقرير جديد أصدرته إحدى مؤسسات األمم )بيروت

المتحدة، قيام سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بهدم أو 
بالضفة ) ج( مبنى، في المنطقة المسماة ٣٠مصادرة 

الغربية والقدس المحتلة خالل األسبوعين الماضيين، فيما 
دى المؤسسات المقدسية، هدم رصد تقرير أصدرته إح

ً منزال فلسطينيا في مدينة القدس خالل ٢٠االحتالل  ً
 .الشهر الماضي

وقال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
إن السلطات اإلسرائيلية هدمت ":" أوتشا"لألمم المتحدة 

هذه المباني بحجة عدم الحصول على ترخيص من قبل 
ني أخرى هدمت على السلطات اإلسرائيلية، وهناك مبا
 .أيدي أصحابها، تجنبا لدفع الغرامة

أنه منذ بداية حالة الطوارئ، " أوتشا"وأوضحت 
 .ً منشأة فلسطينيا للهدم أو المصادرة٢٨٢ّتعرض 

وأكدت مصادر مقدسية لموقع مدينة القدس، 
ارتفاع عدد المنشآت والمنازل التي دمرها االحتالل 

 في ٢٠٢٠سطس  أغ-اإلسرائيلي منذ بداية شهر آب
الضفة الغربية ال سيما مدينة القدس المحتلة، بحجة 
ًاالفتقار إلى رخص البناء، مما يشكل انتهاكا للقانون  ّ

 .اإلنساني الدولي

ًوتفرض بلدية االحتالل شروطا تعجيزية ومبالغ 
 .طائلة إلجراءات الترخيص والتي تمتد لسنوات طويلة

ًوبلغ عدد المنازل التي هدمت ذاتيا م نذ بداية ُ
ًمنزال، وهي ) ٣٧(تموز / العام وحتى نهاية شهر يوليو

قابلة للزيادة خاصة في ظل همجية االحتالل، وهو الرقم 
األعلى مقارنة مع السنوات السابقة، وفق ما ذكر مدير 

 .القدس للحقوق االقتصادية واالجتماعية زياد حموري

وأفاد حموري في مقابلة صحفية بأن عدد 
 هدمت ذاتيا عام المنازل التي  منازل فقط، ٦ بلغ ٢٠١٩ُ
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وهو ما يدلل على زيادة وتيرة الهدم هذا العام عدة 
  .أضعاف

 ألف أمر هدم لمنازل ٢٢-٢٠ّونبه إلى وجود 
طاولة محاكم االحتالل، ومن "في مدينة القدس على 

الممكن أن يتم تنفيذها في أي وقت ممكن، وذلك وفق 
 ."يذ الفعليٕرؤية االحتالل واقراره للتنف

وعد حموري سياسة هدم البيوت ذاتيا،  من "ّ
أقسى أنواع العقوبات والتشريد الذي يفرضه االحتالل 

ً، مشيرا إلى أن االحتالل يستخدم هذه "على المقدسيين
ّ حينما دمر بيوت الفلسطينيين ١٩٤٨السياسة منذ عام  ً

 .ّوهجرهم منها

ّوبين أن االحتالل يستخدم السياسة تحت 
ميات مختلفة واهية، مثل عدم حصولها على تراخيص ُمس

وأخرى أنها تعود لمواطنين نفذوا عمليات فدائية، لكن 
القصد منها كلها عقوبة المواطن الفلسطيني معيشيا 

 .واقتصاديا

بدروه، قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة 
إن االحتالل يالحق المقدسيين :" التهجير ناصر الهدمي

 ممنهجة لدفعهم على ترك القدس من خالل سياسة
والخروج منها لفقدان حقهم فيها وحرمانهم من الصالة 

 ".في المسجد األقصى

وأوضح الهدمي في تصريح صحفي أن االحتالل 
يريد أن ينفرد بالقدس وما يشجعه على ذلك هو الدعم 
األمريكي لجرائمه واعتبار المدينة عاصمة لدولة 

 .االحتالل

أن االحتالل يريد أن يتخطى وأشار الهدمي إلى 
وينتهي منها والتقدم خطوة جديدة لألمام عبر " أوسلو"

وأن أي مخالف لقوانينه أو "إخضاع الفلسطينيين لقوانينه 
ً، داعيا أبناء شعبنا "إظهار والئه لغير دولته يتم تهجيره

كافة إلى الوحدة من أجل مواجهة مخططات االحتالل في 

 الهدم الذاتي التي ترهق مدينة القدس وخاصة سياسة
 .كاهل المقدسيين من جميع الجوانب

وأطلق نشطاء مقدسيون دعوات للتصدي 
لعمليات الهدم التي ينفذها االحتالل لمنازل وممتلكات 
المواطنين في القدس والتي تصاعدت بشكل خطر في 

 .اآلونة األخيرة

وقال عضو الدفاع عن عقارات وأراضي سلوان 
إن االحتالل يخشى :" يم أبو سنينةفي القدس عبد الكر

تجمع المقدسيين خلف أي قضية ألنه يكتب لهم النجاح 
فيها، كما حدث في هبة باب األسباط واالعتصامات التي 

  .شهدتها المدينة

وشدد أبو سنينة على أن الحراك الجماهيري 
والشعبي هو الضامن الوحيد لبقاء المقدسيين وحماية 

 . والمصادرةبيوتهم وكبح سياسة الهدم

وختم أبو سنينة إلى أن االحتالل قد ينجح في 
هدم بيت، لكنه سيرتدع عن تدمير المزيد إذا وجد 

  .اعتصامات للمواطنين لحماية المنازل

 ١١/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

المنطقة الشرقية جزء ال يتجزأ : مرجعيات دينية
  "األقصى"من 

 

مرجعيـات دينيـة  أكـدت – صـفا –القدس المحتلة 
أن المنطقة الشرقية ومنها مصلى باب الرحمـة، هـي جـزء 

 ".ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك

مـساحة المنطقـة "وقالت المرجعيات فـي بيـان إن 
ً دونمـــا، أي أنهـــا تمثـــل ثلـــث المـــساحة ٥٠الـــشرقية هـــي 

ـــــغ  ـــــي تبل ـــــصى، والت ـــــسجد األق ـــــة للم ـــــا ١٤٤الكلي ً دونم
 .متر مربع٩٠٠و
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 أنهـــــا تـــــشمل المـــــسجد األمـــــامي وأشـــــارت إلـــــى
واألقصى القـديم ومـصلى بـاب الرحمـة والمـصلى المروانـي 
ومـــصلى البـــراق وســـائر المـــصاطب والممـــرات واللـــواوين 
والجــدران الخارجيــة، بمــا فيهــا حــائط البــراق، وكــل مــا دار 

 .عليه السور

ًجـــاء ذلـــك ردا علـــى مـــا تناقلتـــه وســـائل اإلعـــالم 
، وأنهـم "األقـصى"تحمـوا ًمؤخرا بأن مجموعة مـستوطنين اق

ًأدوا طقوسا تلمودية بصورة علنية مرات، قرب مصلى باب 
من قبيل االستفزاز " إعالم إسرائيل"الرحمة، وكانوا يرفعون 

 .والتحدي

إن المسجد األقـصى : "وقالت المرجعيات في بيان
بجميع ساحاته ومرافقه هو للمسلمين وحدهم بقرار إالهـي 

 للتفاوض وال للتنـازل عـن ذرة رباني غير قابل للنقاش وال
 ".تراب منه

وعبرت عن رفـضها لمـا تدعيـه سـلطات االحـتالل 
ــــة عــــسكرية، وأنهــــم  ــــشرقية هــــي منطق ــــة ال ــــأن المنطق ب

 .يستغلون وباء كورونا لتحقيق أطماعهم في األقصى

وحملــت المرجعيــات الدينيــة الحكومــة اإلســرائيلية 
اس اليمينيـــة المحتلـــة المـــسؤولية الكاملـــة عـــن أي مـــس

بالمـــسجد األقـــصى وبـــسيادته أو عـــن أي تغييـــر للوضـــع 
 .١٩٦٧القائم فيه، والذي كان قائما منذ عام 

وطالبـت حكومـات الـدول العربيـة واإلسـالمية بـأن 
تتحمل مسؤولياتهم تجاه األقصى، فهو أمانة في أعناقهم 

 .جميعا

ــى شــد الرحــال  وحثــت المــسلمين فــي فلــسطين إل
ره وصد أي اعتداء يتعرض إلى األقصى للصالة فيه وتعمي

 .له

ــذين  ــات جهــود حــراس المــسجد ال ــت المرجعي وحي
ــة المــرابطين والمرابطــات وطــالب  ــون بــواجبهم، مثمن يقوم
مــصاطب العلــم الــذين يعمــرون األقــصى، رغــم التــضييقات 

  .عليهم، ولن تثنيهم االبعادات الظالمة بحقهم عنه

 ١١/٨/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

تتسلم "  الفلسطينيالتعليم العالي
مشروع توسعة وتطوير مباني كلية األمة 

 بالقدس الجامعية الحكومية
  

ّ تسلمت وزارة التعليم العالي والبحث -رام اهللا 
 مشروع توسعة وتطوير مباني الفلسطينية يومالعلمي 

كلية األمة الجامعية الحكومية في بلدة الرام بالقدس، 
من الحكومة األلمانية، ضمن برنامج والذي نفذ بتمويل 

زيادة فرص العمل للشباب من خالل تطوير وتحديث 
  .التعليم التقني والمهني في فلسطين

 ألف يورو وشمل ٥٠٠وبلغت تكلفة المشروع 
بناء أربع طوابق كتوسعة أفقية للكلية لتوفير مشاغل 
جديدة لتطوير تخصصات الكهرباء والتصميم الجرافيكي 

مل صيانة للمبنى القائم وتزويد الكلية وغيرها، وع
  .بتجهيزات وأثاث للمختبرات الجديدة

ويأتي هذا المشروع الحيوي الهام ضمن المنحة 
المقدمة من بنك التنمية األلماني لفلسطين والتي تبلغ 

 ماليين يورو، بهدف توسعة وصيانة الكليات التقنية ١٠
ها والمدارس والمراكز المهنية في فلسطين وتجهيز

بالمعدات الالزمة، ودعم برامج الدراسات الثنائية في 
  .فلسطين لزيادة فرص العمل لدى الشباب

 ١١/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 االحتالل يترجم مخطط الضم على أرض الواقع
 

 كشف مركز فلسطيني -فلسطين المحتلة 
متخصص بمراقبة االنتهاكات اإلسرائيلية لألراضي 

نشاطات االستيطانية النقاب عن الفلسطينية المحتلة وال
أن سلطات االحتالل وزعت أوامر عسكرية تستهدف 
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 آالف دونم من أراضي المواطنين ٦مصادرة أكثر من 
 .الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة

في تقرير، » أريج«وقال معهد األبحاث التطبيقية 
على نسخة عنه، أمس الثالثاء، » قدس برس«حصلت 

» اإلدارة المدنية«ُ أصدرت ما تسمى ١٩٩١إنه منذ عام 
اإلسرائيلية مخططات هيكلية للمستوطنات اإلسرائيلية في 
الضفة الغربية، شملت مناطق توسع مستقبلية 
للمستوطنات القائمة، مع األخذ بعين االعتبار اعتماد 

 .مساحات إضافية إلقامة مستوطنات جديدة

 وأشار التقرير إلى أن مجموع مساحة المخططات
 ألف دونم، وهي ٤٨٦الهيكلية الصادرة آنذاك بلغت 

سبعة أضعاف مساحة المستوطنات اإلسرائيلية التي كانت 
 . ألف دونم٦٩ والبالغة ١٩٩١قائمة حتى العام 

وأضاف أنه عقب توقيع اتفاقيتي أوسلو االولى 
 على التوالي ١٩٩٥ و١٩٩٣والثانية في األعوام 

ناطق أ، ب، ج، وتصنيف األراضي الفلسطينية إلى م
تجاهلت سلطات االحتالل إصدار مخططات هيكلية 

لتلبية » ج«للتجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة 
احتياجاتها العمرانية ومواكبة الزيادة السكانية، بصفتها 
الجهة المخولة لتسيير األمور اإلدارية واألمنية، كما 

 .فعلت مع المستوطنات

 هذا التجاهل وتابع التقرير، أن ذلك جعل
الممنهج التجمعات الفلسطينية تحت خطر الهدم لعدم 
مقدرتها على إصدار التراخيص الالزمة التي تجنبها 
عمليات الهدم والتشريد بسبب فرض سلطات االحتالل 
إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة على الفلسطينيين 
المتقدمين للحصول عليها، عدا رفض معظم الطلبات 

دم موافاة المخططات الشروط الالزمة المقدمة بزعم ع
 .للبناء

وذكر التقرير أن مساحة نفوذ المستوطنات 
تتخطى مساحة المخططات الهيكلية االسرائيلية الصادرة 

 للمستوطنات اإلسرائيلية في االراضي ١٩٩١في العام 
الفلسطينية المحتلة، حيث جاءت هذه الزيادة من خالل 

جالس المستوطنات أوامر عسكرية إسرائيلية تمنح م
االسرائيلية في الضفة الغربية السيطرة على أراض 
فلسطينية جديدة في الضفة، إضافة إلى تلك التي تحتلها 
وتلك التي تأتي تحت إطار المخططات الهيكلية 
االسرائيلية لتصبح ضمن حدود المستوطنات اإلسرائيلية 
المستقبلية، حتى بلغت المساحة التي تأتي ضمن مناطق 

 ألف دونم مع نهاية ٥٤٢وذ المستوطنات إلى نحو نف
ً دونما ٣٧٩ ألف و٥٥، أي بزيادة مقدارها ٢٠١٩العام 

عن مساحة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في 
 .١٩٩١العام 

وأشار التقرير إلى أنه منذ احتاللها لألراضي 
 استخدمت سلطات االحتالل ١٩٦٧الفلسطينية في العام 

، آلية قانونية وبيروقراطية معقدة تخطت اإلسرائيلي
إجراءات العدالة الطبيعية للسيطرة على جزء كبير من 
االراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها 
ًشرقي القدس، حيث أصبحت هذه األراضي فيما بعد جزءا 
من المستوطنات والبؤر االستيطانية والقواعد العسكرية، 

خرى لتوسيع هذه المستوطنات في وتكريس مساحات ُأ
 .المستقبل

وأوضح أن األداة الرئيسية التي استخدمتها 
سلطات االحتالل، للسيطرة على األراضي الفلسطينية هي 
األوامر العسكرية العنصرية لمصادرة األراضي، منها 
ألغراض عسكرية، وُأخرى إعالن األراضي أمالك غائبين، 

ٕة احتياجات العامة، واعالن وُأخرى لمصادرة األراضي لتلبي
ُأخرى محميات وحدائق طبيعية، وغيرها من األوامر 
العنصرية التي استندت كل منها إلى أسس قانونية 

 .مختلفة

ورأى التقرير أن ما تقوم به دولة االحتالل 
اإلسرائيلي ما هو إال ترجمة لمخطط الضم االسرائيلي 
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سلل على أرض الواقع وتطبيق رغبة إسرائيل في الت
بعمق، والسيطرة على المناطق االستراتيجية والحيوية في 
ٕالضفة الغربية المحتلة، واحكام قبضتها على ومواردها 
وخيراتها وضمها في نهاية المطاف حتى تضمن 
ًديمومتها كدولة احتالل، نظرا لمساحة األراضي التي 
أصبحت تسيطر عليها، وما زالت تسعى للسيطرة على 

 .>>...الل القوانين العنصريةالمزيد منها من خ

  ١٤ ص١٢/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

تكلم بحرقة وبصدق ... أبا ادهم المقدسي
  !على هدم بيته بيديه عندما أجبر

 

 راسم عبيدات

أبو ادهم أبو صبيح شقيرات من جبل المكبـر بـدأ 
صــباح يــوم الجمعــة الماضــي عمليــة هــدم قــسرية ذاتيــة 

منـزل مـن ...ي جبل المكبـرلمنزله في منطقة دير السنة ف
طــابقين لــم يــدفع فيــه فقــط شــقى عمــره، بــل وشــقى عمــر 
ابنـــه، كانـــا يوصـــالن النهـــار بالليـــل فـــي عمـــل متواصـــل، 
وانقطعــا عــن العــالم ســبع ســنوات مــن أجــل أن يتمــا بنــاء 

... وبالفعــل كــان هــذا البيــت تحفــة فنيــة ريفيــة. بيــت لهــم
على حاوال بشتى الطرق منذ خمس سنوات ان يحصال له 

ــــشواقل كغرامــــات  ــــات اآلالف مــــن ال ــــا مئ ــــرخيص، ودفع ت
مخالفة ما يـسمى بنـاء بـدون تـرخيص، ولكـن كـل هـذا لـم 
ًيمنـــع بلديـــة االحـــتالل مـــن أن تـــصدر أمـــرا لهمـــا بهـــدم 

ٕمنزلهمــــا ذاتيــــا واال فــــإن  وجرافــــات االحــــتالل " بلــــدوزرات"ً
ـــه " أنيابهـــا"ســـتقوم بهدمـــه وغـــرس  فـــي أساســـاته وجدران

 . عملية الهدموتدفيعهما تكاليف

أبو ادهم بمعرفتي فيه كانسان شهم وطنـي عنيـد 
يــرفض هــذا الــشكل مــن الهــدم ولكــن هــدم البيــت بجرافــات 

االحـتالل سـيدمر األرض واألسـوار والحديقـة، " بلدوزرات"و
وربما تكاليف التخريـب النـاتج عـن عمليـة الهـدم بواسـطة 

، ًستكون كبيـرة وباهظـة جـدا" بلدوزراته"جرافات االحتالل و
وهو ....ًولذلك رضخ للقرار االحتاللي مكرها وعلى مضض

عنــدما تكلــم بقهــر داخلــي وحــسرة وحرقــة وبانفعــال، أثنــاء 
ــــدم أمــــام  ــــرى حلمــــه يه ــــه لكونــــه ي ــــذاتي لمنزل ــــدم ال اله

  .....عينيه

ًسياســـــة الهـــــدم ال يمكـــــن مواجهتهـــــا فرديـــــا وال 
بالبيانات وال بالشعارات وال برفـع الـصور والرايـات، فـال بـد 

ــــ ــــا م ــــة ضــــمن رؤي ــــة جماعي ــــف جمــــاعي ومواجه ن موق
 ٕواستراتيجية موحدتين

فالهدم هو بحد ذاته، ليس فقط شكال مـن أشـكال 
التطهيــر العرقــي، بــل جريمــة ترتقــي إلــى مــستوى جــرائم 

  ....حرب

ٕإنها سياسة إقصاء والغاء وجود وتزييف الروايـة 
ـــسطينية ... وشـــطبها ـــاك إســـتراتيجية فل فهـــل ســـيكون هن

ـــــة ـــــة لمواجه ـــــشاريع جمعي ـــــذه المخططـــــات والم ـــــل ه  مث
ــي مدينــة القــدس ــصهيونية ف ــى ..ال ــرك الحبــل عل ؟ بــدل ت

 .غاربه، بحيث بات المقدسي يبحث عن خالصه الفردي

ُيذكر أبو ادهم بمشروع الشارع األمريكـي، وكيـف 
ان المحتل عمد إلى ان يكون العمال في هـذا الـشارع مـن 
ا أهــــل القــــرى التــــي يمــــر فيــــه ويــــدمر أرضــــها وأشــــجاره

فهـــو يريـــد ان .. .ويـــستولي علـــى مئـــات الـــدونمات منهـــا
يشكلوا له مفاتيح أو مسهلين له لتسيير وتنفيذ مـشاريعه 

 .ومخططاته مقابل مكاسب فردية سيدفع ثمنها الجميع

وأنـــا أخـــتم بـــالقول سياســـة الهـــدم الـــذاتي باتـــت 
بحاجة إلى موقف جمعي فلـسطيني منهـا، فهـذه الـسياسة 

 يخفي وجهه القبيح كمحتـل تنتـشر يريد منها االحتالل ان
صــور الياتــه وجرافاتــه علــى شاشــات الفــضائيات والتلفــزة 
ووسائل التواصل االجتمـاعي، وهـي توغـل فـي هـدم بيـوت 
ــال ونــساء وشــيوخ  ــشريد ســاكنيها مــن أطف المقدســيين وت
ومقعــدين، ومنــاظر األطفــال الجالــسين علــى ركــام بيــوتهم 

عاب وكتب دراسية، وهم يبحثون عن بقايا مقتنياتهم من ال
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تحرك مشاعر قطاعات من الرأي العـام، وتخلـق حالـة مـن 
التعـــاطف مـــع الـــشعب الفلـــسطيني، وكـــذلك فهـــي تفـــضح 
ٕوتعري االحـتالل وسياسـاته واجراءاتـه وممارسـاته القمعيـة 

 .وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني

ًولذلك هو يلجأ الى خيار إجبـار المقدسـيين قـسرا 
ــ ــى هــدم بي ــراخيص، عل ــدون ت ــي يعتبرهــا مقامــة ب وتهم الت

ــه بعمليــة الهــدم مــن خــالل جرافاتــه  تحــت طائلــة ان قيام
سيكلف المقدسي مبلغا ما ال يقل عن " بلدوزراته"وآلياته و

هــــي سياســــة خبيثـــة لتجميــــل صــــورة .. . ألـــف دوالر٢٠
 .المحتل وعدم تحميله مسؤولية الهدم

ا ولــذلك علــى صــناع القــرار الفلــسطيني ان يبحثــو
عـــن خيـــارات أخـــرى تفـــضح وتعـــري هـــذه الـــسياسة وتلـــك 
ًالجــرائم، فاإلنــسان المقدســي وحيــدا ال يمكــن لــه أن يتخــذ 
ـــسياسة، فـــال  ـــذه ال ـــرارا فرديـــا بالمجابهـــة والمواجهـــة له ًق ً

والمقدســي ال . منـاص مــن موقـف جمعــي مـسنود ومــدعوم
  .يحتاج إلى زيادة همومه ومعانياته بوعود فارغة وجوفاء

 ١٢/٨/٢٠٢٠سية القدس المقد

* * * * *  

  

مستشفى المقاصد بالقدس يواجه اإلغالق 
  لهذه األسباب

 

ميــدل  "موقــع نــشر – درويــش  باســل– ٢١عربـي
ــــست آي ــــسطيني " إي ــــراء الفل ــــشفى الفق ــــرا عــــن مست تقري

ــــذي يواجــــه خطــــر ) المقاصــــد( ــــة، ال ــــدس المحتل فــــي الق
 .اإلغالق

، إن أروقـة "٢١عربي"وقال التقرير الذي ترجمته 
كانــــت مــــن أكثــــر مــــن المستــــشفيات  تــــشفى، التــــيالمس

الفلـــسطينية ازدحامـــا، باتـــت فارغـــة، بينمـــا تنـــاقص عـــدد 
، حيــث يخــيم شــبح اإلغــالق %٥٠ المرضــى لمــا دون الـــ

 .عليه، بسبب أزمة فيروس كورونا

، عمـــــل مستـــــشفى ١٩٦٨نـــــذ إنـــــشائه عـــــام مو
بــشكل دائــم لتــوفير احتياجــات " جمعيــة المقاصــد الخيريــة"

 وتــوفير العنايــة للمرضــى مــن غــزة والــضفة الفلــسطينيين،
الغربية والقدس، وأصبح جزءا ال يتجزأ من النظام الصحي 

  .الفلسطيني

ومـع مــرور الوقـت، تحــول المستـشفى إلــى مركــز 
ــذين يفــضلون العــالج  ــل المرضــى ال صــحي رئيــسي لتحوي
ضمن النظام الصحي الفلسطيني ولـيس اإلسـرائيلي، ومـن 

ة ال عالج لها فـي الـضفة يعانون من مشاكل صحية معقد
  .الغربية وقطاع غزة

ونظــرا لعــدد مــن العوامــل، منهــا انتــشار فيــروس 
ــي األراضــي الفلــسطينية، باإلضــافة إلــى توقــف  ــا ف كورون
ٕالتنسيق األمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل، لم يعـد 
ـــــى  ـــــى الوصـــــول إل ـــــسطينيون قـــــادرين عل المرضـــــى الفل

ـــك مـــع توقـــف مـــنح إســـر ائيل التـــصاريح المستـــشفى، وذل
الخاصــة للمرضــى المــسافرين إلــى منــاطق شــرق القــدس، 

  .حيث يقع المستشفى المذكور

ونقـــل الموقـــع عـــن الـــدكتور عـــز الـــدين حـــسين، 
مدير المستشفى ودائـرة العـالج البـاطني والقلـب، قولـه إن 

 ٤٧( مليـــون شـــيكل ١٦٠ديـــون المستـــشفى تـــصل إلـــى 
مليــون  ١٨( مليــون شــيكل ٦٠، ومــن هــذه )مليــون دوالر

هي دين للمستشفى من وزارة الصحة الفلـسطينية، ) دوالر
  .التي تغطي تحويالت المرضى من الضفة الغربية وغزة

 مليـــون ٢٠( مليـــون شـــيكل ٧٠وأشـــار إلـــى أن 
يــدين بهــا المستــشفى لــشركات اإلمــدادات الطبيــة، ) دوالر

ديــــون ضــــريبة )  مليــــون دوالر٩( مليــــون شــــيكل ٣٠و
 وض مــن البنــوك، فــي حــينوتــأمين صــحي إســرائيلي وقــر

تراكمـت فــواتير المستــشفى؛ بـسبب طبيعتــه الخيريــة وغيــر 
  .الربحية على مدى العقود الماضية

واستمر المشفى بتقـديم العـالج ألعـداد كبيـرة مـن 
المرضى مجانا، خاصة ضحايا الهجمات اإلسرائيلية، وكذا 



  
  ٦٩ 

مواطنـــو القـــدس الـــذي ســـحبت مـــنهم إســـرائيل هويـــاتهم، 
  .همشة األخرى في القدسوالمجتمعات الم

وتتــراوح تغطيــة الــسلطة الوطنيــة للمرضــى الــذين 
، في الوقت الذي يتكفل فيـه %١٠٠-٨٠تحولهم ما بين 

ال يــستطيعون دفــع كلفــة  المستــشفى ببقيــة الفــواتير لمــن
  .العالج

وبــــسبب األزمــــة الماليــــة األخيــــرة التــــي فاقمهــــا 
وصــول فيــروس كورونــا، لــم يكــن المستــشفى قــادرا علــى 

مـــنهم % ٧٥ مـــن موظفيـــه، نـــسبة ١٠٠٠ع رواتـــب دفـــ
جــاءوا مــن الــضفة الغربيــة، ولــم يكــن بعــضهم قــادرا علــى 

  .الوصول إلى المستشفى؛ بسبب كلفة النقل العالية

وفــي حالــة أغلــق المستــشفى أبوابــه، فــسيجد كــل 
المرضــى الــذين يحتــاجون لتحــويالت أنفــسهم أمــام البحــث 

  .أو في الخارجعن العالج في المستشفيات اإلسرائيلية 

ويعـــاني المستـــشفى مـــن مـــشاكل إضـــافية، فهـــو 
بفدراليــة الجمعيــات اإلســرائيلية بــسبب قــانون ضــم القــدس 

، ويقـول حـسين، إن إسـرائيل ال تـوفر الجهـود ١٩٦٧عام 
والمحاوالت مـن أجـل الـسيطرة علـى المستـشفى مـن خـالل 
ــسلطة  ــى ال ــديون المــستحقة عل ــع ال مــساعدته وعــرض دف

لــضريبة الــذي تجمعــه، ولكــن المقاصــد الوطنيــة مــن مــال ا
رفضت العرض، وقالـت إنهـا لـن تكـون جـزءا مـن المـؤامرة 

  .اإلسرائيلية ضد القدس والشعب الفلسطيني

ـــشفى مـــن المـــداهمات اإلســـرائيلية  وعـــانى المست
المتكررة؛ الختطاف الجرحـى الفلـسطينيين فـي التظـاهرات، 

افة أو جثــث القتلــى برصــاص االحــتالل اإلســرائيلي، باإلضــ
لتدمير معـدات ومـصادرة وثـائق، مـا تـرك عبئـا كبيـرا علـى 

  .المستشفى ونفسية العاملين والمرضى

ــــــد جــــــاد اهللا، إن  ــــــدير اإلداري، أحم ــــــول الم ويق
مستـــشفى "و" مـــشفى الفقـــراء"المستـــشفى يوصـــف بأنـــه 

، لكنـــــــه ال يـــــــستطيع اآلن تـــــــوفير العـــــــالج "االنتفاضـــــــة

 أنـــه لـــم للمحـــرومين بـــسبب األزمـــة الحاليـــة، مـــشيرا إلـــى
  .ً عاما٣٥يشاهد أزمة معقدة كالحالية منذ عمله فيه قبل 

  ١١/٨/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

* * * * *  

سلطات االحتالل تنتهك حقوق : أبو بكر
  األسرى المرضى بشكل متعمد بهدف قتلهم

 

 قــــال رئــــيس هيئــــة شــــؤون - وفــــا-بيــــت لحــــم 
ــر، إن حكومــة اســرائيل  ــدري أبــو بك االســرى والمحــررين ق

 القتــل الطبــي المتعمــد بحــق األســرى وهــي تمــارس سياســة
ـــــات الجـــــسيمة بحـــــق  ـــــي لمـــــستوى المخالف جريمـــــة ترتق

  .المعتقلين المرضى

خـالل زيارتـه ووفـد مـن الهيئـة  وأضاف أبو بكـر،
ــة  اليــوم األربعــاء، عــددا مــن األســرى المحــررين مــن مدين
بيت لحم ومـن بيـنهم االسـير المحـرر المـصاب بالـسرطان 

 عــــــاهور، أن الــــــسلطات والفـــــشل الكلــــــوي نــــــضال أبــــــو
ــــة  ــــايير الدولي ــــرم المع االســــرائيلية وادارة ســــجونها ال تحت
واالنسانية في التعامل مع االسـرى المرضـى، خاصـة فيمـا 
يتعلـــــق بـــــإجراء فحوصـــــات دوريـــــة للمرضـــــى، واغـــــالق 
مستـــشفى الرملـــة ونقـــل األســـرى المرضـــى فـــي ســـيارات 
اسعاف والمساومة على العالج وعدم نقلهـم للمستـشفيات 

ـــــصعبة ال ـــــشخيص الحـــــاالت ال ـــــة فـــــي ت ـــــة والمماطل مدني
   .والمعقدة

وزار أبــو بكــر والوفــد المرافــق فــي مخــيم دهيــشة، 
االســير المحــرر فــراس أبــو عليــا، والمحــرر حمــزة الخمــور 

ــد قــضائهما  ــا فــي االســر، كمــا زار المحــررين ١٧بع  عام
 عامــا لكــل منهمــا ١٦رمــزي أبــو زر، وأحمــد الزغــاري بعــد 

   .في األسر

ر االســــير المحــــرر مــــصطفى بوجــــة مــــن كمــــا زا
 سنوات، والمحررة شـروق البـدن ٥ الدوحة بعد اعتقال دام

مــن بلــدة تقــوع، كمــا اســتقبل اللــواء ابــو بكــر علــى مــدخل 



  
  ٧٠ 

مدينة بيـت لحـم االسـير المحـرر سـالم عبيـات الـذي افـرج 
  . عاما١٣عنه اليوم من سجون االحتالل بعد اعتقال دام 

 ١٢/٨/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

تحالفات إسرائيلية لتمرير : المحامي جبارة
  مشاريع استيطانية بالقدس

 بعـــد يـــومين مـــن - محمـــد أبـــو خـــضير-القـــدس
قبـــول محكمـــة الـــشؤون المحليـــة فـــي القـــدس االســـتئناف 
ـــارة باســـم أصـــحاب  ـــد جب ـــل المحـــامي مهن المقـــدم مـــن قب

ين بمنطقــــة وادي الربابــــة فــــي حــــي األراضــــي الفلــــسطيني
ســلوان، جنــوب القــدس، بخــصوص أوامــر البــستنة التــي 
كانــت قــد تقــدمت بهــا بلديــة االحــتالل بالقــدس والهادفــة 
ٕللـــسيطرة علـــى عـــشرات الـــدونمات لتنفيـــذ واقامـــة حـــدائق 
وطنيــــــه لإلســــــرائيليين، مــــــا يمنــــــع أصــــــحاب األراضــــــي 

 فـإن الفلسطينيين مـن دخـول أراضـيهم واالسـتيالء عليهـا،
ما جرى يـسلط الـضوء علـى حقيقـة التحالفـات اإلسـرائيلية 

  .االستيطانية بالقدس والهادفة لتهويدها

إن ": "القــــدس" يقــــول المحــــامي مهنــــد جبــــارة لـــــ
المحكمـــة قـــررت قبـــول االســـتئناف الـــذي قـــدمناه، وألغـــت 
ٕاألمر المؤقت واعطاء أمر ثابت يمنـع بلديـة االحـتالل فـي 

ستنة التـي تـدعي أنهـا بحاجـة القدس من تنفيذ أعمال البـ
  ".لها

وأشار إلـى أن الحـديث يـدور عـن أوامـر البـستنة 
ــسلطة المحليــة بموجــب قــانون  التــي تقــوم باستــصدارها ال
ٍيخولها بوضع اليد عليها بادعاء أنهـا أراض مهملـة ويـتم 
إلقــاء القمامــة بهــا بحجــة المحافظــة علــى هــذه األرض ثــم 

ة الســـــتعمال ٕالـــــسيطرة عليهـــــا واعالنهـــــا كحـــــدائق عامـــــ
  ".الجمهور

ووفــق جبــارة، فــإن هــذا التعريــف ال ينطبــق علــى 
ــدا،  ــة ألنهــا أراضــي مزروعــة جي ًاألراضــي فــي وادي الرباب
ًوأصـحابها يعتنـون بهـا بـصورة جميلـة، وهـي فعـال بــستان 

ًمحـــافظ عليـــه جيـــدا، وليـــست مهملـــة وفـــق ادعـــاء بلديـــة 
  .االحتالل

ــارة إلــى أنــه وخــالل األشــه ر ويلفــت المحــامي جب
األخيرة، كان هناك تنسيق كامل وتحالف موثق بين بلديـة 

الوطنيــة (االحــتالل فــي القــدس وســلطة الطبيعــة والحــدائق 
وشـــركات اســـتيطانية فـــي منطقـــة حـــي وادي ) اإلســـرائيلية

الربابــة لغــرض الــسيطرة علــى األراضــي المفتوحــة الفارغــة 
ــد  ــاك بادعــاء ضــرورة وضــع الي ــسطينيين هن ــارات الفل وعق

ألراضــي لغــرض اقامــة الحــدائق العامــة و، أو علــى هــذه ا
إقامـــة مـــشروع تـــل فريـــك وغيرهـــا مـــن المـــشاريع لـــصالح 

  .المستوطنين

وينــوه جبــارة إلــى وجــود خطــة مدروســة ويجــري 
تنفيـــذها مـــن خـــالل بلديـــة االحـــتالل فـــي القـــدس وأحـــزاب 
اليمين والجمعيات االسـتيطانية وسـلطة الطبيعـة والحـدائق 

 اســـتيطانية بهـــدف تـــشكيل العامـــة ومـــستثمرين وشـــركات
حـــاجز أو تخـــصيص منطقـــة يجـــري التخطـــيط لالســـتيالء 
ــي ســلوان  ــسطيني ف ــع تطــور البنــاء الفل عليهــا بهــدف من
ووادي الربابة وجنوب البلدة القديمة من القدس والمـسجد 
األقــــصى المبــــارك بهــــدف إبقــــاء هــــذه المنطقــــة لــــصالح 

  .االستيطان والمشاريع االستيطانية

 اعتراضـــات ضـــد ٣د قـــدمت لقـــ"ويوضـــح جبـــارة؛ 
بلديــة االحــتالل فــي القــدس وضــد الحــدائق العامــة، وذلــك 
ــة  ــة، اســتنادا لحقيق ًالتحــالف االســتيطاني فــي وادي الرباب

 بــل مسلــسلة ومزروعــة لــهواضــحة أن األراضــي غيــر مهم
بالزيتون وغير مهملة، وهي نظيفة وبستان حقيقي، وهـذا 

والمحكمـــة قدمتـــه للمحكمـــة موثـــق بانتظـــار رد المحكمـــة، 
 ٤كانت تنتظر رد البلدية منذ شهر نيسان الماضي، وبعد 

أشهر لم ترد البلدية على االعتراض، فجاء قـرار المحكمـة 
قــــاطع بمــــنعهم مــــن انتهــــاك حقــــوق أصــــحاب األراضــــي 

  ".ًودخولها قطعيا
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أن القاضي قرر أن البلدية ليس "ويضيف جبارة، 
مؤقـت وأصـبح لديها إجابة، وقبل موقفنا تم إلغـاء القـرار ال

ً، مؤكدا أن الحملة من البلدية وسلطة الطبيعـة "دائم القرار
ــــــر مجموعــــــة مــــــن المــــــشاريع  ــــــة ومدروســــــة لتمري قوي
االســتيطانية فــي ســـلوان ووادي الربابــة، خاصــة مـــشروع 

ذلك المشروع الذي سيغير وجه ) القطار الهوائي(التلفريك 
المدينـــة المقدســـة بمــــشاريع ســـياحية واســـتيطانية وفــــق 

  .اية والرؤية اإلسرائيليةالرو

ــة والحــدائق  ــى أن ســلطة الطبيع ــشير جبــارة إل وي
ــة للــسيطرة  تعمــل علــى تــصنيف وعمــل حــدائق فــي محاول
على أراضي سلوان واالستيالء علـى مـساحات واسـعة مـن 
ـــات  ـــى الجمعي ـــسطينية كمقدمـــة لتحويلهـــا إل األراضـــي الفل
والمــشاريع االســتيطانية وخاصــة علــى األراضــي المفتوحــة 

مــــل طــــوق باألراضــــي المفتوحــــة وتحويلهــــا للجمهــــور لع
اليهــــودي كاألوليــــة وتطويرهــــا وفــــق مــــشاريع وتــــصورات 
موضـوعة منـذ سـنوات إلحكـام الـسيطرة والتهويـد كمــشروع 

، والقدس الكبرى، وغيرها ٢٠٣٠، والقدس ٢٠٢٠القدس 
من المـسميات التـي ال تعتبـر المقدسـيين ضـمن أولوياتهـا 

  .ي معدوم وهامشهاووجودهم في

ـــساحة األراضـــي : "ويقـــول المحـــامي جبـــارة إن م
ـــة  ـــي وادي الرباب ـــستهدفة ف ـــا وهـــي مـــساحة ٢٥الم ً دونم

شاســعة وذات أهميــة إســتراتيجية وحــساسية كبيــرة، كونهــا 
ــى  ــدة القديمــة والمــسجد األقــصى وعل ــي جنــوب البل تقــع ف
مدخل المدينة المقدسة من باب المغاربة، فيما يرى جبـارة 

التنسيق علـى أعلـى المـستويات بـين بالتحالف والتكاتف و
البلديــة وســـلطة الطبيعــة والمـــستوطنين لعمــل طـــوق مـــن 
ــاء الفلــسطينيين ويعطــي اإلمكانيــة  األراضــي للحــد مــن بن

  .لإلسرائيليين لتنفيذ مخططاتهم

ويلفت جبارة إلـى أن مـا يجـري تؤكـده العديـد مـن 
المنظمـــــات الحقوقيـــــة التـــــي كـــــشفت مخططـــــات اليمـــــين 

) عيــر عمــيم(يــز البلديــة مثــل منظمــة والمــستوطنين وتح

 جهـات وهـي ٣التي أكدت أن هناك تحالف والتنسيق مـن 
البلدية وسلطة الطبيعة والمستوطنين، وحذرت من خطـورة 
ذلك على وضع الفلسطينيين وانتهاك القـانون الـدولي فـي 

  .القدس الشرقية المحتلة

ـــت  ويوضـــح جبـــارة أن المحكمـــة اإلســـرائيلية قام
لقدس عدة مرات تمديدا لغرض تقديم ردهـا بإعطاء بلدية ا

ـــه باســـم أصـــحاب  بخـــصوص االســـتئناف المقـــدم مـــن قبل
األراضــي فــي وادي الربابــة، حيــث حــصل جبــارة علــى عــدة 
تمديــدات مــن قبــل المحكمــة بهــذا الخــصوص وعلــى الــرغم 
من ذلك امتنعت بلدية القـدس مـن تقـديم ردهـا، حيـث رأت 

ح وواضـح مـن المحكمة أن عدم رد البلدية هو نـص صـري
قبلها أنه ال يوجـد لـديها أي رد مقنـع بخـصوص ادعـاءات 
أصحاب األراضي واستئنافهم من قبل المحامي جبارة بأنـه 
ال توجد حاجة أصال لمثل هذه األوامـر، حيـث أن أصـحاب 
األراضــــي يقومــــون بزراعتهــــا وفالحتهــــا وهــــي مزروعــــة 

  .بأشجار الزيتون منذ عدة سنين

الطبيعــة والحــدائق فــي إطــار آخــر، كانــت ســلطة 
قد دخلت منذ عدة أسابيع إلى أرض ) الوطنية اإلسرائيلية(

مجــــاوره لألراضــــي أعــــاله، مدعيــــة أن تلــــك األرض هــــي 
بملكية الدولة التي أعطت لها الحق في الـدخول وتجريـف 
ــــدم  ــــد تق ــــارة ق ــــد جب ــــان المحــــامي مهن ــــث ك األرض، وحي
ــا اإلســرائيلية ضــد حــارس أمــالك  بالتمــاس للمحكمــة العلي
الغــــــائبين وضــــــد ســــــلطة الطبيعــــــة والحــــــدائق الوطنيــــــة 
ــدعيا أن هــذه األرض هــي بملكيــة خالــصة  ًاإلســرائيلية، م
ـــة  ـــع دخـــول ســـلطة الطبيع ـــث يجـــب من ـــسطينيين، حي للفل
ــــة اإلســــرائيلية، فيمــــا امتنعــــت محكمــــة  والحــــدائق الوطني
الصلح اإلسرائيلية حتى اآلن بإعطاء أمر منع ضد سـلطة 

ة اإلسـرائيلية، ومـا زالـت القـضية الطبيعة والحدائق الوطنيـ
  .مستمرة للنظر فيها كقضيه أساس في األسابيع القادمة

ـــاك قطـــع أراض  ـــارة أن هن ٍويوضـــح المحـــامي جب
ـــم يتوجـــه  ـــي ل ـــسطينية الت ـــة فل أخـــرى فـــي المنطقـــة بملكي
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أصــحابها حتــى اآلن بــاعتراض علــى قــرار ســلطة الطبيعــة 
 خطــورة ، وحيــث أن هنــاك"الوطنيــة اإلســرائيلية"والحــدائق 

" الوطنية اإلسرائيلية"في أن تقوم سلطة الطبيعة والحدائق 
وبلدية االحـتالل فـي القـدس باسـتغالل مثـل هكـذا وضـعية 

  .للتقدم ووضع اليد على هذه األراضي

  ١٢/٨/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

حملة االحتالل ضد النواب : يالنائب القرعاو
  لن تثنيهم عن أداء رسالتهم

  

د فتحــــي القرعــــاوي، النائــــب فــــي  أكــــ-طــــولكرم 
ــسطيني، أن االحــتالل الــصهيوني  المجلــس التــشريعي الفل
يحاول مـن خـالل حملـة التهديـدات التـي يطلقهـا االحـتالل 
بحق النواب والقيادات الفاعلة في الـضفة الغربيـة، مـنعهم 
من أداء رسالتهم وواجباتهم، مشددا على أن هذه الحملـة 

  .ستفشل في تحقيق أهدافها

ــة وقــا  -األربعــاء-ل النائــب القرعــاوي، فــي مقابل
بعـد سـاعات مـن اقتحـام " المركـز الفلـسطيني لإلعـالم"مع 

إن االحـتالل : قوات االحتالل الصهيوني منزله في طـولكرم
اقــتحم منزلـــه بهـــدف تحـــذيره مــن التواصـــل مـــع أي جهـــة 

  .خارجية وأي جهة لها عالقة بإدخال أموال

ــى أن  ــة إرهــاب االحــتالل يواصــل عم"وشــدد عل لي
ـــــــسطينيين عامـــــــة والشخـــــــصيات  ـــــــاك الفل ٕوضـــــــغط وارب
الفلــسطينية المنتخبــة شــرعيا كــالنواب، لمــنعهم مــن أداء 
رســـالتهم والتواصـــل مـــع جمهـــورهم الفلـــسطيني وتخويـــف 

  ".الناس من التواصل معهم

  أجواء إرهاب

ـــــة  ـــــدات محاول وأوضـــــح أن الهـــــدف مـــــن التهدي
يجاد عزلة تخويف الشعب الفلسطيني، والنواب، ومحاولة إ

بـــين النـــواب وأفـــراد الـــشعب الفلـــسطيني خاصـــة مـــع هـــذه 
الظروف الـصعبة التـي يمـر بهـا شـعبنا الفلـسطيني، الـذي 

يحتــاج لنقــف إلــى جانبــه، كمــا يهــدف االحــتالل لتخويــف 
  .أهالي النواب ومحيطهم

ورأى أن االحتالل يسعى إلى فرض أجـواء إرهـاب 
ال يـستطيع أن بحيث ال يستطيع النائـب القيـام بواجباتـه، و

ــــذي انتخبــــه ووقــــف معــــه، وال  يتواصــــل مــــع جمهــــوره ال
  .يستطيع التحرك في محيطه

وأشــار إلــى أن حملــة التهديــد هــذه شــملت مــؤخرا 
العديد من النواب والوزراء السابقين؛ ألن االحتالل ال يريد 
ـــوا  ـــواب أن يقوم ـــد للن ـــر، وال يري ـــسطيني الخي ـــشعب الفل لل

تــى فــي التواصــل مــع بــواجبهم فــي مجــال المــصالحة أو ح
وأضـاف أن  .الناس، أو إيجاد جو عائلي فلـسطيني موحـد

ـــة  حملـــة التهديـــد مـــن االحـــتالل للـــشعب الفلـــسطيني حمل
مستمرة ولم تنته، حيث يسعى االحـتالل إليجـاد شـرخ بـين 
الـــشعب الفلـــسطيني بجميـــع فئاتـــه وبـــين النـــواب، بهـــدف 

  .إبقاء الساحة الفلسطينية في حالة شبه شلل

وشدد علـى أن تهديـد االحـتالل لـن  نوابرسالة ال
  .يثنــــــــيهم عــــــــن أداء رســــــــالتهم وخــــــــدمتهم لــــــــشعبهم

رســالتنا لالحــتالل أن النــواب منتخبــون شــرعيا، : "وأضــاف
وال يحق ألي جهـة مـنعهم مـن أداء واجـبهم لـشعبهم، وأن 
النواب بناء على تفويض الـشعب لـن يتراجعـوا عـن خدمـة 

  ".شعبهم

ك الواســـــع، وطالـــــب الجهـــــات الرســـــمية بـــــالتحر
ّللوقوف أمـام هـذه الممارسـات والتـي تمـس هـذه الـشريحة 
الفاعلــة فــي الــشعب الفلــسطيني؛ مــن خــالل توســيع دائــرة 
التضامن الداخلي مع النواب، ثم التواصل مـع المؤسـسات 

ّونبــــه إلــــى .الدوليــــة واإلقليميــــة لوقــــف هــــذه الممارســــات
صرة المسؤولية األخالقية التي تقع على برلمانيي العالم لن

زمالئهـــم، الـــواقعين تحـــت الظلـــم واالضـــطهاد خاصـــة فـــي 
ــــي  ــــصة ف ــــوب مــــن الجهــــات المخت ــــسطين، وهــــذا مطل فل

  .التواصل مع هؤالء البرلمانيين ألداء رسالتهم
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وأكد النائب القرعاوي واجـب النـواب تجـاه الـشعب 
الفلسطيني، مشيرا إلى أن أبـرز هـذه الواجبـات إعانـة هـذا 

ـــصمود أ ـــشعب علـــى اســـتمرار ال ـــل الـــضغوطات، ال مـــام ك
ًوالعمل على انتزاع حقه المكفول عالميا ودوليا وأشار إلى .ً

أن الواقع الذي يعيشه النواب صعب مع سـيطرة االحـتالل، 
حيــــث ال يجــــدون مــــن يقــــف بجــــانبهم مــــن الشخــــصيات 
االعتباريــة أو مــن الــسلطة الفلــسطينية، وتغيــب المــساندة 

  .اإلعالمية لهم

  ١٢/٨/٢٠٢٠ الفلسطيني لالعالم المركز

* * * * *  

الحتالل يمنع مواطنات من السفر بذريعة عدم ا
 تسجيل أطفالهن لديه

 

ًأعـــــادت ســـــلطات االحـــــتالل مـــــؤخرا عـــــددا مـــــن 
ّالمواطنات اللواتي كن فـي طـريقهن إلـى األردن، لاللتحـاق 
ــأزواجهن فــي دول عربيــة، بذريعــة أن أطفــالهن حــديثي  ب

سجلين لــدى الحكومــة الفلــسطينية عبــر وزارة الــوالدة، المــ
الداخليــــة فــــي بطاقــــات هويــــاتهن، غيــــر مــــسجلين لــــدى 

 .سلطات االحتالل

وحــسب تقريــر يوســف الــشايب، يخــشى مراقبــون 
ـــة،  ـــام المقبل ـــي األي ـــشمل ف ـــسع لي ـــد يت أن هـــذا اإلجـــراء ق
أصحاب جوازات السفر الفلسطينية حديثة اإلصـدار، وغيـر 

ربما فئات أخرى، كإجراء عقابي المسجلة لدى االحتالل، و
جماعي إثر قرار القيادة وقـف التنـسيق بكافـة أشـكاله مـع 
الحكومة اإلسرائيلية، كرد على قرار حكومـة نتنيـاهو بـضم 

 .١٩٦٧أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 

نحــن « وقـال يوســف حــرب، وكيـل وزارة الداخليــة 
 الــصادر فــي التاســع نعمــل وفــق قــرار القيــادة الفلــسطينية

عشر من أيار الماضي فيما يتعلق بوقف التنسيق، ولكننا 
مستمرون فـي إصـدار الوثـائق التـي يـستحقها كـل مـواطن 
ًفلسطيني، سواء أكـان مولـودا جديـدا فيمـا يتعلـق بإصـدار  ً

شــهادات الــوالدة أم إضــافتهم إلــى هويــة األم أو األب، أم 
 وهــذه وثــائق إصــدار بطاقــات الهويــة أو جــوازات الــسفر،

رســـــمية تـــــصدرها الـــــسلطة الوطنيـــــة الفلـــــسطينية عبـــــر 
ــه ال  ــالم، وعلي ــة دول الع ــرف بهــا مــن كاف الحكومــة، ومعت
يحــق لالحــتالل إرجــاع أي مــواطن فلــسطيني عــن المعــابر 
ومنعه من السفر، االحتالل يـسعى إلـى فـرض المـضايقات 
ـــا  ـــة، وهـــذا م ـــة وعنجهي ـــة همجي ـــى المـــواطنين، بطريق عل

يـام األخيـرة بمنـع مـواطنين مـن التنقـل عبـر انعكس فـي األ
ًالمعابر، علما أنهم يملكون األوراق الثبوتية مـن شـهادات 
مـــيالد لألطفـــال، عـــالوة علـــى تـــسجيلهم فـــي هويـــة أحـــد 
الوالـــــدين أو كليهمـــــا، وحـــــصولهم علـــــى جـــــوازات ســـــفر 
ًفلسطينية، علما بأنه ال ضرورة إلبالغ الجانب اإلسـرائيلي 

 .بهذا الموضوع

بــه أكــد الــسفير أحمــد الــديك، المستــشار مــن جان
الــسياسي لــوزير الخارجيــة وشــؤون المغتــربين أن الــوزارة 
ًأعدت تقريرا تفصيليا يتعلـق بمـن تـم إعـادتهن، مؤكـدا أن  ً ً
ســـــلطات االحـــــتالل منعـــــت بالفعـــــل، وبـــــالقوة، ســـــيدتين 

) معبـــر الكرامـــة(فلـــسطينيتين قبـــل ايـــام مـــن الـــسفر عبـــر 
تين لـدى سـلطات االحـتالل بحجة أن طفلتيهما غير مسجل

ًكمولــودتين جديــدتين، علمــا بــأن الطفلتــين مــسجلتان فــي 
هويتي والدتيهما من قبل وزارة الداخلية في دولة فلـسطين 
ـــــث قامـــــت ســـــلطات االحـــــتالل بإعادتهمـــــا  المحتلـــــة، حي
وحرمتهمــا مــن جمــع شــمل أســرتيهما والتحــاق كــل منهمــا 

 .بزوجها في اإلمارات العربية المتحدة

الـــديك ان العهــــدين الـــدوليين للحقــــوق وأضـــاف 
الــسياسية والمدنيــة واالقتـــصادية واالجتماعيــة والثقافيـــة، 
ـــة  تكفـــالن لكـــل مـــواطن تحـــت االحـــتالل الحـــق فـــي الهوي
والجنـــسية الوطنيــــة والحـــق بالتــــسجيل، كمـــا أن اتفاقيــــة 
ــة الحركــة والــسفر مــع  ــال حري حقــوق الطفــل، تكفــل لألطف

 .والديهم



  
  ٧٤ 

ًاالحتاللي يشكل انتهاكا وأوضح، أن هذا الموقف 
ـــشعوب  ـــة الحركـــة لل ـــضمن حري ـــف التـــي ت ـــات جني التفاقي
الواقعـــة تحـــت االحـــتالل، خاصـــة وأن الـــسيدتين تحمـــالن 
وثيقــــة ســــارية المفعــــول لهمــــا ولطفلتيهمــــا مــــن دولــــة 

  «االيام الفلسطينية» .فلسطين، الواقعة تحت االحتالل

  ١٣ ص١٣/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًا تعسفيا من سلطات االحتالل  قرار٣٥٠: تقرير ً
  تجاه المقدسيين

 

أصــــــدر مركــــــز عبــــــد اهللا الحــــــوراني للدراســــــات 
ًوالتوثيــــق، تقريــــرا يوثــــق االعتــــداءات الــــصهيونية علــــى 
الفلسطينيين، في مختف منـاطق فلـسطين، خـالل النـصف 

 .٢٠٢٠األول من عام 

ًتضمن التقرير توثيقا لعدد الشهداء الذين سقطوا 
ــضف ــي القــدس، وال ــي النــصف ف ة الغربيــة وقطــاع غــزة، ف

ً شـهيدا، فيمـا ٢٧، إذ بلغ عـددهم ٢٠٢٠األول من العام 
  . آخرون١٠٧٠أصيب 

وفــي ســياق االســتهداف الــصهيوني للمقدســيين، 
ً قـــرارا ٣٥٠وحيـــاتهم اليوميـــة، فقـــد وثـــق التقريـــر إصـــدار 

ً قــرارا باإلبعــاد عــن ١٧٦: بحــق المقدســيين، توزعــت بــين
ٍ، لمــدد تراوحــت بــين أســبوع والمــسجد األقــصى المبــارك ٍ٦ 

ً قـرارا باإلبعـاد خـارج حـدود بلديـة القــدس، أو ٤٩أشـهر، و
َمن البلدة القديمـة وضـواح فـي القـدس إلـى منـاطق أخـرى  ٍ

ً حكمـــا بــالحبس المنزلـــي، وأصـــدرت ٧٦داخــل المدينـــة، و
ً قـرارا يقـضي بمنـع ٤٣سلطات االحتالل الـصهيوني كـذلك 

اصــــل االجتمــــاعي، مقدســــيين مــــن اســــتخدام وســــائل التو
  .قرارات منع سفر، وقراران بمنع دخول الضفة الغربية٤و

ت الــصهيونية شخــصيات مقدســية اشــملت القــرار
ــــل ــــة مث ــــة صــــبري رئــــيس الهيئــــة : مرموق ــــشيخ عكرم ال

اإلســالمية العليــا، ومحــافظ القــدس عــدنان غيــث، ووزيــر 

القــدس لــدى الــسلطة لفلــسطينية فــادي الهــدمي، واألمــين 
لـــشعبي فـــي مدينـــة القـــدس اللـــواء بـــالل العـــام للمـــؤتمر ا

النتــشة، والــشيخ نــاجح بكيــرات، المــدير األســبق للمــسجد 
األقـصى المبـارك، وشـادي المطـور، أمـين سـر حركـة فـتح 
في القدس، وناصر قوس، مدير نادي األسير فـي القـدس 
والـــشيخ عبـــد العظـــيم ســـلهب، رئـــيس مجلـــس األوقـــاف 

  .اإلسالمية في القدس

إلعالم الفلسطيني الرسمي وفي سياق استهداف ا
ــدس، مــددت شــرطة االحــتالل قــرار إغــالق مكتــب  ــي الق ف
تلفزيون فلسطين بمدينة القدس ومنـع طواقمـه فـي العمـل 

  . أشهر مقبلة٦لـ 

  ١٣/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  الشباب الفلسطيني إلى أين؟
  

  الدكتور مصطفى البرغوثي :بقلم

ــــالمي،  ــــشباب الع ــــوم ال ــــز بمناســــبة ي ــــشر مرك ن
اإلحصاء الفلسطيني إحصائيات هامة حول وضع الـشباب 
بعــضها يبعــث علــى األمــل، وبعــضها يثيــر الغــضب والقلــق 

  .الشديد

تــشير اإلحــصائيات إلــى أن نــسبة الــشباب ضــمن 
ً عامــا، تــصل إلــى خمــس ٢٩ إلــى ١٨الفئــة العمريــة مــن 

  .من إجمالي السكان% ٢٢المجتمع أي 

ـــسب ـــغ ن ـــم تبل ـــوا ك ـــم أن تتخيل ـــي ولك ـــشباب ف ة ال
المواقع القياديـة فـي المجتمـع والمؤسـسات الـسياسية، وال 

  %.١أعتقد أنها تصل إلى 

تشير اإلحصائيات إلى نـسبة مرتفعـة مـن التعلـيم 
ونــسبة الحاصــلين . فــي أوســاط الــشباب وخاصــة الــشابات

ــى البكــالوريوس ــى ،عل ــنهم تــصل إل ــى، بي أو شــهادات أعل
كــن النــسبة ، ول٢٠٠٧عــام % ١٢، بالمقارنــة مــع %١٨



  
  ٧٥ 

فقــط % ١٣بالمقارنــة مــع % ٢٣بــين الفتيــات تــصل إلــى 
  .للشباب

ــشابات هــي  ــين الفتيــات ال ــة ب ولكــن نــسبة البطال
وهــذا . بــين الــشباب الــذكور% ٣١بالمقارنــة مــع % ٦٣

يـــدل علـــى ظلـــم فـــادح للـــشابات مـــن ناحيـــة تـــوفر فـــرص 
  .العمل

ًنسبة البطالة عموما بين الشباب فـي قطـاع غـزة 
ؤلمـــة وتكـــشف مـــدى ســـوء الوضـــع وهـــي نـــسبة م% ٦٣

  .االقتصادي في قطاع غزة

مـــن األرقـــام المـــشجعة، انخفـــاض نـــسبة الـــزواج 
المبكــر بــين الفتيــات، أي اللــواتي تــزوجن قبــل بلــوغ عمــر 

فــي عــام % ١٤ إلــى ٢٠١٠عــام % ٣٧ً عامــا، مــن ١٨
٢٠١٩.  

ُوهذا انجـاز ينـسب لتـأثير عـاملين، ارتفـاع نـسبة 
ـــات، وحمـــالت ال ـــات المتعلم ـــوم بهـــا الفتي ـــي يق ـــة الت توعي

  .المجتمع المدني لمكافحة زواج القاصرات والزواج المبكر

تشيرا إلحصائيات أيضا إلى االنخفاض الحاد فـي 
أي % ٠.٧نــسبة األميــة بــين الــشباب حيــث ال تزيــد عــن 

 وللمفارقة فان ،في فلسطين وهذا انجاز رائع% ١أقل من 
  .ربيةًالنسبة في قطاع غزة أفضل قليال من الضفة الغ

لكــن هــذا االنجــاز يــصطدم بواقــع ألــيم، ال بــد مــن 
ـــسبة  ـــه، وهـــو االرتفـــاع المـــذهل فـــي ن التـــصدي الحـــازم ل
الشابات اللواتي يتعرضن للعنف مـن قبـل أزواجهـن، حيـث 

فـي % ٣١، منها %٣٧تصل نسبة النساء المعنفات إلى 
في قطاع غزة، وهذا أمر يـستدعي % ٤٦الضفة الغربية و

 إقــرارا ســريعا لقــانون عــادل لحمايــة جهــود توعيــة كبيــرة و
  .األسرة

الــــرقم المــــؤذي والمريــــع اآلخــــر، هــــو أن نــــسبة 
ُالمستخدمين بأجر في القطاع الخـاص مـن الـشباب الـذين 

ــن الحــد األدنــى  ــل م ــون أجــرا أق ــل أصــال(ًيتلق وهــي ) ًالقلي
 ألــف ٥٤ً شــيكل شــهريا، تــصل إلــى مــا يزيــد عــن ١٤٥٠

ن فــي قطــاع  شــاب يعملــو٤٣.٥٠٠شــاب وشــابة، مــنهم 
  . شيكل٦١١غزة بأجر شهري ال يتجاوز 

نــسبه الــذين يــستخدمون االنترنــت مــن الــشباب 
فـي % ٩٠وهـذا رقـم ممتـاز آخـر، بواقـع % ٨٦تصل إلى 
ونــسبة مــن يــستخدمون . فــي قطــاع غــزة% ٧٩الــضفة و

ــــى  ــــاعي تــــصل إل ــــن % ٩٤وســــائل االتــــصال االجتم مم
  .يستعملون االنترنت

 كل من لديـه هـذه دول واقتصاديات العالم، تحسد
النسبة العالية من الشباب في سن العمل المنتج، فغالبيـة 

  .مجتمعات أوروبا والدول الصناعية تعاني من الشيخوخة

لكـــن قوتنـــا العاملـــة الـــشابة محاصـــرة بالبطالـــة 
الخانقــة وبــاالحتالل ونظــام التمييــز العنــصري، وفــي حــين 
ـــــي  ـــــالم ف ـــــي دول الع ـــــات ووزراء ف ـــــرى رؤســـــاء حكوم ن

ينات والثالثينــات مــن عمــرهم، فــان شــباب فلــسطين العــشر
يعـــانون مـــن انغـــالق األفـــق القيـــادي والـــسياسي أمـــامهم 
لغيـــاب االنتخابـــات العامـــة بكـــل أشـــكالها، والنـــسداد أفـــق 
التنميــة والتطــور الــسياسي فــي نظــام أصــبح يعــاني مــن 
الركود السياسي التام، ممـا أفقـد نـسبة كبيـرة مـن الـشباب 

زاب السياسية ويؤدي إلى انكفائهم عـن الثقة بالقوى واألح
المـشاركة الــسياسية والكفاحيـة، وهــذا أمــر خطيـر فــي ظــل 
تعاظم التحديات التي تواجه شعبنا من احتالل، واضطهاد، 

ولـن  .ونظام تمييـز وفـصل عنـصري، وصـفقة قـرن خطيـرة
تكــون للــشباب فــرص حقيقيــة للتطــور مــا لــم يــتم القــضاء 

ـــــل أشـــــكال المحـــــسوبية والوا ـــــى ك ـــــة عل ســـــطة، والزبائني
ــدأ تكــافؤ الفــرص والمــساواة  ــم يــسود مب الــسياسية، ومــا ل

  .أمام القانون

ــــى مــــستقبل  ــــه يعتمــــد عل ــــسطين كل مــــستقبل فل
الـــــشباب والـــــشابات، وال فرصـــــة ألي برنـــــامج أو خطـــــة، 
ــــي مقدمــــة  ــــشباب ف ــــضع ال ــــصادية، ال ت سياســــية أو اقت

  .أولوياتها

  ١٦/٨/٢٠٢٠ القدس جريدة
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* * * * *  

إبطال .. بعد عقدين من المقارعة في المحاكم
عملية تسريب وتزوير ملكية أراض شاسعة 

  قرب القدس
   

رغم حرمان  - القدس المحتلة-أسيل الجندي 
أهالي بلدة السواحرة الشرقية الواقعة خلف الجدار العازل 
جنوب شرقي القدس من استخدام األراضي التابعة لهم 
ّوالممتدة حتى البحر الميت، فإنهم يصرون على حقهم 

 أرض األصيل بها، ويرفضون التفريط بأي شبر من
ألف دونم،  ٨٠البرية الممتدة على مساحة نحو  "البقيعة"

والتي يستهدفها االحتالل منذ تسعينيات القرن الماضي 
 .بالتزوير والتسريب رغم وجود مئات الورثة لها

ّوعبر المواطنون عن سعادتهم بالقرار الصادر 
مؤخرا عن المحكمة المركزية اإلسرائيلية في القدس، 

ألف دونم  ١١ملية تزوير وتسريب القاضي بإبطال ع
ونيف من أراضي السواحرة التي تعود لعائلتي األعرج 

 .وخاليلة

وأعلنت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان إفشال 
هذه العملية بالتعاون مع وزارة شؤون القدس وجهازي 
المخابرات واألمن الوقائي، حيث يخوض يونس األعرج 

معارك قضائية  -نهاأحد أصحاب األراضي والمدافعين ع-
ّمع االحتالل منذ عقدين ونصف، ولعله أكثر المبتهجين 

 .بإبطال التزوير والتسريب

وفي حديثه للجزيرة نت، قال األعرج إن أول 
عملية تزوير لألرض التي تعود للعائلتين كانت عام 

ّفي األردن، حيث توجه شخصان من الداخل  ١٩٩٦
ئرتي األراضي المحتل الستصدار أوراق ثبوتية من دا

واإلقراض الزراعي هناك، وتم إبطال تلك المحاولة 
بمساعدة من الرئيس الراحل ياسر عرفات واللواء جبريل 

 .الرجوب

وُأحبطت  ٢٠٠٦أما العملية الثانية فكانت عام 
ْفي مهدها، لكن المزورين لم يمال وأعادا المحاولة عام 

في ، وبدأ المحامون الدفاع عن أصحاب األراضي ٢٠٠٨
 .المحاكم اإلسرائيلية ضدهما

 ٢٠١١وأوضح األعرج أنهم كسبوا القضية عام 

وانسحب أحد المزورين، لكن اآلخر صمم على المضي 
إلى األردن وتردد على  ٢٠١٦ّفي التزوير، فتوجه عام 

 .عدة مؤسسات بهدف استصدار أوراق ثبوتية لألرض

ّولما علم المواطنون بتحركاته، جرى إحباط 
، وقد قدمت الدوائر الحكومية األردنية المساعدة محاوالته

ألصحاب األرض، بمنع استصدار أي أوراق أو إخراج 
قيود أو فك رهن، ألنها كانت مرهونة لإلقراض الزراعي 

وكانت األراضي تخضع آنذاك للحكم  ١٩٦٥منذ عام 
 .األردني

ورفعت عائلة األعرج دعوى ضد المزور، وبعد 
ُزية اإلسرائيلية حكم بإبطال جلسات في المحكمة المرك

 .عملية التزوير وفرضت على المزور غرامة مالية

ْوبشأن إصرار المزورين على االستيالء على 
ّأراضي برية السواحرة، قال األعرج إنها تعتبر االمتداد 
الوحيد لجنوب شرق القدس، ألن مستوطنتي معاليه 

 ديس، أدوميم وكيدار ابتلعتا أراضي بلدتي العيزرية وأبو
وما تبقى اآلن هي تلك القطعة الممتدة من شرقي القدس 
حتى البحر الميت، ومستقبال قد تكون هذه األرض هي 

 .المرشحة لبناء مطار للدولة الفلسطينية

وأكد األعرج أنه وأصحاب األراضي اآلخرين 
محرومون من الدخول ألراضيهم سوى يومي الجمعة 

رافها باعتبارها والسبت، وال يمكنهم إال الوصول ألط
 .منطقة عسكرية وتتواجد فيها قوات االحتالل بشكل دائم

وفي تفاصيل أخرى اطلعت عليها الجزيرة نت، 
الذي يتابع القضية منذ عام -قال المحامي محمد بشير 

ْإن المزورين ادعيا أنهما اشتريا األرض عام  -٢٠٠٨
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، وتم رفع دعوى عليهما، وكسبت العائلتان ٢٠٠٦
تان القضية، ألنهما ال يملكان أدلة على شراء الفلسطيني

 .األرض

ّ، ادعى أحدهما مرة أخرى أن ٢٠١٨وفي عام 
لديه وكالة دورية غير قابلة للعزل من عائلة األعرج، 
موقعة باسم المسن أحمد األعرج، وهذا دفع بالمحامين 
والعائلة لرفع قضية أخرى في المحكمة المركزية بالقدس 

وير في توقيع الحاج أحمد، وفي أول واالدعاء بوجود تز
جلسة قرر القاضي تحويل الوكالة الدورية إلى خبير 
إسرائيلي في تحليل الخطوط، والذي قرر الحقا أن التوقيع 

 .الذي تحمله الوكالة الدورية مزور

وكسبت العائلتان الفلسطينيتان القضية ضد 
ديم المزور الذي توجه إلى المحكمة اإلسرائيلية العليا لتق

إذن استئناف، وقرر القاضي هناك إعادة الملف للمحكمة 
 .المركزية، وهكذا انتهت القضية

وفي تعليقه على القرار األخير للمحكمة  
المركزية، قال المحامي بشير إنه يعتبر ذلك نجاحا باهرا 
في الحفاظ على أرض يطمع اإلسرائيليون في سلبها منذ 

اول تزوير أوراق زمن بعيد، مشيرا إلى أن أي شخص يح
لهذه األراضي بالتحديد هو مشبوه ويعمل لصالح 

 .اإلسرائيليين

أما رئيس هيئة الجدار واالستيطان وليد عساف، 
فقال إن المزورين يستحدثون كل يوم وسائل جديدة 

 .للتزوير، خاصة أن االحتالل ال يالحقهم وال يحاسبهم

ومن هذه الوسائل تزوير وثائق الملكية واألوراق 
الثبوتية والوكاالت الدورية، باإلضافة إلى مالحقة وثائق 
الموتى وتزويرها وادعاء أنهم باعوها للمزورين قبل 
وفاتهم، فضال عن إجبار بعض الناس على التوقيع 

وحسب عساف، فإن بعض الفلسطينيين  .والبصم بالقوة
ُكسر إبهامهم خالل إجبارهم على البصم بالقوة من قبل 

 .المزورين

د عساف أن القوانين واألوامر العسكرية ويؤك
تساند المزورين وتسهل عملهم، حتى وصل عدد شركات 

شركة أنشئت بعد تعديل القانون  ٦٧٠العقارات إلى 
األردني الذي كان سائدا في األراضي الفلسطينية قبل عام 

، وسمح بعد التعديل بإنشاء شركات عقارية ١٩٦٧
ليات التزوير بالتعاون لألجانب، وهي التي تتولى اآلن عم

 .مع السماسرة والعمالء

 استيطان استثماري

وعند سؤاله عن خطورة سياسة التزوير في 
سياق االستيطان خصوصا في القدس، قال عساف إن 
الهيئة ال تعمل في القدس بشكل مباشر، لكنها من خالل 

مما تدعي الشركات  %٩٥آلية العمل اكتشفت أن 
 .اإلسرائيلية شراءه مزور

 ٨أبطلنا خالل الشهور الثالثة األخيرة "وأضاف 
صفقات تزوير ألراض كبيرة، لكن الخطورة تكمن في أن 
عمليات التزوير والبيع تستهدف مناطق معينة لتوسيع 
مستوطنات في مناطق ذات قيمة إستراتيجية أو دينية أو 

 ."تاريخية عالية

في أن  -  ّبحسب عساف -كما تكمن الخطورة 
جال األمن والموظفين في دوائر اإلدارة الكثير من ر

ٕالمدنية يتحولون إلى سماسرة أراض والى أصحاب 
شركات استعمارية، فقد بدأ االستيطان يتحول من 
استيطان عقائدي وسياسي إلى استثماري وتجاري، 
لتحقيق مصالح شخصية أوال، ثم تحقيق األهداف 

 .اإلستراتيجية الكبيرة في منع قيام دولة فلسطينية

  ١٦/٨/٢٠٢٠ الجزيرة

* * * * *  

سرقة أراضي األغوار باتت مدعاة الحتفال 
  المستوطنين

 



  
  ٧٨ 

 أطلــق مــستوطنون، أمــس، –كتــب محمــد بــالص 
علـى بـؤرة اسـتيطانية، فـي وقـت واصـل " نوف جلعاد"اسم 

االســــتيطانية تــــسييج " بالدنــــا"فيــــه آخــــرون مــــن حركــــة 
 .مساحات واسعة من األراضي في األغوار الشمالية

ــا ل الناشــط الحقــوقي عــارف دراغمــة، إن اســم وق
يعـــود ألول مـــستوطن شـــرع بإقامـــة البـــؤرة " نـــوف جلعـــاد"

االســتيطانية علــى أراضــي الــسويدة فــي األغــوار الــشمالية 
 .قبل نحو ثالث سنوات

وحذر دراغمـة، مـن أن تلـك البـؤرة تهـدد بـإغالق 
 ألف دونما من األراضي التي كانـت تـصنفها ٥٠أكثر من 

طة حمايــة الطبيعــة اإلســرائيلية علــى أنهــا مــا تــسمى بــسل
محميات طبيعية، ومنعـت لـسنوات طويلـة أصـحاب األرض 
الـــشرعيين مـــن مجـــرد الوصـــول إليهـــا رغـــم أنهـــم كـــانوا 

 .يستخدمونها كمراعي طبيعية منذ القدم

ــك  ــدأت بمــنح تل وأضــاف، إن ســلطات االحــتالل ب
األراضـي التابعــة لخربتــي المـزوقح والــسويدة للمــستوطنين 

لـــى أرض الواقـــع، فأقـــاموا عليهـــا بـــؤرتين اســـتيطانيتين ع
خالل السنوات الثالث األخيرة، وأخذوا يستبيحون األراضـي 
ويـــــضيقون الخنـــــاق علـــــى أصـــــحاب األرض الـــــشرعيين، 

 .ويطاردون رعاة المواشي

ولفـــــت، إلـــــى أن تلـــــك األراضـــــي التـــــي يواصـــــل 
 االســــتيطانية تــــسييجها "بالدنــــا"مــــستوطنون مــــن حركــــة 

حا للمــستوطنين ومعــسكرات تــدريبات جــيش أصــبحت مــسر
االحتالل ومحرمة على أصحابها، وسط مخاوف من إقامة 

 .المزيد من البؤر االستيطانية عليها

وأشـار دراغمــة، إلــى أن البـؤرة االســتيطانية التــي 
أقيمــت علــى أراضــي الــسويدة، فــي بدايــة كــانون الثــاني 

، بــدأت بإقــدام أحــد المــستوطنين علــى جلــب قطيــع ٢٠١٧
ــــة بمــــساعدة  ــــرة ومبــــاني زراعي مــــن األبقــــار وبنــــاء حظي
مجموعة من المستوطنين مـن خـارج األغـوار تـم تزويـدهم 
في نيسان من ذات العام بأنبوب مياه يصل مـن المعـسكر 

إلى البؤرة المقامة على أرض كان جيش االحـتالل أعلنهـا 
، وتتمدد في كل يوم لتلتهم المزيد مـن "منطقة إطالق نار"

حيطهــا آالف الــدونمات مــن المراعــي التابعــة األراضــي وت
 .لخربة سمرة وخلة مكحول

وأكد، أن تأثير البـؤر االسـتيطانية يتجـاوز بكثيـر 
مساحة البناء فيها، حيث يبذل المستوطنون هناك جهـودا 
كبيـــرة فـــي ســـبيل منـــع وصـــول الرعـــاة الفلـــسطينيين إلـــى 
أراضيهم، وألجل ذلك يخرج أولئك في دوريات ترهيـب وهـم 

ــون الخيــول والتراكتــورات الــصغيرة مــسلحين بالعــصي يع تل
والبنـادق ليطـردوا رعــاة األغنـام الفلــسطينيين، مـشيرا، إلــى 
أنــه وثــق مــستوطنين ينــدفعون مقتحمــين قطعــان األغنــام 
ألجــل تــشتيتها ويدهــسون المواشــي ويرشــقونها بالحجــارة 

 .ويعتدون جسديا على الرعاة أنفسهم أو يهددونهم

ح المـــستوطنون فـــي إبعـــاد حـــين يـــنج: "وأضـــاف
الرعاة الفلسطينيين عن المراعي الفلـسطينية يأخـذون فـي 
جلب قطعان األغنام واألبقار خاصتهم لترعى هناك، وبذلك 
هــم يــستغلون المراعــي الحتياجــاتهم هــم ويمــسون بقــدرة 

 ".القطعان الفلسطينية على الرعي

وشدد، على أن إقامة البؤر االسـتيطانية والعنـف 
ـــذي يمار ســـه المـــستوطنون ضـــد الفلـــسطينيين كالهمـــا ال

يجري برعاية دولة االحتالل فهـو ال يـأتي مـن فـراغ، وهـذه 
البؤر جزء ال يتجزأ من سياسة تتبعها إسرائيل في األغوار 

 مستخدمة العديـد مـن الوسـائل الرسـمية ١٩٦٧منذ العام 
وغيـــر الرســـمية بهـــدف تقلـــيص الوجـــود الفلـــسطيني فـــي 

  .ة اإلسرائيلية على تلك المنطقةاألغوار وتعميق السيطر

  ١٧/٨/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

 تطالب بلجنة تحقيق دولية "منظمة التحرير"
  ّفي جرائم االحتالل ضد الفلسطينيين

 



  
  ٧٩ 

ــــدين ــــة ســــعد ال  طالبــــت منظمــــة -عمــــان -نادي
التحريــــر الفلــــسطينية، أمــــس، األمــــم المتحــــدة وهيئاتهــــا 

دولـــي المختـــصة بحقـــوق االنـــسان، بالمباشـــرة بتحقيـــق 
بجـــرائم االحـــتالل بحـــق الـــشعب الفلـــسطيني، واالنتهاكـــات 
المــستمرة لحقــوق االنــسان والقــوانين واألعــراف الدوليــة، 
ــة فلــسطين  والعمــل علــى تــوفير حمايــة دوليــة لــسكان دول

  .المحتلة

ودعت إلى تشكيل لجنة دولية لمحاسبة االحتالل 
علـــى جرائمـــه فـــي األراضـــي المحتلـــة، وذلـــك فـــي أعقـــاب 

يديو يظهر فيه جنود االحتالل برفقـة المـستوطنين تداول ف
ـــون بعمـــال فلـــسطينيين،  المتطـــرفين، وهـــم يعـــذبون وينكل
  .ويسرقون أموالهم جنوب الخليل، بالضفة الغربية المحتلة

وقــال عـــضو اللجنـــة التنفيذيــة للمنظمـــة، رئـــيس 
دائــــرة حقــــوق االنــــسان والمجتمــــع، أحمــــد التميمــــي، إن 

يق وتنفيذ ما تم التوقيع عليـه المجتمع الدولي ملزم بتطب“
من وقوانين واتفاقيات دولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيـف 
ــــة، والقاضــــية، فــــي الحالــــة الفلــــسطينية، بتجــــريم  الرابع
ــــــة بحــــــق  ــــــه اليومي ــــــى جرائم االحــــــتالل ومحاســــــبته عل

ًالفلسطينيين؛ أرضا وشعبا ومقدسات ً”.  

ــديو يعــد نموذجــا “وأضــاف التميمــي إن  ًهــذا الفي ّ
ية الـــــصهيونية والفاشـــــية التـــــي تمـــــارس بحـــــق للعنـــــصر

ـــدعم  ـــدولي وال ـــي ظـــل صـــمت المجتمـــع ال ـــسطينيين ف الفل
األميركـــي وانـــشغال الـــدول العربيـــة واإلســـالمية بقـــضاياها 
ــــي للقــــضية  ــــدعم الفعل ــــديم ال ــــى حــــساب تق ــــة عل الداخلي

  .”الفلسطينية

ــــأن  ــــستوطنات والحــــواجز “وأوضــــح ب ــــات الم مئ
ة، تمارس عليها وفي الصهيونية في أنحاء األرض المحتل

محيطهـــا عمليـــات إعـــدام ميـــداني وتعـــذيب وتنكيـــل يطـــال 
مــع مــواطن ) أمــس(المــواطنين الفلــسطينيين، كمــا حــصل 

فلسطيني أصم أطلقت عليه النار على حاجز قلنديا شمال 
  .”القدس المحتلة

الـــسكوت عـــن جـــرائم “وحـــذر التميمـــي مـــن أن 
االحـــــتالل وتطبيـــــع العالقـــــات معـــــه فـــــي ظـــــل صـــــفقات 

خططات تصفية القـضية الفلـسطينية، سـيدفع األوضـاع وم
في األرض المحتلـة الـى مـآالت لـن تحمـد عقباهـا، بـسبب 

  .”تصاعد العنف واإلجرام الصهيوني

ــوات  ــاب مجموعــة بق ــديو ارتك وأظهــرت لقطــات في
اإلســرائيلي جريمــة مروعــة بحــق عمــال ” حــرس الحــدود“

ـــوا عنـــد أحـــد الحـــواجز العـــسكرية قـــرب  فلـــسطينيين اعتقل
مدينـــة الخليـــل أثنــــاء محـــاولتهم الــــدخول إلـــى األراضــــي 

  . للعمل هناك١٩٤٨الفلسطينية المحتلة عام 

وأظهـــر الفيـــديو تعـــرض العمـــال لتعـــذيب وحـــشي 
على أيدي جنود االحـتالل الـذين ضـربوهم بالعـصي بـشكل 

  .ٍقاس ومستمر وذلك بعد أن جردوهم من مالبسهم

د جنـــود االحـــتالل العمـــال الفلـــسطيني ين ـــكمـــا قي
ًوطرحوهم أرضا، وركلوهم في رؤوسـهم حتـى نزفـوا الـدماء 
وسط صرخات األلـم التـي قابلهـا جنـود االحـتالل بالـضحك 

  .والسخرية

ـــام  ـــت بقي ـــوات االحـــتالل، اعترف ـــت ق ـــن ٥وكان  م
ــــسطو ”حــــرس الحــــدود“عناصــــر  ــــل نحــــو شــــهر بال ، قب

المسلح، وسرقة فلسطينيين، والتنكيل بهم، وارتكاب جـرائم 
  .هم الئحة اتهامأخرى، ووجهت ل

ــــــشرت وســــــائل إعــــــالم إســــــرائيلية األســــــبوع  ون
” حــرس الحـــدود“الماضــي، أنبــاء حـــول إقــدام أفــراد مـــن 

ــــر  ــــالقرب مــــن معب ــــشهر الماضــــي، ب ــــار“خــــالل ال ” ميت
ــى فلــسطينيين أرادوا قطــع الحــاجز،  العــسكري بالــسطو عل

  .وسرقوا منهم األموال، وقاموا بتعذيبهم والتنكيل بهم

إصـــابة مـــواطن فلـــسطيني يـــأتي ذلـــك علـــى وقـــع 
ـــا٦٠( ، مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة، برصـــاص )ً عام

االحتالل، أمس، عند حاجز قلنديا العسكري شمال القـدس 
  .المحتلة



  
  ٨٠ 

وزعمت اإلذاعة اإلسرائيلية العامـة، عبـر موقعهـا 
أطلقـــــوا النــــار علـــــى “اإللكترونــــي، إن جنـــــود االحــــتالل 

ـــدما  ـــالتوقف، عن ـــستجب ألوامـــرهم ب ـــم ي ـــسطيني ل ـــر فل عب
الفلسطيني من خالل المـسار المخـصص للـسيارات ولـيس 

  .، وفق ادعائها”المخصص للمشاة

ــــــود  ــــــى أن جن ولفتــــــت اإلذاعــــــة اإلســــــرائيلية إل
تبينوا خالل التحقيق مع الفلسطيني المـصاب، “االحتالل، 

ــسمع والنطــق ــه يعــاني مــن ضــعف فــي ال ــه ”أن ة أن ــ، مبين ّ
ـــين متوســـطة وطفيفـــة فـــي الجـــزء“  أصـــيب بجـــروح مـــا ب

الــسفلي مــن جــسده، وتــم نقلــه إلــى مستــشفى فــي القــدس 
  .”المحتلة

ـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي حـــاجز  ـــد أغلق وق
ــــــواطنين  ــــــرور الم ــــــة م ــــــت حرك ــــــل، وأوقف ــــــديا بالكام قلن

  .الفلسطينيين عبره في أعقاب الحادث

ــة  وفــي غــضون ذلــك؛ شــنت قــوات االحــتالل حمل
ن ًاعتقــاالت طالـــت عــددا مـــن المــواطنين الفلـــسطينيين مـــ

  .محافظات الضفة الغربية المحتلة

ــــل،  ــــة الخلي فقــــد اقتحمــــت قــــوات االحــــتالل مدين
ـــسطينيين بعـــد مداهمـــة  ـــشبان الفل ـــت عـــددا مـــن ال ًواعتقل
منازلهم وتفتيشها وتخريـب محتوياتهـا، أسـوة بمـا ارتكبتـه 
ــازل ذويهــم  ــي بيــت لحــم، بعــدما داهمــت من مــن عــدوان ف

  .وفتشتها

 واعتقـاالت وشنت قوات االحتالل جملـة مـداهمات
واســعة فــي كــل مــن قلقيليــة وســلفيت وبلــدة عناتــا، شــمال 
ًشرق القدس، والتي طالت عددا من الـشبان الفلـسطينيين 

  .إثر مداهمة منازلهم

  ٣١ ص١٨/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

.. في رسالة تحد لسياسة هدم المنازل
لن نترك بيتنا وليهدموه فوق : المقدسي عليان

  رؤوسنا
 

المـواطن المقدسـي  أكد –  صفا–القدس المحتلة 
 علــي عليــان مــن قريــة العيــساوية رفــضه هــدم االحــتالل

اإلسرائيلي لمنزله، في خطوة جريئة لمقاومة مجزرة الهـدم 
  .بهدم منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة

وتحــدى عليــان ســلطات االحــتالل بــالمكوث داخــل 
   .اإلجباريةمنزله المهدد، ورفض سياسة الهدم الذاتية 

أنـــا بـــاق داخـــل المنـــزل حتـــى لـــو هـــدموا : "وقـــال
، مطالبـــا فـــي الوقـــت ذات بـــضرورة "البيـــت فـــوق رؤوســـنا

   .تكاتف الجهود لوضع حد لتلك المجزرة

أمـــضيت عمـــري وكـــل جهـــدي ومـــا أملـــك "وتـــابع 
 دقــائق يهــدموه ٥ألبنــي هــذا البيــت ألســتقر فيــه، وخــالل 

  ". وكأن شيئا لم يكن

 بهذا البيت مهمـا أنا ثابت بأرضي ووطني "وشدد
سـأبقى فـي منزلـي  ..فعلوا ولو هدموا البيت فـوق رؤوسـنا

أنــا ثابــت  ..اأرضــي هنــ ..إليــهفلــيس لــي مكــان آخــر آوى 
   ".وسأموت هنا في بيتي هنا

وعـصرت نفــسي  ..اضـطريت لالقتـراض"واسـتطرد 
ويـأتي مـستوطن بكـل وقاحـة يقـول لـي . ألبني هذا المنزل
  ".عد من حيث أتيت

  ١٨/٨/٢٠٢٠فة الفلسطينية صفا وكالة الصحا

* * * * *  

  

سياسة االحتالل : هدم منازل المقدسيين
 لتهويد القدس المحتلة

  

 هـــدمت ســـلطات - عمـــان - ناديـــة ســـعد الـــدين
االحتالل اإلسرائيلي، أمـس، منـشأة سـكنية فلـسطينية فـي 



  
  ٨١ 

 منـشأة مقدسـية ١٢٢القدس المحتلة، لتـضاف إلـى نحـو 
من شهر واحد، وأكثر مـن دمرتها وشردت سكانها في أقل 

 منــزل ومحــل وموقــع تــاريخي ودينــي هدمتــه منــذ ٣٧٠٠
، وذلــك ضــمن سياســتها الراميــة إلــى تهويــد ١٩٦٧العــام 

  .مدينة القدس وطمس معالمها العربية واإلسالمية

تنفيـــذ سياســـة هـــدم منـــازل “ويواصـــل االحـــتالل 
المقدسيين لتفريغ الوجود الفلسطيني في المدينة والقضاء 

، وفـــــق منظمـــــة التحريـــــر ”هويـــــة الفلـــــسطينيةعلـــــى ال
ًالفلـــسطينية، وذلــــك قياســــا علـــى هــــدم البنايــــة الــــسكنية 
المكونــة مــن ســتة طوابــق إثــر اقتحــام القــوات اإلســرائيلية 

  .بجبل المكبر، جنوبي القدس المحتلة” الصلعة“حي 

وقد أدى ذلك إلى اندالع المواجهـات العنيفـة بـين 
الل التـي أطلقـت القنابـل الشبان الفلسطينيين وقوات االحـت

الصوتية والمـسيلة للـدموع باتجـاههم، فيمـا رد المواطنـون 
  .بإطالق المفرقعات باتجاه القوات اإلسرائيلية

ورأت دائـــــرة شـــــؤون المفاوضـــــات فـــــي منظمـــــة 
ســلطات االحــتالل تــستهدف تهويــد القـــدس “التحريــر أن 

المحتلــة، ومنــع إقامــة الدولــة الفلــسطينية المــستقلة وفــق 
  .” وعاصمتها القدس١٩٦٧العام حدود 

ًوطبقا للمعطيات الفلسطينية الرسمية؛ فقـد قامـت 
ـــازل “ســـلطات االحـــتالل  ـــات أوامـــر هـــدم المن بإصـــدار مئ

 ألف وحـدة سـكنية ٢٥القائمة ومخالفات البناء ألكثر من 
فلسطينية، أي حـوالي ثلـث الوحـدات الـسكنية القائمـة فـي 

  .”القدس المحتلة

ـــسببت أعمـــال الهـــد ـــد ت ـــوات وق ـــذها ق ـــي تنف م الت
تــشريد اآلالف مــن المــواطنين المقدســيين “االحــتالل فــي 

وتركهم بال مأوى، كمـا أن إخالءهـم القـسري مـن مـدينتهم 
، وفـق ”بحد ذاته مخالفة للقانون الدولي وانتهاك لقواعـده

  .الدائرة الفلسطينية

منـذ العـام “وتشير التقديرات الفلسطينية إلى أنـه 
 ٣,٧٠٠حــــتالل، أكثــــر مــــن ؛ هــــدمت ســــلطات اال١٩٦٧

منزل فلسطيني ومنـشآت أخـرى فـي القـدس المحتلـة، بمـا 
ـــل حـــارة  ـــة مث ـــة والديني ـــع التاريخي ـــك بعـــض المواق فـــي ذل

  .”المغاربة في البلدة القديمة

  استكمال حلقة التهويد

ــى  منــع حــدوث أي “وتقــوم سياســة االحــتالل عل
امتــداد عمرانـــي فلـــسطيني عـــن طريـــق مـــصادرة األراضـــي 

المـستوطنات، حيـث اعتمـدت الـسلطات اإلسـرائيلية ٕواقامة 
سلــسلة مــن سياســات التخطــيط الهيكلــي الراميــة إلــى منــع 
ـــى أرضـــهم أو  ـــن البنـــاء عل ـــسطيني م ـــاء الـــشعب الفل أبن

  .”توسيع المنشآت القائمة

ــــر  ــــي تقري ــــرة شــــؤون المفاوضــــات ف ــــت دائ وقال
سـلطات االحـتالل تـسمح للفلـسطينيين “ًأصدرته حديثا إن 

فقــط مــن مــساحة القــدس % ١٣والعــيش علــى فــي البنــاء 
  .”المحتلة

ــاء فــي المنطقــة مكلفــة جــدا،  ًوتعــد تــراخيص البن
ًبحيــث يكــاد يكــون مــن المــستحيل الحــصول عليهــا نظــرا 
للقيـــــود اإلســـــرائيلية المفروضـــــة واإلجـــــراءات العنـــــصرية 
ــة التــي تتبعهــا حكومــة االحــتالل فــي  والــسياسات التمييزي

ـــــازل هـــــذا الخـــــصوص ممـــــا يعطيهـــــا الحجـــــ ة لهـــــدم من
الفلــسطينيين الــذين يــضطرون إلــى البنــاء لمواجهــة النمــو 

  .الطبيعي لعائالتهم دون الحصول على تراخيص بناء

وقد ترتب على السياسات العنـصرية اإلسـرائيلية، 
اكتظاظ سكاني كبير في القدس المحتلة، “بحسب الدائرة، 

  .”مرشح للزيادة مع االزدياد الطبيعي للسكان في المدينة

ـــــى اآلن؛ ارتفـــــع عـــــدد ١٩٦٧ومنـــــذ العـــــام   حت
ـــة  ـــسمى الحـــدود البلدي ـــسطينيين داخـــل مـــا ي الـــسكان الفل
لمدينـــــة القـــــدس كمـــــا حـــــددتها ســـــلطات االحـــــتالل مـــــن 

  %.١٩٠ نسمة، بزيادة قدرها ٣٦١،٠٠٠ إلى ٦٨،٦٠٠

وبـــالرغم مـــن أن المقدســـيين يـــشكلون أكثـــر مـــن 
ـــــدس، إال أن ســـــلطات االحـــــتالل % ٤٠ مـــــن ســـــكان الق

فقط من موازنة المدينة لتوفير  % ١٠ا نسبته تخصص م
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 ألـف ٢٢٠الخدمات لهم، نظير ذهاب معظمها ألكثـر مـن 
مــستوطن فــي شــرقي القــدس، ضــمن مــستوطنات تــشكل 
ــة  ــة الــضفة الغربي ــة وتعزلهــا عــن بقي ــة تحــيط بالمدين حلق

   .المحتلة

وقد تسببت سياسـة التـضييق اإلسـرائيلية فـي أن 
لمقدســيين يعيــشون تحــت مــن الفلــسطينيين ا% ٧٨قرابــة 

 ألـف فلـسطيني فـي المدينـة ٢٠٠خط الفقر، فيمـا يعـيش 
فيمـــا يلقـــي جـــدار الفـــصل  .بـــدون شـــبكات ميـــاه مناســـبة

ـــــصادية  ـــــاة االقت ـــــى الحي ـــــة عل ـــــه الثقيل ـــــصري بظالل العن
للمقدسيين، حيث تسبب الجدار ونظام اإلغالق فـي فـرض 
قيود مجحفة وعسيرة علـى األنـشطة التجاريـة فـي القـدس 

حتلة، التي تشكل مركز الثقل االقتصادي في فلـسطين، الم
وفـــي المنـــاطق المحيطـــة بهـــا وعلـــى حركـــة التجـــار منهـــا 

   .، وفق الدائرة”ٕواليها

بيــــد أن آثــــار الجــــدار الديمغرافيــــة واالجتماعيــــة 
 ألــف ١٤٠والـسياسية تفــوق ذلــك بكثيــر؛ إذ عــزل حــوالي 

مقدسي عن مدينتهم ألن المنـاطق الـسكنية التـي يقيمـون 
فيها باتت تقع خـارج نطاقـه، ممـا أدى إلـى تفكيـك التـرابط 
االجتمـــــــاعي وتقـــــــويض نـــــــسيج الحيـــــــاة االجتماعيـــــــة 

   .للفلسطينيين الذين يقطنون على جانبيه

ويزيد من ذلك أن جـدار الـضم والتوسـع يحـد مـن 
المـــساحة المتـــوفرة التـــي يحتاجهـــا الفلـــسطينيون للنمـــو، 

كمـــا يقطـــع ويـــسهل مـــن إقامـــة المـــستوطنات وتوســـيعها، 
شـــبكة النقـــل الـــوطني الـــذي يـــربط أجـــزاء الـــضفة الغربيـــة 
ــــــدفق  ــــــى ت ــــــبعض، ممــــــا أدى إل ــــــدس وببعــــــضها ال بالق

  .الفلسطينيين المقدسيين إلى مركز المدينة

وبغيــة اســتكمال حلقــة  سياســة التمييــز العنــصري
التهويــــد حــــول القــــدس؛ عمــــدت ســــلطات االحــــتالل إلــــى 

ر لــم شــمل مــصادرة الهويــات وســحب حقــوق اإلقامــة وحظــ
العــائالت المقدســية، مــن أجــل إحــداث أغلبيــة ديموغرافيــة 

  .يهودية في القدس

صــادرت “ًوطبقــا لمعطيــات منظمــة التحريــر؛ فقــد 
 بطاقــــة هويــــة مـــــن ١٤،٦٠٠ســــلطات االحــــتالل نحـــــو 

المقدسيين الذي يتمتعون بحق اإلقامة الدائمة في القدس 
ً، ممــا ألحــق ضــررا مباشــرا بــأكثر مــن١٩٦٧منــذ العــام  ً 

مــــن العـــــائالت الفلــــسطينية فـــــي مدينــــة القـــــدس % ٢٠
فـــي حـــين تتمثـــل أحـــد اآلثـــار المباشـــرة التـــي  .”المحتلـــة

تخلفها سياسـة اإلغـالق اإلسـرائيلي علـى القـدس المحتلـة 
منع أربعة ماليين مواطن مـسيحي ومـسلم مـن أبنـاء “في 

ــن الوصــول إلــى أمــاكنهم المقدســة  ــشعب الفلــسطيني م ال
ًاقعـــة فـــي المدينـــة، فـــضال عـــن وكنائـــسهم ومـــساجدهم الو

حرمــانهم مــن تلقــي الخــدمات الطبيــة التــي ال تتــوفر ســوى 
 .ً، طبقا لمنظمة التحرير”في القدس

  ٢٧ ص١٩/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

المجتمع الفلسطيني في القدس بين "
 ورقة بحثية .."الصمود واالندماج: سيناريوهين

  لمازن الجعبري
 

ع المجتم "- محمد أبو خضير- القدس
الصمود : الفلسطيني في القدس بين سيناريوهين

عنوان ورقة بحثية أعدها مازن الجعبري " واالندماج
الباحث ومدير دائرة تنمية الشباب في جمعية الدراسات 

 .العربية في القدس، المغلقة بقرار من سلطات االحتالل

وقال الجعبري في مقدمة البحث إن المجتمع 
بين الحفاظ على هويته المقدسي على مفترق مفصلي، 

. السياسية والثقافية وبين االندماج في النظام اإلسرائيلي
كم هائل من المتغيرات الجيوسياسية واالجتماعية 

أين نقف من هذا : والسؤال. واالقتصادية في القدس
التغيير؟ خاصة الجيل الشاب، وما هي القوى الكامنة 

معية؟ وهل لدينا؟ وما حجم نقاط الضعف في البنية المجت
نحن بصدد الدخول على نموذج جديد يشبه المدن 
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المختلطة في فلسطين كيافا وعكا وحيفا؟ أم ال يزال فينا 
زخم من الصمود والثبات والتمسك بهويتنا الثقافية 

  واإلنسانية؟

وأوضح الجعبري في بحثه أن المؤسسات األهلية 
في القدس أمام واقع وتحديات جديدة، بين الحفاظ على 

ستقالليتها أو الرضوخ للشروط واإلجراءات اإلسرائيلية، ا
وبين تحديد أولوياتها السياسية والبرامجية أو القبول 
بشروط التمويل السياسية المتنكرة لحقوق الشعب 
الفلسطيني ونضاله المشروع، كما أن المؤسسات 
الفلسطينية أمام خيار التعافي واالستمرارية في العطاء أو 

  .اد والترهلاإلذعان للفس

ًأين نقف حاليا؟ خاصة المؤسسات : والسؤال
الفلسطينية المخترقة من الشبكة العنكبوتية اإلسرائيلية 

التعليم والصحة والتجارة الداخلية : في مختلف القطاعات
وهل ما زال هناك متسع . والمواصالت والنقابات العمالية

 ّمن الفضاء والقدرة لإلفالت من قبضة األسرلة؟ أم أن
خيار االندماج واالستفادة من منظومة االحتالل ستحافظ 
على وجودنا في القدس، خاصة القطاعات الحيوية، مثل 

  .الصحة والمواصالت والبنية التحتية

وأشار إلى تطورات السياسة االسرائيلية في 
إن االستراتيجيات واالهداف االسرائيلية في : ًالقدس قائال

مشروع الصهيوني وقيام القدس لم تتغير منذ نشوء ال
 واحتالل باقي فلسطين، بما ١٩٤٨الدولة اسرائيلية عام 

، وهو تحويل ١٩٦٧فيها الجزء الشرقي من المدينة عام 
المكان من مدينة عربية إلى مدينة يهودية، ومصادرة 

  .األراضي، وتقييد حجم البناء للفلسطينيين، وعزل القدس

 خطة وأوضح أنه مع بداية العام، فإن إعالن
السالم األمريكية المعروفة باسم صفقة القرن عكس 
االستراتيجيات والنوايا اإلسرائيلية واألمريكية من موضوع 
القدس، فلم يأت بجديد فيما يخص القدس، سوى النية 

من حملة هوية القدس، ومصادرة حقهم % ٥٠إلخراج 

في اإلقامة، والسماح إلسرائيل بالسيطرة على المسجد 
ستبعاد أي دور لألردن في األماكن المقدسة األقصى، وا

  .١٩٩٤وفق معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية عام 

وتناول الجعبري القطاع الحيوية في القدس، 
تشكل المستشفيات : خاصة القطاع الصحي، وقال

الفلسطينية الركن االساسي للقطاع الصحي في القدس، 
.  كبيرولكن إسرائيل تسيطر على هذا القطاع بشكل

 مستشفيات ٦فالقطاع الصحي في القدس، والمتمثل في 
ًأصبح معتمدا أكثر على التأمين الصحي اإلسرائيلي أو 

  .التحويالت التي تتم عبر وزارة الصحة الفلسطينية

ًوتناول الجعبري قطاع المواصالت مؤكدا أن 
ٕسلطات االحتالل استطاعت السيطرة والحاق هذا القطاع 

ها، وقامت بترتيب وضع الشركات بقوانينها وأنظمت
الفلسطينية العاملة، مثل تغيير مسارات الباصات ودمج 

  ".شركة الباصات الموحدة"شركات الباصات تحت مسمى 

يعد قطاع السياحة عماد القطاع الخدمي : وقال
ًفي القدس، إال أنه ما زال ضعيفا، وال يستطيع المنافسة، 

ال أن مساهمتها ال ٕوان كان يحتكر السياحة اإلسالمية، إ
 مليون شيكل خالل العام ٧٠-٦٥% (١٢تزيد عن 

  .من دخل السياحة في القدس) ٢٠١٩

أما االقتصاد الفلسطيني في القدس، فأكد 
الجعبري أنه يعتمد على السياحة والمبيعات بالمفرق، 
ويصارع للبقاء تحت نير التحديات المفروضة عليه، 

اخ االستثماري خاصة اإلجراءات اإلسرائيلية، والمن
الضعيف وتدني حجم االستثمار، ويشكل العمل في 
المناطق اإلسرائيلية المصدر الرئيسي للدخل، بما نسبته 

، يليها مخصصات التأمين الوطني اإلسرائيلي التي %٥٤
من مصادر الدخل، ومن ثم الرواتب واُألجور % ٢١تمثل 

  % .١٣من القطاع الخاص، وتبلغ نسبتها 

 أبرز التحديات والصعوبات قيام وأوضح الجعبري
سلطات االحتالل بتشديد القيود على المؤسسات، حيث 
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قامت بإغالق العشرات منها، وتحظر العمل والنشاطات 
في مجاالت مختلفة، إضافة إلى االقتحامات ومحاولة 

  .تقييد عملها في مدينة القدس

إننا في مرحلة االندماج، أي : ويعتقد الجعبري
 نحافظ فيه على هويتنا الثقافية والقومية في الوقت الذي

نسعى في الوقت نفسه للتفاعل واالستفادة من المجتمع 
اآلخر المسيطر والمهيمن، وعمليات األسرلة المفروضة 
على السكان ما زالت تواجه بالموقف الصلب لتمسكنا 
بهويتنا وقضيتنا، وهذا الذي يدفع المقدسيين لالستمرار 

  . الجماهيرية لتهويد المدينةفي التصدي والمقاومة

إن المؤسسات الفلسطينية في القدس : وقال
تشهد مرحلة ستتحول فيها إلى أجسام ضعيفة أو 

  .هامشية، أو تعمل باألجر عند الممولين

إن واقع المجتمع الفلسطيني في : وختم بالقول
القدس الذي ال يوجد فيه مكان الستراتيجية المقاومة 

ة الحالية، ولكن ما زال يحتفظ ضمن المعطيات السياسي
بطاقات تؤهله للقيام بردات أفعال وهبات متتالية غير 
ًمنتظمة سوف يكون معرضا أكثر حسب المؤشرات 
ٕوالمغيرات لبداية مرحلة االندماج القصري والطوعي، واننا 

  .في منعطف إذا تجاوزناه، فال يمكن العودة إلى الوراء

  ١٩/٨/٢٠٢٠موقع القدس 

* * * * *  

  

  

أبرز وأخطر االنتهاكات والجرائم ضد القدس 
 وأماكنها المقدسة

  

 * عبدالحميد الهمشري

ـــصهيوني ضـــد المقدســـات  تجـــاوزات االحـــتالل ال
 ٤اإلسالمية في فلسطين التاريخية

ــسطينية فــإن العــدو الــصهيوني   وفــق مــصادر فل
ارتكــب انتهاكــات وجـــرائم فــي القـــدس المدينــة و األمـــاكن 

يها خاصـة المـسجد األقـصى المبـارك المقدسة اإلسالمية ف
بترتيــــب واســــتراتيجية ممنهجــــة مــــن قيادتــــه الــــسياسية 
وقياداتــه العــسكرية فــي الجــيش واألمنيــة الــشرطة وأجهــزة 

 : مخابراته واستخباراته وعلى النحو اآلتي

ـــــي عـــــام  ـــــت ســـــلطات االحـــــتالل : ١٩٦٧ف قام
 إثـــر احتاللهـــا للجـــزء ١٩٦٧حزيـــران ٧الـــصهيوني فـــي 

دس مباشرة بمصادرة مفاتيح باب المغاربـة الشرقي من الق
  .ولم تعده حتى اآلن

اســتولت سـلطات االحــتالل فــي : ١٩٦٩فـي عــام 
 على الزاوية الفخرية التي تقـع فـي الجهـة ١٩٦٩حزيران 

 ١٩٦٩ حزيـــران ٢٤الغربيـــة مـــن ســـاحة المـــسجد، وفـــي 
على المدرسة التنكيزيـة التـي تعـرف بالمحكمـة وتقـع عنـد 

ــستخد ــاب السلــسلة وي ــا عــسكريا لهــم، قمها الجنــود موب ًع ً
دنـيس روهـان مايكل  اقتحم اإلرهابي ١٩٦٩ آب ٢١وفي 

ساحات الحرم القدسـي وتمكـن مـن الوصـول إلـى المحـراب 
ــدمير المــسجد األقــصى  فاضــرم النــار فيــه فــي محاولــة لت
فأتــت النيــران علــى مــساحة شاســعة منــه لكــن المقدســيين 

  .مسجدحالوا دون امتدادها إلى مختلف أنحاء ال

ــي العــام  ــة فــي :١٩٧٩ف ــت الــشرطة العبري  أطلق
ًبـــال كثيفــا مـــن العيـــارات ا و١٩٧٩ فــي تـــشرين األول ١١

الناريــة وقنابــل الغــاز علــى المــصلين المــسلمين؛ مــا أدى 
 ١٩٧٩ آب ١٤إلــى إصــابة العــشرات مــنهم بجــراح، وفــي 

كانــــت هنــــاك محاولــــة مــــن جماعــــة غورشــــون ســــلمون 
لهــم المقدســيون وأفــشلوا المتطرفــة اقتحــام الحــرم فتــصدى 

ـــــا  ـــــور مـــــائير كهان محـــــاولتهم، فحـــــاول المتطـــــرف المقب
وجماعته تكرار المحاولة بـدعم مـن قـوات كبيـرة مـن رجـال 

 ألـف مـواطن ٢٠الشرطة، فتصدى له ولجماعته أكثر من 
ولـم يمكنـوهم مـن تنفيـذ مـآربهم بعـد أن خاضـوا مواجهــات 



  
  ٨٥ 

ضــــارية مــــع الجنــــود للــــدفاع عــــن الحــــرم ســــقط خاللهــــا 
  ..لعشرات من الجرحىا

ـــي : ١٩٨٠فـــي  ـــد الحاخامـــات اليهـــود ف  ١٩عق
ـــة ١٩٨٠نيـــسان  ً مـــؤتمرا عامـــا لهـــم فـــي القـــدس المحتل ً

 .خططوا خالله للسيطرة على المسجد األقصى

ــي عــام  ــي : ١٩٨١ف عملــت ســلطات االحــتالل ف
 . على حفر نفق تحت ساحة المسجد١٩٨١ آب ٢٨

ــــــة : ١٩٨٢فــــــي   انتهــــــزت الجماعــــــات اليهودي
 ٣٠طرفة قرارات مؤتمر الحاخامات األول الصادره فـي المت

 وبدأت بإرسال رسائل التهديد بلغـات مختلفـة ١٩٨٢آذار 
ٕعبريــة وانجليزيــة واســبانية وغيرهــا إلــى المــسؤولين فــي 
دوائـــر األوقـــاف اإلســـالمية تطـــالبهم فيهـــا بتـــرك المـــسجد 

ـــي  ـــي ١٩٨٢ أيـــار ٢٠األقـــصى وف ـــسلم المـــسؤولون ف  ت
ًبواســــطة البريــــد إنــــذارا نهائيــــا مــــن األوقــــاف اإلســــالمية  ً

المنظمات الصهيونية تطالبهم فيه بالـسماح لليهـود بـأداء 
ٕالطقـــوس فـــي المـــسجد األقـــصى واال سيعرضـــون أنفـــسهم 

 اقـتحم اإلرهـابي غولـدمان ١٩٨٢ نيـسان ١١للقتل، وفي 
 سـاحة الحـرم مـن بـاب - جندي في الجيش الصهيوني -

ًحه الرشاش عشوائيا الغوانمة، وأخذ بإطالق النار من سال
على المصلين؛ ما أدى إلى استشهاد عدد مـن المـواطنين 

 آخــرين بجــراح، واثــر ذلــك اقــتحم ٦٠ٕعلــى الفــور واصــابة 
غولدمان مـسجد الـصخرة وهـدد بنـسفها، إال أنـه فـشل فـي 

  .ذلك جراء تصدي المواطنين الفلسطينيين له

  ١٧ ص٢٠/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

لمواجهة مخطط الضم التفاف وطني فلسطيني 
  والمخاطر المحدقة بالقضية

  

ـــدين  عكـــس اجتمـــاع - عمـــان - ناديـــة ســـعد ال
القيادة الفلسطينية األخير بحـضور كافـة القـوى والفـصائل 

، ”الجهــاد اإلســالمي”و” حمــاس“الوطنيــة، ومنهــا حركتــا 

تأكيدا فلسطينيا جمعيـا علـى المواجهـة الوطنيـة المـشتركة 
ومخطـط الـضم اإلسـرائيلي، التـي لتحديات المرحلة الراهنة 

  .تستهدف القضية الفلسطينية

ووجه االجتماع الوطني، برئاسة الـرئيس محمـود 
عباس، رسالة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي ولكل مساعي 
ــــسطينية بأهميــــة الوحــــدة الوطنيــــة  تــــصفية القــــضية الفل
المـــــضادة لعـــــدوان االحـــــتالل المتواصـــــل ضـــــد الـــــشعب 

  .الفلسطيني

لجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر وقــال عـــضو ال
 الفلـــــــــسطينية، منـــــــــسق القـــــــــوى والفـــــــــصائل، واصـــــــــل

اجتماع القيادة الفلسطينية عكس صـورة “أبو يوسف، إن 
ًواضحة من كافة فصائل العمل الوطني، التي أكدت مجددا 

األميركيـة ومخطـط ” صـفقة القـرن“على رفض مـا يـسمى 
  .”اإلسرائيلي” الضم“

 أمـــــس، إن وقـــــال أبـــــو يوســـــف، فـــــي تـــــصريح
االجتمـــاع عكـــس تفعيـــل الوحـــدة الوطنيـــة فـــي مواجهـــة “

ٕمخططــات االحــتالل والتمــسك بالقــضية الفلــسطينية وارادة 
ــى  ــر، حت ــة منظمــة التحري ــسطيني، تحــت مظل ــشعب الفل ال
ـــام  ـــى حـــدود الع ـــسطينية عل ـــة الفل ـــة الدول الوصـــول إلقام

، وعاصــــــمتها القــــــدس المحتلــــــة، وحــــــل قــــــضية ١٩٦٧
  .” واألسرى في سجون االحتاللالالجئين الفلسطينييين

وقد شارك في اجتماع القيادة، مساء أول أمـس، 
ــة  ــر، والمركزي ــة لمنظمــة التحري ــين التنفيذي أعــضاء اللجنت

، واألمناء العامون للفـصائل، وممثلـون عـن ”فتح“لحركة 
 –والجهاد اإلسالمي، والجبهـة الـشعبية ” حماس“حركتي 

 الشخـــصيات القيـــادة العامـــة، والـــصاعقة، وممثلـــون عـــن
الوطنيــة المــستقلة، ومفتــي القــدس والــديار الفلــسطينية، 
الــشيخ محمــد حــسين، وعــدد مــن الــوزراء، وقــادة األجهــزة 

  .األمنية

، ”حمــاس“مــن جانبــه؛ قــال القيــادي فــي حركــة 
الوحدة التي تجلت فـي اجتمـاع “الشيخ حسن يوسف، إن 



  
  ٨٦ 

ـــات واألطيـــاف  ـــادة الفلـــسطينية، بحـــضور كـــل المكون القي
ُة للــشعب الفلــسطيني، هــي خطــوة عمليــة يبنــى الــسياسي

عليها من أجل تجسيد الوحدة الفلـسطينية، والوقـوف أمـام 
  .”المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية

الكــــل الفلــــسطيني، “وأكــــد القيــــادي يوســــف، أن 
ــاس،  ــالرئيس عب ــة ب ــادة، ممثل يــثمن الموقــف الــصلب للقي

ات ، والمــــستند علــــى القــــوة والثبــــ”صــــفقة القــــرن“أمــــام 
دعــــم حركــــة “ً، مؤكــــدا ”والتــــشبث بــــالحقوق الفلــــسطينية

لهــذا الموقـــف مــن أجــل إســـقاط كــل محـــاوالت ” حمــاس“
االلتفــــاف علــــى القــــضية الفلــــسطينية، وحقــــوق الــــشعب 

  .”الفلسطيني

خطـــورة تحـــديات المرحلـــة “وشـــدد يوســـف علـــى 
ومــا يترتــب عليهــا مــن ” صــفقة القــرن“الراهنــة، الســيما 

ٕا عربيـــــــا واســـــــالميا تـــــــداعيات، بمـــــــا يـــــــستدعي تحركـــــــ
  .”لمواجهتها

ــة  تجــسيد الوحــدة الوطنيــة فــي “ولفــت إلــى أهمي
المهرجان الوطني الرابع، بمشاركة كافة القـوى والفـصائل، 
وفــي مقــدمتها حركتــا فــتح وحمــاس، الــذي يوجــه رســالة 
لالحــتالل ولــإلدارة األميركيــة، بــأن الــشعب الفلــسطيني فــي 

اول عليـه، أو خندق واحد وال يمكن أن يـسمح ألحـد بالتطـ
  .”النيل من حقوقه الوطنية ومقدساته

وأكــد ضــرورة البــدء بإحــداث اختراقــات فــي جــدار 
، ٢٠٠٧مربـــع االنقـــسام الفلـــسطيني، الممتـــد منـــذ العـــام 

ـــق الوحـــدة الوطنيـــة فـــي  بهـــدف إنجـــاز المـــصالحة وتحقي
  .مواجهة عدوان االحتالل

، ”فتح“بدوره؛ قال عضو اللجنة المركزية لحركة 
ــا أحمــد حلــس ســندافع عــن شــعبنا وأرضــنا بوحــدتنا “، أنن

  .”الوطنية

مــشاركة قــوى “أهميــة ” فــتح“وأكــد القيــادي فــي 
ًالــــشعب الفلــــسطيني فــــي االجتمــــاع الــــوطني، مؤكــــدا أن 

فلــسطين ســتبقى حاضــرة فــي عقــول وقلــوب أبنــاء األمــة “
  .”العربية واإلسالمية، وكل األحرار في العالم

طـاع غـزة قـد وكان المئات من الفلسطينيين فـي ق
ــددة بتــصعيد عــدوان االحــتالل ضــد  ــي مــسيرة من خرجــوا ف
القطاع، بالرغم من الوساطة التي تقودها مصر في سـبيل 
التهدئة بعـد أكثـر مـن عـشرة أيـام مـن القـصف اإلسـرائيلي 

  .على غزة

مــــن جانبــــه، شــــدد القيــــادي البــــارز فــــي حركــــة 
حركتــــه ال تخــــشى “، خليــــل الحيــــة، علــــى أن ”حمــــاس“

، التــي توعــد فيهــا رئــيس الــوزراء ”إلســرائيليةالتهديــدات ا
ــــي  ــــاالت ف ــــاهو، بعــــودة االغتي ــــامين نتني اإلســــرائيلي، بني

  .القطاع

ــــة  ــــال الحي ــــصف “وق ــــاد، والق ــــى الزن ــــا عل أيادين
سيواجه بالقصف والـصواريخ سـتواجه بالـصواريخ، والقتـل 

  .”بالقتل

ــل  ــة اإلســرائيلية شــنت قب ــت الطــائرات الحربي وكان
اضي غارات على قطاع غزة ردا علـى منتصف الثالثاء الم

ــــات حارقــــة وصــــاروخ باتجــــاه  ــــإطالق بالون ــــه ب مــــا زعمت
  .المستوطنات القريبة من الغالف الحدودي مع القطاع

فيما حذر نتنياهو حينها، حركة حماس من مغبة 
إذا اســتمرت فــي إطــالق البالونــات ” ارتكــاب خطــأ كبيــر“

علـى “ل ًالحارقة من قطاع غزة، مؤكدا أن سلطات االحـتال
أهبة االستعداد والجاهزية الحتمال خوض جولة أو جوالت 

  .، وفق قوله”قتال إذا لزم األمر

  ١٩ ص٢٠/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

في خيمة اعتصام " الجمعة"مقدسيون يؤدون 
  ببلدة سلوان رفضا لسياسة هدم المنازل

  

مقدســيون، صــالة  أدى – الــوطن  دنيــا–رام اهللا 
ام ببلـدة سـلوان جنـوب المـسجد الجمعة، فـي خيمـة اعتـص
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المبارك، رفضا لسياسة هدم المنازل المتكررة مـن  األقصى
 .اإلسرائيلي قبل سلطات االحتالل

وعقــب صــالة الجمعــة التــي شــارك بهــا العــشرات، 
االعتـصام، كمـا رفـع  انتـشرت شـرطة االحـتالل قـرب خيمـة

 المشاركون الالفتات المنددة بما يجري بحق أهالي البلـدة

س مــن عمليــات هــدم باتــت تطــال عــددا كبيــرا مـــن والقــد
ـــــازل وممتلكـــــات ـــــشآت ومن ـــــسطينيين  من المـــــواطنين الفل

 بالقـــدس، مطـــالبين بإيـــصال رســـالتهم للتوقـــف الفـــوري

  . والعاجل عن سياسة الهدم والتهجير

يــــشار إلــــى أن ســــلطات االحــــتالل تتعمــــد تنفيــــذ 
تنفيـذ مخططاتهـا  سياسـة هـدم المنـازل بالقـدس مـن أجـل

انية بــصمت، والــتخلص مــن الوجــود الفلــسطيني االســتيط
  .بالقدس

يــشار إلــى أنــه منــذ بدايــة العــام الجــاري أصــدرت 
إداري وقــضائي   أمــر هــدم٦٥٠ســلطات االحــتالل نحــو 

لمنــازل ومنــشآت المقدســيين، منهــا مــا هــو محــدد المــدة 
  .غير محدد للهدم وآخر

  ٢١/٨/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

قدس تتواصل لدفعهم معاناة الفلسطينيين في ال
  للهجرة

  

 أكــــد المكتـــــب -  وكــــاالت- فلــــسطين المحتلــــة
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره 
االســبوعي أن معانــاة الفلــسطينيين فــي القــدس ومحيطهــا 
ــــة  ــــن ممارســــات المــــستوطنين وجــــيش وبلدي ــــداتها م وبل
االحـــتالل تتواصـــل بهـــدف الـــضغط علـــيهم ودفعهـــم الـــى 

 .خارج المنطقةالهجرة 

، "تـدفيع الـثمن"وأحرق مستوطنون من عصابات 
 مركبة وخطوا شعارات عنصرية وتحريـضية فـي بلديـة ١٣

بيت صفافا وهدمت جرافـات تابعـة لجـيش االحـتالل عمـارة 

سكنية من ستة طوابق قيد اإلنـشاء تعـود لعائلـة المـواطن 
عزيــز جميــل جعــابيص، فـــي حــي الــصلعة بجبــل المكبـــر 

 .المحتلةجنوبي القدس 

وكانت بلدية االحـتالل أجبـرت المـواطن المقدسـي 
أحمـد يوسـف شــقيرات علـى هـدم ثالثــة محـال تجاريـة فــي 
ــــن دون  ــــاء م ــــر، بحجــــة البن ــــل المكب ــــصلعة بجب حــــي ال
ترخيص، وبعد أن رفضت المحكمـة طلـب االسـتئناف علـى 

ــرار الهــدم أو إيقافــه ؛ صــدر يــوم   آب الجــاري قــرار ١٣ق
ــايقــضي بهــدم المحــالت ذات ــإن صــاحب المحــالت ،ًي ٕ واال ف

 ألــف شــيكل بالعملــة اإلســرائيلية تكــاليف ١٠٠ملــزم بــدفع 
 .قيام آليات بلدية االحتالل بالهدم

وصــعدت بلديــة االحــتالل االســرائيلي فــي القــدس 
المحتلــة فــي اآلونــة األخيــرة مــن عمليــات الهــدم بالقــدس، 
وأجبـــرت عـــشرات المقدســـيين علـــى هـــدم منـــازلهم ذاتيـــا، 

نـاء دون تـرخيص، فـي الوقـت الـذي تفـرض فيــه بحجـة الب
ًشــــروطا تعجيزيــــة ومبـــــالغ طائلــــة إزاء الحــــصول علـــــى 

 .إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة

وبحــسب مركــز معلومــات وادي حلــوة، فــإن قــوات 
 منـــشأة فـــي ٢٠االحـــتالل هـــدمت خـــالل تمـــوز الماضـــي 

 منــشآت هــدمت بأيــدي أصــحابها، فــي ٤القــدس، بينهــا 
 ٦١مت خــالل النــصف األول مــن العــام الجــاري حــين هــد

 . منشأة هدمت ذاتيا٣٨ منها ،منشأة

وفــي القــدس كــذلك قــررت مــا تــسمى إدارة حــائط 
البراق إعادة افتتـاح مواقـع األنفـاق المتواجـدة تحـت حـائط 

القتحامــــات ) الجــــدار الغربــــي للمــــسجد األقــــصى(البــــراق 
بعـد المستوطنين ألول مرة منذ خمسة أشهر مـن إغالقهـا 

  . انتشار فيروس كورونا

كما نقل عن إدارة الحائط التابعة لبلدية االحـتالل 
في القدس قولها إنها منحت خالل فترة اإلغـالق خـدماتها 

 ألـــف شـــخص مـــن أنحـــاء العـــالم، ٢٠اإللكترونيـــة لنحـــو 
وقاموا بجوالت افتراضية عبر موقع إلكتروني داخـل أنفـاق 
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ت الجديــدة تحــت المــسجد األقــصى، لالطــالع علــى الحفريــا
 .البلدة القديمة والمسجد األقصى

  ١٤ ص٢٣/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ال تعترف بآالف المواليد " إسرائيل"
  !؟ما الحكاية.. الفلسطينيين

 

سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي  – وكاالت – رام اهللا
على معبر الكرامة الحـدودي بـين الـضفة الغربيـة واألردن، 

ــة مــن مدينــ ــراف أعــادت عائل ــسبب عــدم االعت ة رام اهللا، ب
آذار الماضــي لعــدم /بتـسجيل طفلتهــا المولــودة منــذ مــارس

وقالــت موظفــة . وصــول ســجلها إلــى الجانــب اإلســرائيلي
روحــي مــن هــون "التــسجيل اإلســرائيلية لــألم بلغــة عربيــة 

  ".أنتم من أردتم وقف التنسيق. خلي أبو مازن يطلعك

ان عبــر وفــي كــل مــرة، تحجــز العائلــة تــذاكر طيــر
الخطــوط الجويــة األردنيــة إلــى جانــب رســوم المغــادرة مــن 
المعبــر الفلــسطيني إلــى نقطــة التفتــيش اإلســرائيلية ومنهــا 
إلى الحدود األردنية، وخـسرت كـل ذلـك بعـد منـع االحـتالل 

  .اإلسرائيلي مرورها

 ٢٠٢٠أيــار / مــايو٢٠ ألـف طفــل ولــدوا بعـد ٢٥
لعمــــل وهــــو تــــاريخ إعــــالن الــــسلطة الفلــــسطينية وقــــف ا

باالتفاقيات المبرمة مـع االحـتالل اإلسـرائيلي الـذي أصـبح 
ال يعترف بهم وال يسمح لهم بالسفر، وفق متابعـة مراسـل 

  ". لإلعالمالفلسطينيالمركز "

فقبل وقف التنسيق مع االحتالل؛ كانـت الداخليـة 
االحــتالل اإلســرائيلي بتــسجيل أي مــواطن فلــسطيني،  تبلــغ

اصــل علــى هويــة، وذلــك ســواء حاصــل علــى الجــواز أو ح
ـــا،  ـــذلك تبليغ ـــه ب ـــان يبلغ ـــابر، فك ـــتحكم بالمع ـــه ي ـــم أن بحك
ويسجل لديه البيانات الجديدة سواء الجـوازات أو شـهادات 

عــام " أوســلو"المــيالد، كمــا كــان ســاريا منــذ توقيــع اتفــاق 
١٩٩٣.  

ووفق ما تقول الداخلية التابعة للسلطة برام اهللا، 
عروا بحجمهـا بعـد نتيجـة فإن المشكلة كبيرة جـدا، ولـم يـش

إغــالق الجــسور والمطــارات بــسبب جائحــة كورونــا، إال أن 
هنــاك مــواطنين لــديهم إقامــات فــي الخــارج وبحاجــة إلــى 
سفر، وحتى اللحظة ال يوجد حل لهذا المشكلة، فاالحتالل 
يحاول الضغط على السلطة بهذا األسلوب وأساليب أخـرى 

  .للعودة للعمل باالتفاقيات السابقة

أيار الماضي أعلن رئيس السلطة / مايو٢٠م ويو
ّفــي حــل "محمــود عبــاس أن الــسلطة الفلــسطينية أصــبحت  ِ

من جميع االتفاقات والتفاهمـات مـع الحكـومتين األميركيـة 
بمــــا فــــي ذلــــك اتفاقــــات التنــــسيق األمنــــي " واإلســــرائيلية

  .والمدني

وجــاء ذلــك ردا علــى إعــالن الحكومــة اإلســرائيلية 
نيامين نتنياهو المـضي قـدما فـي تطبيـق الجديدة بزعامة ب

ــا  ــا لم ــة وفق مخطــط ضــم أجــزاء واســعة مــن الــضفة الغربي
  ".خطة السالم األميركية اإلسرائيلية"سميت 

ــربين أدانــت منــع االحــتالل  ــة والمغت وزارة الخارجي
ــر  ــر معب ــسفر عب ــسطينيات مــن ال ــع ســيدات فل ــالقوة ألرب ب

طات الكرامــة بــدعوى أن أطفــالهم غيــر مــسجلين لــدى ســل
  .االحتالل كمواليد جدد

ــة"وأوضــحت  ــي " الخارجي أن األطفــال مــسجلون ف
ـــسطين  ـــة فل ـــي دول ـــة ف ـــديهم مـــن وزارة الداخلي هـــويتي وال
المحتلـــة، وأن ســـلطات االحـــتالل أعـــادتهم وحـــرمتهم مـــن 

  .جمع شملهم مع عائالتهم بالخارج

  نظرة قانونية

ُالخبيـر القـانوني تحـسين عليـان، يبـين أن اتفـاق 
ي طور االنحالل ولم يلغ بغد، وأن إيقاف تجديد ف" أوسلو"

، يعنـي "إسـرائيل"معلومات السجل المدني الفلسطيني لدى 
ــه مــن جــواز ســفر أو  أن أي شــخص يــتم إصــدار وثيقــة ل

هويـــة أو حتـــى شـــهادة مـــيالد ووفـــاة، غيـــر موجـــود فـــي 
ســجالتها، أي أن المواليــد الجــدد غيــر معتــرف بهــم، ولــن 
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هـــو الحـــال بالنـــسبة لمـــن يتمكنـــوا مـــن الـــسفر، وكـــذلك 
ًاستصدر أو جدد هويته وجـواز سـفره، نظـرا لوجـود ارتبـاط 
وثيق بين السجل السكاني والسلطة الفلسطينية، وبين مـا 

  ".اإلدارة المدنية اإلسرائيلية"ُيسمى بـ 

ّيــضيف الخبيــر فــي تــصريح صــحفي ال يتوقــف : "ٍ
األمــر عنــد منــع الــسفر، فعــدم اعتــراف االحــتالل بالــسكان 

ُن لم تدخل بياناتهم على أنظمـة الـسلطات االحتالليـة، الذي
سيؤثر علـى مـستقبل هـؤالء الـسكان، فعنـدما يريـد أحـدهم 
الزواج، سيواجه مشاكل كبيرة ألنه بالنسبة لالحتالل غيـر 
موجود، وليست لديه شهادة ميالد، وكذلك هو الحال عنـد 

  ".ًبناء المنازل، فهو مخالف بالنسبة لهم أيضا

ن العديد مـن الحـاالت بالفعـل تعـاني كما يضيف أ
ًمـــن هـــذه المـــشكلة، وال تـــستطيع فعـــل شـــيء، خـــصوصا 

 والقــدس، فــاالحتالل ال ٤٨ســكان المنــاطق المحتلــة عــام 
ًيعترف بهم، والـسلطة الفلـسطينية تـرفض إعطـائهم أوراقـا 

، أي ال ٤٨ثبوتية لوجودهم ضمن حدود القـدس ومنـاطق 
  .سلطة لها عليهم

، قال عليان إن كـل مـا يجـري ومن ناحية قانونية
ليس له أساس قـانوني، فوجـود االحـتالل اختـراق للقـانون 

ـــدولي، واحتفـــاظ  بالـــسجل المـــدني أو تنظـــيم " إســـرائيل"ال
أعمال البناء والتخطيط وغيره، دور مؤقت إلى حين إيجـاد 
ســــلطة وطنيــــة تمــــارس ســــيادتها الفعليــــة علــــى األرض، 

ر شـرعي، حتـى لـو غيـ" إسـرائيل"وبالتالي كل مـا تقـوم بـه 
أعلن سيادته علـى أجـزاء مـن الـضفة الغربيـة ال يعنـي أن 
القانون اإلنساني لم يعد ساري المفعول، فيجب أن يتمتـع 
المدنيون بالحمايـة الممنوحـة لهـم بموجـب اتفاقيـة جنيـف 

  .الرابعة والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

عنــــدما أتحــــدث عــــن القــــانون "ويتــــابع عليــــان، 
 اإلنــسان، يعنــي أنهــا قــوانين تكفــل لكــل الــدولي وحقــوق

شخص حريـة التحـرك والـسفر، خـروج وعـودة كـل شـخص 
من بلده كما يحب، وله الحـق فـي أن يبنـي وأن يكـون لـه 

شهادة ميالد وغيرهـا مـن الحقـوق المدنيـة، وكـل مـا تقـوم 
بــه الـــسلطة الفلـــسطينية مـــن حقهـــا، ألن االحـــتالل اليـــوم 

  ".ذه األرضيحاول أن يقول بأنه السيد على ه

وأشار إلـى أن الحـل هـو إنهـاء االحـتالل، إال أنـه 
على أرض الواقع ال بـد أن يعـاني الـشعب الفلـسطيني مـن 
ناحيــة عــدم توثيــق بيانــاتهم، وعــدم قــدرتهم علــى الــسفر، 
األمــر الــذي ينطبــق علــى المواليــد الجــدد، وكــل مــا يتعلــق 

ة ًبمستقبل الفلسطينيين، منبها أنه ال يوجد قانون للجنـسي
ــا التفاقيــة أوســلو، فالــسلطة الفلــسطينية  ًالفلــسطينية وفق
ـــنح  ـــي م ـــتحكم ف ـــار مواطنيهـــا، وال ـــى اختي ـــادرة عل ـــر ق غي
ـــرفض إعطـــاء  جنـــسيتها، واالحـــتالل هـــو مـــن يمـــنح أو ي

  .المواطن الفلسطيني جنسيته

ًووفقـــا لعليـــان، فـــإن خـــضوع البيانـــات الـــسكانية 
ها اتفاقيــة ّجـاء بعـد اتفاقيـة أوسـلو، والتـي عـد" إسـرائيل"لــ

ــة منــذ عــام  ــدولي ١٩٩٩الغي ــانون ال ــك بموجــب الق ، وذل
ا بـشكل  ـالذي ينص على أن أي اتفاقية يـتم انتهاكهـا مادي
كبير، فهـي غيـر سـارية المفعـول، واالحـتالل يخـالف هـذه 
االتفاقيــة كــل يــوم، لــذلك ال ينبغــي أن يتــأثر حــق تقريــر 

فرض المصير الفلسطيني بها، إال أنه أمر صعب للغاية، ل
  .االحتالل سيادته على األراضي الفلسطينية

   ٢٣/٨/٢٠٢٠ لإلعالم المركز الفلسطيني
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يكشف تطورات خطيرة في المسجد " باحث"
 األقصى

  

كــشف الباحــث المتخــصص فــي  –القــدس المحتلــة 
علــــوم القــــدس والمــــسجد األقــــصى عبــــد اهللا معــــروف عــــن 

جد األقـصى تطورات خطيرة على أرض الواقـع يمـر بهـا المـس
  .المبارك



  
  ٩٠ 

ـــال معـــروف ـــد : وق ـــا تـــسمى بجماعـــات المعب إن م
ــة االحــتالل بنيــامين  ــرئيس حكوم ــة وجهــت رســالة ل ًالمتطرف
نتنياهو تطالبه فيها بالسماح للمـستوطنين باقتحـام المـسجد 

، "س الـسنة العبريــةرأ"األقـصى الـسبت بمناسـبة مـا يعـرف بــ
  .١٩/٩/٢٠٢٠الذي يوافق 

 األمــن الــداخلي عميــر أن وزيــر" معــروف"وأضــاف 
ًأوحانا وجه رسالة أخـرى لمفـتش قـوات االحـتالل ينتقـد فيهـا 

ـــا ســـماه  ـــع"م ـــي " من ـــن إعـــالن صـــلواتهم ف ـــستوطنين م الم
" شـماي"المسجد األقصى أثنـاء االقتحامـات، وخاصـة صـالة 

  .والسجود

ال يــزال هنــاك مــن يعــيش عالمــه ": "معــروف"وقــال 
  ".أدركوا األقصى!.. الوردي واألقصى يضيع أمام أعيننا؟

ًوشـــــهدت األشـــــهر األخيـــــرة تـــــصاعدا كبيـــــرا فـــــي  ً
ـــسجد األقـــصى وخاصـــة فـــي  ـــات االحـــتالل بحـــق الم انتهاك
المنطقــة الــشرقية؛ حيــث أداء الــصلوات التلموديــة والجلــوس 
في المكان بعـد تفريغـه مـن المـسلمين ومـنعهم مـن االقتـراب 

  .من أماكن وجود المستوطنين

ـــات الد ـــدت المرجعي ـــة وســـبق أن أك ـــي مدين ـــة ف يني
القدس المحتلة أن الوضع في المنطقة الشرقية من المسجد 

  .ٌخطر ومترد وغير مسبوق

ـــشرقية  ـــة ال ـــان لهـــا، أن المنطق ـــي بي وأوضـــحت، ف
ًبمـــساحتها التـــي تـــصل لخمـــسين دونمـــا جـــزء ال يتجـــرأ مـــن 

  .لألقصى، وتمثل ثلث المساحة الكلية للمسجد

المنطقـة ورفضت المرجعيات ادعاءات االحتالل أن 
ــــة عــــسكرية، مؤكــــدة أن االحــــتالل يــــسعى  ــــشرقية منطق ال
للـــــسيطرة علـــــى األقـــــصى مـــــن خـــــالل تكثيـــــف اقتحامـــــات 
المــــستوطنين والــــسماح لهــــم بــــأداء طقــــوس تلموديــــة فــــي 

  .المنطقة الشرقية ورفع علم االحتالل فيها

ــدة للتــضييق  ــوات االحــتالل أشــكاال عدي ًوتمــارس ق
ـــسياسات ا ـــواطنين المقدســـيين ب ـــى الم ـــاد والغرامـــات عل إلبع

والـــضرائب الباهظـــة التـــي تـــستهدف ترحيـــل الـــسكان ونـــشر 
  .اليأس بينهم

ّوصــعدت حكومــة االحــتالل فــي اآلونــة األخيــرة مــن 
انتهــــــاج سياســــــة اإلبعــــــاد بحــــــق المقدســــــيين وال ســــــيما 
للشخصيات المؤثرة والمـرابطين والمرابطـات وحـراس المـسجد 

  .األقصى

ءات تـسمح قـوات ًوتوازيا مع تلـك العقوبـات واإلجـرا
االحتالل للمجموعات االسـتيطانية بتنفيـذ جـوالت فـي باحـات 
ــــد هــــؤالء  ــــا، حيــــث يتعم ــــة منه ــــصى وبحماي ــــسجد األق الم
المـــستوطنين تنفيـــذ طقـــوس تلموديـــة اســـتفزازية لمـــشاعر 

  .المسلمين

فقد كثف المستوطنون بحمايـة قـوات االحـتالل مـن 
اقتحــــام المــــسجد األقــــصى المبــــارك، حيــــث ســــجل اقتحــــام 

مستوطنا الشهر الماضي، بما يـشكل ضـعف عـدد ) ٢٧٦٤(
) ١٨٠١(المــــستوطنين الــــذين اقتحمــــوا الحــــرم فــــي يونيــــو 

  .مستوطنا

  ٢٣/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

 للحضارة هدم..القدس في التهويدية األنفاق
  للتاريخ وتزوير

  

 يـسمى ومـا االحـتالل َيتـوان لم – المحتلة القدس
 التـاريخ لتزويـر الحثيـث سـعيهم عـن لديـه،" ثـاراآل سلطة"

 اليهوديـة الـصبغة إضفاء ومحاولة المحتلة القدس بمدينة
 هــدفهم لتحقيــق األقــصى؛ المــسجد وتحديــدا معالمهــا علــى

ـــسيطرة الرامـــي ـــى لل ـــدس عل ـــا بمـــا الق  مقدســـات مـــن فيه
  .ومعالم

 تغييــر إلــى الراميــة االحــتالل محــاوالت أبــرز ومــن
ــــصبغة ــــةلل اإلســــالمية ال ــــرض المقدســــة مدين ــــة وف  الرؤي
 تـأتي التـي والـسرية، العلنيـة التهويديـة األنفاق اليهودية؛

ــل المزعــوم الهيكــل عــن البحــث إطــار فــي  المــسجد وتحوي
 اليهـود يـستقطب سـياحي ومعلـم يهودي مزار إلى األقصى

  .كافة األرض أصقاع من



  
  ٩١ 

 إيهـاب القـدس شـؤون فـي الباحـث أشار وبدوره،
 األنفــاق عــشرات عــن نعرفــه ال امــ هنــاك أن إلــى الجــالد

 بعضها أن موضحا سلوان، منطقة في سيما وال المتشعبة
 ومنهـا اإلسرائيلية، اآلثار سلطة دائرة ضمن للزيارة مفتوح

ـــا ـــزال م ـــرميم تحـــت ي ـــر الت ـــم ال والحف ـــدى نعل  انتـــشارها م
  .نيوز حرية وفي وحجمها،

 ملمـــوس ضـــررها: "قـــال األنفـــاق، تـــأثيرات وعـــن
 وتــشققت المنــازل، أساســات علــى رتأثــ فقــد ومحــسوس؛

 وال القديمــة اآلثــار ّودمــرت األرضــيات، وهبطــت الجــدران،
  ."المملوكية سيما

ــــأن الجــــالد وأكــــد ــــاك ب ــــد هن  األنفــــاق مــــن العدي
 عـــن لــدينا معلومــات وال بهـــا، نعــرف ال والتــي المجهولــة
  .المخفية وآثارها وحجمها اتساعها

 تـــاريخ فـــي الباحـــث كـــشف ذاتـــه، الـــسياق وفـــي
 رســميا أنفــاق ٦ وجــود عــن شمــسية، أبــو روبــين لقــدسا

 ألســباب مغلــق آخــر ونفــق إليهــا، والولــوج الــدخول يمكــن
 أســفل يقــع حيــث فوقــه تقــع التــي للعمــائر بالنــسبة صــحية

  .القديمة البلدية في السعدية حارة

 يجــاور الــذي النفــق ذلــك األنفــاق أهــم مــن واحــد
 متــرا ٥٩٦ طولــه ويبلــغ األقــصى للمــسجد الغربــي الجــدار

 االبتدائيـة المدرسـة تحـت إلى وصوال البراق حائط من يبدأ
  ."اآلالم ضرب "بطريق يعرف ما أو العمرية

 فــإن والمختــصين؛ البــاحثين مــن الكثيــر وبحــسب
 وتزيفـه التاريخ لطمس محاولة بمنزلة هي االحتالل أنفاق

 أنقــاض علـى لتبنـى واإلسـالمية؛ العربيـة الحـضارة بتـدمير
 والكنعـــاني والعباســـي األمـــوي العهــد مـــن وحـــضارات آثــار

 لتكـون" توراتيـة آثـارا "وتختلـق اليهودية الرواية والبيزنطي
  .المزعوم الهيكل لبناء األساس حجر

 األجانب السياح آالف مئات االحتالل أنفاق ّويؤم
ـــرأي دمـــاغ غـــسل بعمليـــة أشـــبه لتكـــون ســـنويا،  العـــام لل

 مـسيحيو ٕواسـالمي عربي هو ما كل ٕوازالة بشطب الدولي
  .المدينة عن

 اليهوديــة األجيــال لــربط األنفــاق تلــك تــستغل كمــا
 ســرقة خــالل مــن يهوديــة القــدس أن يوثــق تــوراتي بربــاط

 والحـضارية التاريخيـة الحقوق ومصادرة والتاريخ الحضارة
 عايـشت التي والحضارات الشعوب ولكل والمسلمين للعرب
  .القدس

  ٢٤/٨/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز
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ألف منزل مهدد بالهدم في القدس  ١٨
 المحتلة

 

ــة  ــسطين المحتل ــب محــافظ القــدس، -فل  قــال نائ
 ألــف منــزل فـــي ١٨عبــد اهللا صــيام، أمــس االثنــين، إن 

 .المدينة المقدسة، مهدد بالهدم

ــــه إلذاعــــة صــــوت "صــــيام"وأضــــاف  ــــي حديث ، ف
ملفــات هــذه المنــازل الفلــسطينية المهــددة "فلــسطين، أن 
ــاك حاجــة بالهــدم فــي  أدراج محــاكم االحــتالل، رغــم أن هن
ــاء القــدس، ســيما ١٥ألكثــر مــن   ألــف وحــدة ســكنية ألبن
 ."جيل الشباب

وأشــار إلــى أن سياســة االحــتالل فــي هــدم منــازل 
تـأتي فــي سـياق األجــراء "المـواطنين فــي القـدس المحتلــة، 

العقــــابي والتهجيــــر القــــسري والتطهيــــر العرقــــي، وتهويــــد 
وتتعمـد سـلطات االحـتالل تنفيـذ ". تلـةوأسرلة المدينة المح

سياسة هدم المنـازل بالقـدس، مـن أجـل تنفيـذ مخططاتهـا 
االســتيطانية بــصمت، والــتخلص مــن الوجــود الفلــسطيني 

 .بالقدس

يذكر أنه منذ بداية العام الجاري أصدرت سـلطات 
ـــضائي لمنـــازل ٦٥٠االحـــتالل نحـــو  ـــر هـــدم إداري وق  أم

د المدة للهدم وآخـر ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محد
 .غير محدد



  
  ٩٢ 

 ٣إلـــى ذلـــك، نـــشرت وزارة الطاقـــة اإلســـرائيلية، 
مناقـــصات فـــي اإلدارة المدنيـــة، والتـــي ستـــسمح بتعيـــين 
طواقم ومهنيين ستكون وظيفتهم تحضير المنطقة لتطبيق 

  . قانون الغاز الطبيعي في الضفة الغربية المحتلة

وصــــادق وزيــــر الطاقــــة اإلســــرائيلي يوفــــال ... 
 مناقصات لـربط المـستوطنات فـي ٣ينتس، على طرح شتا

ــــسطين  ــــي فل ــــشبكة الغــــاز الطبيعــــي ف ــــة ب ــــضفة الغربي ال
ـــاطق  ـــي األســـاس المن ـــث يخـــدم المـــشروع ف ـــة، حي المحتل

من خالل "وقال شتاينتس . الصناعية التابعة للمستوطنين
هـــذه المناقــــصات يــــسعدنا تعزيـــز البنيــــة التحتيــــة للغــــاز 

صالح المنــاطق الــصناعية الطبيعــي فــي الــضفة الغربيــة لــ
 ."ولصالح جميع السكان، اليهود والفلسطينيين

هــــذه الملكــــات والمناقــــصات التــــي تــــم "وأضـــاف 
فتحها ستجعل من الممكن االستمرار في تنفيذ عملية ربط 
الـــضفة بمـــشروع الغـــاز الطبيعـــي واالنتعـــاش االقتـــصادي 

 ."للضفة

 مناقـــصات باســـم اإلدارة ٣ونـــشرت وزارة الطاقـــة 
ة في الضفة الغربية ما يمهـد الطريـق إلعـداد البنـى المدني

التحتية الالزمة لمـد خطـوط الغـاز، حيـث يهـدف المـشروع 
للتقليــل مــن التكــاليف داخــل المنــاطق الــصناعية التابعــة 
للمــستوطنات والمنتـــشرة مــن شـــمال الــضفة الـــى جنوبهـــا 

وأقــام االحــتالل . والتــي تــدر المليــارات علــى الدولــة ســنويا
اعية اســــتيطانية علــــى أراضــــي الــــضفة  منطقــــة صــــن١٤

الغربية وهي خاضعة لـوزارة الـصناعة فـي دولـة االحـتالل، 
 آالف مـــــصلحة تجاريـــــة مـــــسجلة فـــــي ٤وذلـــــك ضـــــمن 

 .مستوطنات الضفة

يذكر أن الذي أوقف تطبيق قانون الغاز الطبيعي 
ــة بإضــافة  ــة اإلدارة المدني فــي الــضفة الغربيــة، هــو مطالب

تـي تـم حلهـا بعـد طلـب رئـيس ملكات لتطبيـق القـانون، وال
المجلــس اإلقليمــي للمــستوطنات بالــضفة، يوســي دغــان، 

 .وتدخل وزير الطاقة شتاينتس

في سياق آخر، شـنت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي 
فجــر أمــس اإلثنــين، حملــة مــداهمات واقتحامــات لمنــاطق 
مختلفـــــة بالـــــضفة الغربيـــــة تخللهـــــا اعتقـــــال عـــــدد مـــــن 

 .اجهات في بعض المناطقالفلسطينيين، فيما اندلعت مو

 ١٤ ص٢٥/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

مخطط الضم : "الغد "مسؤول فلسطيني لـ
 اإلسرائيلي ما يزال قائما وعلق فقط

  

ـــــدين  أكـــــد مـــــسؤول –عمـــــان  - ناديـــــة ســـــعد ال
بـــأن مخطـــط الـــضم اإلســـرائيلي لزهـــاء ” الغـــد” فلـــسطيني لــــ

ا مــا يــزال قائمــ“مــن مــساحة الــضفة الغربيــة المحتلــة % ٣٠
ٕولم يلغ، وانما جرى تعليقه مؤقتا فقط بفعل الضغوط الدوليـة 

، ”والعربية وصـمود الـشعب والقيـادة الفلـسطينية المـضاد لـه
فــي وقــت كــشفت فيــه معطيــات منظمــة التحريــر الفلــسطينية 
عــن مــسعى ســلطات االحــتالل لــربط المجــال الحيــوي لمدينــة 

  .القدس المحتلة بخطة الضم

 بتغطيــة نطــاق عمليــة ويقـضي المــسعى اإلســرائيلي
ـــستوطنة  ـــدءا بم ـــدس، ب ـــة الق ـــوي لمدين ـــضم للمجـــال الحي ّال

اإلســرائيلية الكبــرى، حتــى منطقــة األغــوار ” معاليــه أدومــيم“
الوســطى الفلــسطينية، بمـــا يــسفر عـــن ذلــك مـــصادرة آالف 
الــدونمات مــن األراضــي المحيطـــة بالقــدس وهــدم منـــشآتها 

  .ينيينالسكنية والتجارية وتشريد مواطنيها الفلسط

قـانون “توظيـف مـا يـسمى “ويسعى االحـتالل إلـى 
ّمجــددا فــي القــدس المحتلــة للــسطو علــى ” أمــالك الغــائبين“

، طبقــــا ”ممتلكــــات الفلــــسطينيين فيهــــا لــــصالح االســــتيطان
  .لمنظمة التحرير الفلسطينية

ويمثــل مخطــط ضــم جــزء كبيــر مــن الــضفة الغربيــة 
ة واضحة إلـى أن للسيادة اإلسرائيلية، بمباركة أميركية، إشار

االحـــتالل ال ينـــوي التخلـــي عنهـــا حتـــى لـــو كـــان ذلـــك علـــى 
ًحـــساب عمليـــة الـــسالم، بعيـــدا عـــن تـــصريحات التأجيـــل أو 



  
  ٩٣ 

ًاإللغاء التي تصدر حاليا والتي ال تعكس ما يجري فعليـا فـي 
  .األراضي الفلسطينية المحتلة

ــــر  ــــن داخــــل عق ــــروز تحفظــــات م ــــالرغم مــــن ب وب
 اإلســـرائيلية تـــدفع باتجـــاه المؤســـسة العـــسكرية والـــسياسية

تأجيل الضم وليس استبعاده أو إلغاء نفاذه، فإن مبـدأ قـضم 
األراضــــي الفلــــسطينية مــــستقر فــــي المنظــــور الــــصهيوني، 
بمختلف توجهاته اليسارية واليمينية والدينية، مع االخـتالف 

  .الصوري وليس الجوهري حول اآللية والتوقيت فقط

ة إمكانيـة إلقامـة ويمنع هذا المخطط اإلسـرائيلي أيـ
 ١٩٦٧الدولــــة الفلــــسطينية المــــستقلة علــــى حــــدود العــــام 

وعاصــمتها القــدس المحتلــة، مقابــل إيجــاد حكــم ذاتــي معنــي 
ــسالح  ــا منزوعــة ال ــط، ولكنه ــسكان فق ــة لل ــشؤون الحياتي بال
ــا تقــع  ــول لالحــتالل، بينم ــر مــسؤولة عــن األمــن الموك وغي

ّوحـدة عاصمتها في ضواحي القدس، حيث ستبقى المدينـة م
  .تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة

ــــــوطني  ــــــس ال ــــــال عــــــضو المجل ــــــه؛ ق مــــــن جانب
ــــه  ــــد مــــسمار، فــــي حديث الفلــــسطيني، اللــــواء الــــدكتور خال

مخطـط الـضم اإلسـرائيلي مـا يـزال قائمـا علـى “، إن ”الغـد”لـ
َجــدول أعمــال الحكومــة اإلســرائيلية ولــم يلــغ، حيــث تتجــسد 

يديــة فعليــا علــى األرض تجلياتــه وتبعاتــه االســتيطانية والتهو
  .”الفلسطينية المحتلة

مخطط الضم تـم تعليقـه “وأضاف اللواء مسمار أن 
ِمؤقتا مـن قبـل سـلطات االحـتالل، لـيس بـضغط مـن الـرئيس 
ًاألميركي دونالد ترامب فقط، بل أيضا بفعل الـضغوط الدوليـة 
والعربية تجاه إلغاء الضم، وبفعل صمود الـشعب الفلـسطيني 

  .”قيادة الفلسطينية الرافض له مطلقاوثبات موقف ال

ّمخطــــط الــــضم اإلســــرائيلي جوبــــه “ونــــوه إلــــى أن  ُ
 ١٩٠برفض دولي وعربي جمعي، تجسد في مواقـف حـوالي 

ــى القــضية  ــر مخــاطره الجــسيمة عل ــه، نظي ــة مناهــضة ل دول
وتـدمير عمليـة ” حـل الـدولتين“الفلسطينية، لجهـة تقـويض 

ــ ــة الفل ــع إقامــة الدول ــا، ومن ــسالم برمته سطينية المــستقلة ال
وأكـد . ” وعاصمتها القـدس المحتلـة١٩٦٧على حدود العام 

األساس هنا يكمـن فـي اسـتمرار االحـتالل الـذي “مسمار إن 
ــسألة فرعيــة  ــضم م ــد مــن إنهائــه، بينمــا يعــد مخطــط ال ال ب
ناجمة عنه، بالرغم من تحدياته القاتمـة، فـاالحتالل مـا يـزال 

 أم ال، مـا يــستدعي قائمـا ســواء بعمليـة ضــم الـضفة الغربيــة
  .”إنهاء االحتالل وفق قرارات الشرعية الدولية

  مخطط قضم األراضي المحتلة

تتـــيح الخطـــة لـــسلطات االحـــتالل ضـــم نحـــو ثلثـــي 
مساحة الضفة الغربية، بما فيها غور األردن وشـمال البحـر 
ـــــسيادة اإلســـــرائيلية علـــــى  الميـــــت، فـــــضال عـــــن فـــــرض ال

ّعنــي ضــم أكثــر مــن المــستوطنات فــي الــضفة الغربيــة، بمــا ي
 ٦٠٠من مساحة أراضي الضفة، والتـي تحـوي زهـاء % ٤٢

ألـف مـستوطن، والكتـل االسـتيطانية الكبـرى، مثـل مـستوطنة 
، التي تـشكل عـصب المـشروع االسـتيطاني ”معاليه ادوميم“

  .في القدس المحتلة

ويـــسمح هــــذا المخطــــط لــــسلطات االحــــتالل بــــضم 
لــــضفة فــــي ا” ج“ّمــــن مــــساحة المنطقــــة المــــسماة % ٦٨

، ١٩٩٣المبرم العـام ” أوسلو“الغربية، وفق تصنيف اتفاق 
والتـــي تعــــد األكثــــر غنـــى بــــالموارد الطبيعيــــة واالقتــــصادية 

ـــضفة % ٨٧واالســـتثمارية، بمـــا تـــضمة مـــن  مـــن مـــوارد ال
مــن طرقهــا، بينمـــا % ٤٩مــن غاباتهــا و% ٩٠الطبيعيــة و

ــل مــن  ــسطينيين اســتخدام أق ــاح للفل منهــا بحجــة أن % ١ُيت
أو ” منـــــاطق خـــــضراء“أو ” منـــــاطق عـــــسكرية“أراضـــــيها 

  .”أراضي مستوطنات“أو ” أراضي دولة“

من غور األردن ضـمن تلـك المنـاطق، % ٩٠ويقع 
المــستهدفة بفــرض الــسيادة اإلســرائيلية عليهــا، حيــث تــضم 

 آالف مــستوطن ٣١٠ ألــف فلــسطيني مقابــل ١٥٠أقــل مــن 
 موقع استيطاني، بينما تـرداد ١٠٠ مستوطنة و١٢٤ضمن 
من الـضفة % ٢٣رة قتامة عند اقتطاع االحتالل لنحو الصو

% ٤٤الغربية كمناطق عسكرية مقفلة أو محميات طبيعيـة، 
غيـــــر مـــــسموح بالبنـــــاء فيهـــــا ” ج“منهـــــا داخـــــل منطقـــــة 

نحـو ” تهديده“للفلسطينيين، فيما يترك نتنياهو من مساحة 
مـن القـدس % ١٣فقط من الضفة الغربية، وأقل من % ٢٠



  
  ٩٤ 

لــــسطينيين، والتــــي تمتــــد ضــــمن ثمانيــــة المحتلــــة، بيــــد الف
غير متصلة جغرافيا، بما يبدد حلم الفلسطينيين ” كانتونات“

  .في إقامة دولتهم المستقلة المنشودة

من جانبها، أفادت منظمـة التحريـر الفلـسطينية أن 
مخطــط التوســـع االســـتيطاني وضـــم مـــساحات واســـعة مـــن “

ع عـن جـدول االراضي الفلسطينية للسيادة االسرائيلية لم يرف
  .”أعمال الحكومة اإلسرائيلية

أوساط اسرائيلية متعـددة ومحيطـة “ونوهت إلى أن 
بنتنيـاهو تـدعو لتبنــي خطـة لتنميـة اســتيطانية مكثفـة لغــور 

اإلســرائيلية إلــى ” معاليــه أفــرايم“األردن، بتحويــل مــستوطنة 
ٕمدينة، واقامة مستوطنات جديدة فـي غـور األردن باسـتثمار 

مية فروع الزراعـة والـسياحة والتكنولوجيـا حكومي عظيم، وتن
  .”العليا في الغور

ـــــــد  ـــــــاة المـــــــواطنين “وتوقفـــــــت عن تواصـــــــل معان
الفلــسطينيين فـــي القــدس المحتلـــة ومحيطهــا وبلـــداتها مـــن 
ممارســــات المــــستوطنين وجــــيش وبلديــــة االحــــتالل بهــــدف 

  .”الضغط عليهم ودفعهم الى الهجرة خارج المنطقة

الل االســرائيلي فــي ســلطات االحــت“ونوهــت إلــى أن 
القدس المحتلة صعدت في اآلونة األخيرة من عمليات الهدم 
بالقــدس، وأجبـــرت عـــشرات المقدســـيين علـــى هـــدم منـــازلهم 
ًذاتيـا، بحجـة البنـاء دون تــرخيص، فـي الوقـت الـذي تفــرض 
ـــى  ـــة إزاء الحـــصول عل ـــالغ طائل ـــة ومب ـــه شـــروطا تعجيزي ًفي

  .”إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة

وبحــسب مركــز معلومــات وادي حلــوة الفلــسطيني، 
 ٢٠الماضـي ) يوليو(فإن قوات االحتالل هدمت خالل تموز 

 منـشآت هـدمت بأيـدي ٤منشأة في القـدس المحتلـة، بينهـا 
أصــحابها، فــي حــين هــدمت خــالل النــصف األول مــن العــام 

  . منشأة هدمت ذاتيا٣٨ منشأة ، منها ٦١الجاري 

 تـــسمى إدارة حـــائط وفـــي القـــدس كـــذلك قـــررت مـــا
البــراق إعــادة افتتــاح مواقــع األنفــاق المتواجــدة تحــت حــائط 

القتحامـــــات ) الجـــــدار الغربـــــي للمـــــسجد األقـــــصى(البـــــراق 

المــستوطنين ألول مــرة منــذ خمــسة أشــهر مــن إغالقهــا بعــد 
  .”كورونا“انتشار فيروس 

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو قـد 
 فقــط عــن هــذا األمــر، حينمــا أكــد أن تحــدث قبــل أيــام قليلــة

سلطات االحتالل لم تتنـازل عـن مخططهـا بـضم منـاطق فـي 
الــضفة الغربيــة المحتلــة، الــذي ســيتم تنفيــذه بــدعم أميركــي، 
ــدة  مؤكــدا أن تنفيــذ الخطــة مــا يــزال حاضــرا وبقــوة علــى أجن

فيمـا قـال وزيـر الطاقـة . حكومته وأجندة إدارة الرئيس ترامب
سـيتم تنفيـذه  مخطط الـضم“شتاينتس، إن اإلسرائيلي يوفال 

  .ّبالكامل لكن تدريجيا

وكـان المبعــوث األميركــي الـسابق للــشرق األوســط، 
جيــسون غــرينبالت، أفــاد فــي تــصريح ســابق إنــه يعتقــد أن 

ما يزال “المخطط اإلسرائيلي لضم مناطق في الضفة الغربية 
 .، فقط”قائما ولم يتم القفز عليه، بل تم تعليقه

 ٣١ ص٢٥/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

تصدر كتاب اإلنجازات " الشؤون الفلسطينية"
  ٢٠١٩السنوي للعام 

  

 أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية كتاب –عمان 
، متــضمنا مــوجزا تاريخيــا ٢٠١٩إنجازاتهــا الــسنوي للعــام 

عن قـضية الالجئـين الفلـسطينيين، وموجـات الهجـرة التـي 
  .١٩٦٧ و١٩٤٨استقبلها األردن بين 

ـــان صـــادر عـــن كمـــا ـــاب، حـــسب بي  تـــضمن الكت
ــشأة وتطــور مخيمــات الالجئــين  ــن أمــس، ن ــدائرة أول م ال
الفلــــسطينيين وأعــــدادهم حــــسب ســــجالت وكالــــة الغــــوث 

، ونبــــذة تاريخيــــة عــــن المؤســــسات )األونــــروا(الدوليــــة 
الرسمية األردنية التي تـم إنـشاؤها إلدارة شـؤون الالجئـين 

  .١٩٥٠الفلسطينيين منذ العام 

 الكتاب مكانة القـضية الفلـسطينية فـي واستعرض
الـــسياسة األردنيـــة بقيـــادة جاللـــة الملـــك عبـــداهللا الثـــاني، 
واالهتمــام والرعايــة الهاشــمية التــي يوليهــا جاللتــه ألبنــاء 



  
  ٩٥ 

المخيمـــات مـــن خـــالل المكـــارم والمبـــادرات الملكيـــة التـــي 
  .تحظى بها كباقي شرائح المجتمع األردني

ـــــــش ـــــــام وواجبـــــــات دائـــــــرة ال ؤون وأوضـــــــح مه
الفلسطينية، واستراتيجيتها لتنفيـذ المهـام الموكولـة إليهـا، 
ــــاء  ــــة ألبن ــــشاريع والخــــدمات المقدم ــــى أهــــم الم ــــا إل الفت

، وعلـــى رأســـها المبـــادرات ٢٠١٩المخيمـــات خـــالل العـــام 
والمـــشاريع الملكيـــة، التـــي شـــملت القطاعـــات التعليميـــة 
والــصحية كافــة والبنيــة التحتيــة، وتأهيــل مــساكن األســر 

  .رة واألندية الشبابيةالفقي

وأشـــار إلـــى المكرمـــة الملكيـــة لطـــالب الجامعـــات 
 طالبـا وطالبـة سـنويا، والمبـادرات ٣٥٠التي يستفيد منها 

الملكيــــة لمــــشاريع مراكــــز التأهيــــل المجتمعــــي ومــــشاريع 
المبادرات الملكية إلنشاء العديد من المراكز التنموية التي 

  .تخدم مجتمع أبناء المخيمات

ــا أنجــزت  ــام كم ، حــسب ٢٠١٩الــدائرة خــالل الع
 وحـــدة ســـكنية فـــي المخيمـــات كافـــة ٥٠الكتـــاب، تأهيـــل 

ٕوانشاء مشاريع البنى التحتيـة التـي تنفـذها لجـان خـدمات 
ـــشوارع وشـــبكات تـــصريف  ـــشمل صـــيانة ال المخيمـــات، وت
ـــي  ـــة، والخـــدمات الت ـــي المخيمـــات كاف ـــاه واألمطـــار ف المي

مخيمـــات، تقـــدمها الـــدائرة لهـــم مـــن خـــالل مكاتبهـــا فـــي ال
وتـــشمل أذونــــات األشــــغال للخــــدمات العامــــة، وتــــراخيص 

  .المحالت

وأشار الكتاب الى متابعـة أعمـال الوكالـة الدوليـة 
فـــي ” األونـــروا“لغـــوث وتـــشغيل الالجئـــين الفلـــسطينيين 

ــــة  ــــة مــــن الجهــــات الدولي المخيمــــات، والمــــشاريع الممول
المانحــة، مثــل مــشروع تحــسين البنيــة التحتيــة فــي مخــيم 

ـــاني، جـــرش بال ـــة األلم ـــك التنمي ـــروا وبن ـــاون مـــع األون تع
 وحـدة سـكنية فـي ١٠٠ومشروع الوكالة اإليطالية لتأهيل 

مخيم حطين، وتابع تطورات القضية الفلسطينية والتقـارير 
ــــصادرة حــــول االنتهاكــــات اإلســــرائيلية فــــي  والدراســــات ال
األراضــي الفلــسطينية المحتلــة خاصــة فــي مدينــة القــدس، 

ـــي المـــؤ ـــشاركة ف ـــدول والم ـــة ال ـــي تعقـــدها جامع تمرات الت
  .العربية ذات الصلة بالقضية

تتطلع دائرة الشؤون الفلـسطينية “وأوضح البيان 
ــد مــن اإلنجــازات التــي تخــدم  ــة لمزي ــة المقبل خــالل المرحل
ـــز  مجتمـــع الالجئـــين الفلـــسطينيين فـــي المخيمـــات، وتعزي

 )بترا(-.”قدراتها لتقديم أفضل الخدمات لسكانها

  ٢١ ص٢٥/٨/٢٠٢٠الدستور 
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ً مبنى فلسطينيا ٢٥االحتالل هدم ": أوتشا"
  بأسبوعين

 

قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
إن ســلطات االحــتالل هــدمت أو صــادرت " أوتــشا"المتحــدة 

بمـا  الـضفة الغربيـة ً مبنـى فلـسطينيا فـي٢٥مـا مجموعـه 
، فيهــا شــرقي القــدس المحتلــة خــالل األســبوع الماضــيين

 .بحجة االفتقار إلى رخص البناء

الذي " ّحماية المدنيين"وأوضح المكتب في تقرير 
، أن ٢٠٢٠أغـسطس / آب٢٤-١١يغطي الفتـرة مـا بـين 

ــى ــات الهــدم أدت إل ــر  عملي ــسطينيا والحــاق ٣٢تهجي ٕ فل ً
 مبنـى ١٥ُهـدم " وأضاف أنـه . آخرين١٦٠األضرار بنحو 

ــاني، ــ مــن هــذه المب ــين منه ا كــان وكلهــا باســتثناء مبني
ثمانيـة  ُـيستخدمها أصحابها في تـأمين سبل عيـشهم، فـي

، بمـا فيهـا مبنيـان فــي )ج(تجمعـات سـكانية فـي المنطقـة 
الخليل، ويقعان  العبيد والفخيت وكالهما في ْتجمعي مغاير

ا عليهـــا " اإلســـرائيلي"فـــي منـــاطق يفـــرض الجـــيش  ـــإغالق ً
ــدريب ــات الت ــاش ". لغاي ــان أخــرى يعت ٍكمــا هــدمت ســتة مب ُ

، )ج(منها في العيسوية الواقعة ضـمن المنطقـة  بهاأصحا
ــاني تقــع فــي القــدس، بمــا فيهــا بنايــة  وكانــت بقيــة المب

 ّسكنية كانـت قيـد البنـاء فـي حـي جبـل المكبـر، ممـا أثـار

وأشـار التقريـر  .أحد األشـخاص إصابة أدت إلى مواجهات
ُإلى أن خمسة من المباني الواقعة في القدس هدمت على 
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ــــذين ُأجبــــروا علــــى ذلــــك لكــــي يتفــــادوا يــــد أصــــحابها، ا ل
 .الغرامات

ُوحتـــى اآلن مـــن هـــذا العـــام، نفـــذ نحـــو نـــصف 
علــى يـــد ) ١١٨(المبــاني فــي القــدس  هــدم عمليــات

أصحابها، بعـدما أصـدرت سـلطات االحـتالل األوامـر إلـيهم 
 وبحـسب التقريـر، أصـابت قـوات االحـتالل خـالل. بهدمها

ا في مواجهات ً فلسطيني٨١األسبوعين الماضيين، بجروح 
ووقـع المعظـم، . الـضفة الغربيـة متعددة في مختلف أنحاء

بـرام اهللا  ً مصابا، خالل مظاهرة انـدلعت قريـة ترمـسعيا٤٥
ًاحتجاجا على اتفاق التطبيع الـذي  في سياق فعالية عامة

 >>"...إسرائيل"ُعقد بين اإلمارات و

 ٣٠/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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ات األقصى قرب المصلى ثغرة مريبة في باح
  القبلي

  

عثر العاملون في المسجد  - القدس المحتلة
األقصى المبارك، اليوم األحد، على فتحة في أرضية 
باحات المسجد األقصى، وتحديدا بين المصلى القبلي 

  .والمتحف اإلسالمي

وتؤدي الفتحة إلى تسوية كبيرة مجهولة المعالم، 
ن خالل الحفريات يرجح أنها بسبب عمل متعمد نفذ م

 .أسفل المسجد األقصى

وما يثير المخاوف من هذه الثغرة وجود حفريات 
إسرائيلية مستمرة منذ عامين في سور األقصى الغربي 
ُأسفل المتحف اإلسالمي، وحذر مرارا من إمكانية اختراق 

 .األقصى من خاللها

وشهد المسجد األقصى قبل عامين، سقوط  
 .سور المسجد األقصى الغربيحجر من الجهة الجنوبية ل

وحذر باحثون من وجود فتحات في السور 
تتوارى خلف سقاالت الترميم الحديدية، محذرين من 

إدخال االحتالل أجهزة متطورة عبرها لالختراق والحفر 
 .والتصوير، مستغال غطاء الترميم

ووراء سور الزاوية الجنوبية الغربية وأسفل 
ي وساحة قبة يوسف مسجد النساء والمتحف اإلسالم

آغا، تقع تسوية كبيرة مجهولة الطبيعة بالنسبة لعلماء 
اآلثار المسلمين حاليا، وهي المنطقة التي يستهدفها 
االختراق، لكبر مساحتها وعدم إمكانية وصول األوقاف 
اإلسالمية إليها من داخل األقصى، األمر الذي يرسم 

 .عالمات استفهام كبيرة

ي التسلل داخل األقصى ويكمن خطر االختراق ف
والتعرف إلى مخطط المنطقة الجنوبية الغربية واالستيالء 

 .عليها الحقا

لم يكن هذا االختراق األول؛ فقد حاول االحتالل 
ومستوطنوه مرارا اختراق المسجد األقصى من األسفل، 
ونجحوا في ذلك كما حدث في اختراق الجهة الجنوبية 

حاولوا الدخول إلى أسفل الباب المفرد والمزدوج، و
 نحو ١٩٨٢األقصى القديم عبر أحد اآلبار، وتسللوا عام 

الروماني أسفل " وارن"بئر سبيل قايتباي عن طريق باب 
 .باب المطهرة في رواق األقصى الغربي

وتعرض الجزء الجنوبي من السور الغربي 
لألقصى إلى عملية تعرية تاريخية مستمرة؛ إذ هدمت 

 مبنى الخانقاه الفخرية ١٩٦٩م سلطات االحتالل عا
الذي كان قائما إلى شمال تلة المغاربة، ثم أزالت طبقات 
الردم المتراكم إلى الجنوب من مبنى الخانقاه المهدوم 

 أمتار، ما كشف حجارة األساس العمالقة ٩ إلى ٦بعمق 
 .للسور وقلل من تدعيمها

وقبل عامين أصدرت دائرة األوقاف اإلسالمية في 
إن معلومات خطيرة جدا وصلتها : يانا قالت فيهالقدس ب

عن حفريات تجرى أسفل القسم الشمالي من منطقة 
المتحف اإلسالمي الواقعة في الجزء الغربي من المسجد 
ًاألقصى قرب باب الـمغاربة، مؤكدة أنها استخدمت تسرب 
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الماء لفحص وجود الحفريات، وأن تسرب الماء بسرعة 
 .أكد ذلك

تدلل على "ف أن هذه المعلومات وعدت األوقا
نشاطات سرية وجهود لربط األنفاق المتعددة أسفل محيط 
الـمسجد األقصى، خاصة في منطقة القصور األموية، 

وأن شرطة االحتالل تقوم بالتصوير اليومي والمستمر 
 ".لهذا المكان

ويسيطر االحتالل على محيط المسجد األقصى 
ريع تهويدية وحفريات من الجنوب والغرب ويقيم فيه مشا

 .أسفل األرض

  ٣٠/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

�א���א�א� �

قوات االحتالل تعتقل شابا مقدسيا من راس  
  العامود

 

قوات االحتالل  اعتقلت –القدس المحتلة 
شابا من حي رأس العامود  -السبت  مساء –اإلسرائيلي 

  .في مدينة القدس المحتلة

د شهود عيان أن قوات االحتالل اعتقلت وأفا
  .الشاب عمر شويكي، ونقلته إلى جهة غير معلومة

وتواصل قوات االحتالل اعتقال الشبان في مدينة 
القدس المحتلة، بهدف النيل من إصرارهم في الدفاع عن 

  .المدينة ومقدساتها من اقتحامات المستوطنين المتكررة

تالل وبحسب اإلحصائيات؛ فإن قوات االح
، أكثر ٢٠٢٠اإلسرائيلي، اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 

ً مواطنا من القدس، طالت جميع الفئات، بمن ٧٥٠من 
  .فيهم نساء وأطفال وقيادات ونشطاء

وتهدف سياسة االعتقال الممنهجة التي تنفذها  
سلطات االحتالل بكثافة عالية في القدس، إلى تقويض 

عم صمود المواطن أي عمل من شأنه المساهمة في د
ًالمقدسي، وحماية المسجد األقصى، علما أن بعض 
المواطنين تعرضوا لالعتقال عشرات المرات، إضافة إلى 

   .التحقيق المتكرر معهم عبر حمالت االستدعاءات

ُوتتركز قرارات االحتالل التي تصدرها بحق 
المعتقلين المقدسيين، على إصدار أوامر إبعاد عن 

وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس المسجد األقصى، 
  .ًالمنزلي، التي طالت الفتية واألطفال خصوصا

ويتعمد االحتالل وفي سياق سياساته التنكيلية 
الممنهجة بحق المقدسيين، إعادة اعتقال األسرى 
المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص عليهم وسرقة فرحة 

نعهم عائالتهم وأصدقائهم بلحظة تحررهم، يرافق ذلك م
  .من أي مظاهر لالحتفاء بحريتهم

  ١/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  

  

  

  االحتالل يقتحم حي عبيد في العيساوية
 

اقتحمت قوات االحتالل الصهيوني، مساء اليوم 
األحد، حي عبيد في العيساوية، وشرعت قوات االحتالل 

 .ٕفي مداهمة الحي واغالق الطريق الرئيسي، فيه

عرض حي عبيد في سلوان، والذي سماه أهل ويت
ًالعيساوية نسبة للشهيد محمد عبيد، الذي استشهد 



  
  ٩٨ 

، القتحامات ٢٧/٦/٢٠١٩برصاص االحتالل في 
ٍصهيونية شبه يومية، عادة ما تنتهي بمواجهات مع  ً
ٍقوات االحتالل، واعتقال عدد من شبان الحي، وفتيانه، 

م الذي نفذته وكان آخر تلك االقتحامات، ذاك االقتحا
، والذي اعتقلت قوات ٢٥/٧/٢٠٢٠قوات االحتالل، في 

  .االحتالل خالله الطفل محمد الرجبي

  ٢/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

شرطة االحتالل تحرر مخالفات للمقدسيين 
  بالقرب من بيت حنينا

  

حرر شرطة االحتالل الصهيوني، في مدينة 
لمقدسيين، بالقرب من ًالقدس، عددا من المخالفات بحق ا

، شمال القدس، والتي تغتصب )بسغات زئيف(مستوطنة 
  .أراضي حي بيت حنينا شمال المدينة

وتستخدم سلطات االحتالل الصهيوني المخالفات 
المرورية، ومخالفات البيئة كوسائل من ضمن وسائلها 

  .في تطبيق سياساتها االستعمارية في القدس

  ٣/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واستدعاءات 
  ٕوابعاد لشبان في القدس

قوات االحتالل  شنت – القدس المحتلة
اإلسرائيلي، اليوم االثنين، حملة اعتقاالت واستدعاءات 
طالت عددا من الشبان في القدس المحتلة، وأبعدت 

  .آخرين عن أماكن سكنهم

د في مدينة واقتحمت قوات االحتالل شارع الوا
القدس، واعتقلت الشاب عبد الرحمن البشيتي، بعد دهم 

  .وتفتيش منزله

كما استدعت قوات االحتالل الشاب المقدسي 
محمود سليم نجيب، من سكان شارع الواد، للتحقيق 

  .لديها في مركز المخابرات

ّوسلمت مخابرات االحتالل الشاب مصطفى 
 اقتحامها منزله ًالترهوني، استدعاء للتحقيق لديها خالل

  .في مدينة القدس ظهر اليوم والعبث بمحتوياته وتخريبها

وأفرجت قوات االحتالل عن الشاب محمد بسام 
  . أيام٥عليان، شرط اإلبعاد عن بلدة العيساوية 

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب عليان، 
  .الليلة الماضية، عقب دهم منزل ذويه

الحتالل محاكمة بالتزامن مع ذلك أجلت سلطات ا
الشاب آدم قراعين حتى األربعاء بعد اعتقاله فجر اليوم 

  .من منزله وتفتيشه في حي بطن الهوى ببلدة سلوان

وتواصل قوات االحتالل تحرير مخالفات 
المقامة " بزغات زئيف"للمقدسيين، بالقرب من مستوطنة 

على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، ضمن 
  .تنكيل بالمواطن المقدسيسياسات ال

وبحسب اإلحصائيات؛ فإن قوات االحتالل 
 ٧٥٠، أكثر من ٢٠٢٠اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 

ًمواطنا من القدس، طالت الفئات كافة، بما فيهم نساء 
  .وأطفال وقيادات ونشطاء

وتهدف سياسة االعتقال الممنهجة التي تنفذها 
دس، إلى تقويض سلطات االحتالل بكثافة عالية في الق

أي عمل من شأنه المساهمة في دعم صمود المواطن 
ًالمقدسي، وحماية المسجد األقصى، علما أن بعض 
المواطنين تعرضوا لالعتقال عشرات المرات، إضافة إلى 

  .التحقيق المتكرر معهم عبر حمالت االستدعاءات
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ُوتتركز قرارات االحتالل التي تصدرها بحق 
 على إصدار أوامر إبعاد عن المعتقلين المقدسيين،

المسجد األقصى، وعن القدس، إضافة إلى قرارات الحبس 
  .ًالمنزلي، التي طالت الفتية واألطفال خصوصا

ويتعمد االحتالل ضمن سياساته التنكيلية 
الممنهجة بحق المقدسيين، إعادة اعتقال األسرى 
المقدسيين لحظة تحررهم، للتنغيص عليهم وسرقة فرحة 

 وأصدقائهم لحظة تحررهم، يرافق ذلك منعهم من عائالتهم
  .أي مظاهر لالحتفاء بحريتهم

  ٣/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  ًالمقدسي إياد أبو صبيح يهدم منزله ذاتيا
 

أجبرت سلطات االحتالل الصهيوني، مساء اليوم 
، المقدسي إياد أبو صبيح، على هدم منزله في االثنين

اللوزة، في قلب سلوان، جنوب المسجد ضاحية عين 
 .األقصى المبارك

وكانت قوات االحتالل الصهيوني قد اقتحمت 
ً، وعاثت فيه فسادا ١٢/٧/٢٠٢٠منزل أبو صبيح في 

واعتدت على أفراد من عائلة أبو صبيح، وأخطرت عائلة 
أبو صبيح بهدم منزله، حيث تتذرع سلطات االحتالل 

م بهدم هذا المنزل كما الصهيوني بعدم الترخيص للقيا
تتذرع بهدم المئات من المنازل في القدس، فاالحتالل 
ّالصهيوني ال يمنح إال القليل من التصاريح للبناء لدى 
ٍالمقدسيين، وبشروط شبه مستحيلة، ليتخذ من ذلك 
ًوسيلة لتطبيق سياساته االستعمارية في هدم المنازل في 

  .القدس، وتهجير أهلها منها

  ٣/٨/٢٠٢٠ القدس موقع مدينة

* * * * *  

االحتالل ينصب كاميرات مراقبة جديدة بسلوان 
  ترصد تحركات المقدسيين

 

 نصبت سلطات – سما –القدس المحتلة 
االحتالل اإلسرائيلي، صباح الثالثاء، كاميرات مراقبة 
جديدة في حي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المسجد 

 .األقصى المبارك

اع عن أراضي سلوان وقال عضو لجنة الدف
فخري أبو دياب، في تصريحات صحفية، إن سلطات 
االحتالل شرعت بتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في 
ًحي عين اللوزة، وذلك استمرارا لمراقبة أهل القدس، 
ًوتحديدا بلدة سلوان، باعتبارها الحاضنة الجنوبية 

 .للمسجد األقصى

ستخدم وبين أبو دياب أن سلطات االحتالل ت
كاميرات المراقبة ضد المقدسيين فقط، بهدف تخويفهم 
ومراقبتهم ورصد تحركاتهم على مدار الساعة، في حين 
ُتخفي تسجيالت الكاميرات، إذا كان األمر يتعلق 
بالمستوطنين أو جنود االحتالل، مثل ما حدث في جريمة 

  .إعدام الشهيد المقدسي إياد الحالق

ى محتويات وأشار إلى أن االحتالل أخف
ُتسجيالت الكاميرات التي توثق جريمة إعدام الحالق، 

 .وادعى أنه ال يوجد أي شريط مصور

وأشار إلى أن هناك كاميرات مراقبة في سلوان 
هدفها زيادة سيطرة االحتالل الكاملة على البلدة، ولتأمين 
سير المستوطنين وعناصر االحتالل وحمايتهم، باإلضافة 

 .صية المقدسيينإلى التعدي على خصو

ًوأضاف أن الكاميرات تم نصبها أيضا لدعم قوات 
االحتالل ومراقبة الشوارع وأي تجمعات أو احتجاج ضد 

 .سلطات االحتالل وغيرها

ولفت إلى أن سلطات االحتالل تستهدف بلدة 
سلوان بشكل متواصل، وذلك لقربها من المسجد األقصى، 

د اآلثار والكنوز وباعتبارها الحاضنة الجنوبية له، ولوجو
  .األثرية فيها، والتي تدلل على الهوية الحقيقية للقدس

  ٤/٨/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 
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* * * * *  

قوات االحتالل تجبر مواطن على هدم منزله 
  بيده في القدس

  

 أجبرت – دياال جويحان –القدس المحتلة 
سلطات االحتالل، اليوم، المواطن محمد علون على هدم 

بيده  كائن في بيت حنينا شمال القدس المحتلةمنزله ال
 .بحجة البناء دون ترخيص

قال المواطن محمد علون، بأن المنزل قائم منذ 
 أنفار ٧ متر مربع، يأوى ٩٠ سنوات ومساحته ٨نحو

 .من عائلته بينهم أطفال

، بأن "الحياة الجديدة" يضيف علون في حديث لـ
فرضت عليه بلدية االحتالل تالحقه منذ عدة سنوات و

 ألف شيقل ومازال يقوم بدفع ٣٠غرامه مالية بقيمة 
ًأقساط المخالفة، علما توجهنا مرارا وتكرارا لمبنى بلدية  ً ً
ٕاالحتالل من أجل إبطال إجراءات المخالفة واصدار 

 .الترخيص البناء لكن دون جدوى

 أنه نتيجة لضيق السكن في مدينة :وأوضح
نزل العائلة وعلى ارض ُالقدس قمت بالبناء بالقرب من م

تعود ملك للعائلة ولكن سلطات االحتالل ال تريد العيش 
ٕوالراحة للمقدسيين وانما المالحقة على أبسط الحقوق، 
ًمؤكدا بأنه لن يترك أرضه وال مدينته رغم الضغوطات 
واألوضاع الصعبة التي تعيشها المدينة نتيجة استمرارية 

 .اإلسرائيليالتصعيد والتنكيل من قبل االحتالل 

كما أجبرت سلطات االحتالل ثالثة عائالت من 
ًمدينة القدس على هدم منزلها ذاتيا بحجة البناء دون 
ترخيص، تعود للمواطن عيسى عالن من سكان جبل 
المكبر جنوب القدس، ومنزل المواطن سامر القاق من 
بلدة سلوان جنوب القدس، ومنزل عائلة المواطن إياد 

  .وان جنوب القدسالقاق من بلدة سل

   ٥/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

بلدية االحتالل تهدم منزلين بحي عين اللوزة 
  في سلوان

 

بلدية االحتالل  شرعت – القدس المحتلة
اإلسرائيلي، صباح اليوم األربعاء، بهدم منزلين بحي عين 

 .اللوزة ببلدة سلوان جنوب مدينة القدس المحتلة

ن قوات االحتالل شرعت وقالت مصادر محلية إ
بهدم منزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق بعد أن كانا 
شرعا قبل يومين بهدم المنزلين بأنفسهما، بحجة البناء 

  .دون ترخيص

  ٥/٨/٢٠٢٠وكالة الرأي الفلسطينية 

* * * * *  

المصادقة على بناء ألف : التفكجي لـ الرأي
  (E1) وحدة استيطانية في

 قال خبير -كامل إبراهيم -القدس المحتلة  
جمعية الدراسات / األراضي واالستيطان في بيت الشرق 

الذي  E1 العربية خليل التفكجي لـالرأي ان مشروع منطقة
صادقت الحكومة اإلسرائيلية عليه يوم االحد الماضي 
لبناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى الطور، 

روع القدس عناتا، العيزرية، وأبو ديس، يأتي ضمن مش
  .الكبرى االستيطاني

واضاف ان المشروع كان قد أعلن عنه في العام 
وحدة استيطانية ومنطقة صناعية،  ٣٥٠٠ لبناء ١٩٩٤

وقد تم تجميده بسبب الرفض الدولي وبضغط اوروبي 
  .واميركي

وقال ان هذا المشروع يشكل بداية عملية الضم 
أهداف وله مجموعة . ومنطقة الغور (C) الفعلي لمناطق

استراتيجية بالنسبة إلسرائيل وفي مقدمتها انهاء مشروع 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ألنها 
المنطقة الوحيدة في حدود المدينة التي يمكن البناء 
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عليها إلقامة المؤسسات الرسمية الفلسطينية في أقرب 
منطقة من القدس القديمة، وقد ركز االحتالل عليها في 

 التي بموجبها سيتم توسيع ٢٠٥٠اق مشروع القدس نط
  .)القدس الكبرى( ًجميع المستوطنات القائمة وصوال لـ

يضع معظم  E1 ولفت الى ان تنفيذ مشروع
التجمعات الفلسطينية في المنطقة بين فكي كماشة، 
ويحيط بها من كافة الجهات التجمعات االستيطانية التي 

  .في فيما بينهاتتوسع بحيث تمنع اي تواصل جغرا

وقال التفكجي ان هذا المشروع يأتي ضمن 
المنظومة االستيطانية وشبكة الطرق االلتفافية 
واالستيطانية التي في جوهرها تعمل على عزل التجمعات 
السكانية الفلسطينية عن أراضيها وربط المستوطنات 
ومناطق نفوذها وخاصة تلك الشوارع السيادية وااللتفافية 

الذي تم » نسيج الحياة«ية مثل شارع االستراتيج
شارع «المصادقة عليه وتنفيذ مقاطع كبيرة منه، و

 شهور من أجل دفع ٣الذي تم إقراره قبل » السيادة
وغيره من المشاريع الموازية والمكملة  E1 مشرع منطقة

بالمفهوم اإلسرائيلي والضم » القدس الكبرى«لمشروع 
تجنب ردود الفعل التدريجي دون ان يكون هناك إعالن ل
  .الفلسطينية والعربية وخاصة من األردن

مع منطقة  E1 وذكر ان البناء في منطقة
ًجنوبا يعني اغالق الحلقة الثالثة من » كيدار«مستوطنة 

الحلقات االستيطانية التي تحيط بالبلدة القديمة والقرى 
الفلسطينية المحيطة بالقدس بحلقة استيطانية واسعة 

» جفعات زئيف» و«معاليه ادوميم مستوطنات «تضم 
  .شمال القدس

وربطها  E1 وبين التفكجي ان بناء منطقة
والتي تعتبر من الكتل » معاليه أدوميم«بمستوطنة 

االستيطانية الكبرى والتي يمتد نفوذها حتى مشارف 
مدينة اريحا والبحر الميت يعني فصل الضفة الغربية 

 استيطانية وقطع تواصلها بين الشمال والجنوب كتلة

ضخمة وواسعة تمنع التواصل الجغرافي المطلوب بين 
األراضي إلقامة الدولة الفلسطينية، ويقسم الضفة الغربية 
إلى كانتونين في جنباتها وخاصرتها سلسلة مستوطنات 

  .« ًتقسم تلك الكتلتين الى كانتونات صغيرة ايضا

قالت في تقرير » السالم اآلن«يذكر ان حركة 
ن وزارة البناء واإلسكان اإلسرائيلية تعمل سابق لها أ

 وحدة استيطانية في ٨٥٠٠ٍبصمت على خطط لبناء 
وهي مشاريع مقسمة على مراحل وفق جدول  E1 منطقة

زمني ينتظر قرارات المستويين السياسي والعسكري 
  .اإلسرائيلي

على صعيد اخر قاد يوناثان بن إسرائيل احد 
مس عشرات المزعوم أ» جماعات الهيكل«قادة 

المستوطنين في اقتحاماتهم للمسجد االقصى المبارك 
أمس، وذلك تحت حراسة مشددة من الشرطة وقوات 

   .الخاصة اإلسرائيلية المدججة بالسالح

وقالت األوقاف اإلسالمية في القدس ان 
المستوطنين تجولوا في ذات المسار اليومي الذي تتبعه 

ون الذين يتبعون الجماعات االستيطانية وهؤالء المتزمت
المزعوم من باب المغاربة الى صحة » جماعات الهيكل«

المسجد القبلي وأعلى المصلى المرواني الى المنطقة 
ًالشرقية من المسجد مرورا بشمال قبة الصخرة المشرفة 

   .فباب المجلس ومنه الى باب الحديد والسلسلة

وأضافت األوقاف االسالمية ان االقتحامات في 
 من الذين ٦٠ً مستوطنا و٩١صباحية شارك فيهاالفترة ال

  . تصنفهم الشرطة بالسياحة اإلسرائيلية لغير المسلمين

وأكدت األوقاف االسالمية ان الفترة الثانية من 
 ٢٤االقتحامات بعد صالة الظهر أمس شارك فيها 

من السياح اإلسرائيليين، برفقة الشرطة  ٣٥ًمستوطنا و
  . والقوات الخاصة ومرشدين

ًوفقا لشهود عيان تواصل الشرطة فرض شكل و
من أشكال الحظر ومنع المصلين من االقتراب من باب 



  
  ١٠٢ 

الرحمة والمصلى فيه وبحسب أحد أفراد الشرطة أمس 
   .«عسكرية مغلقة«الذي قال ان هذه المنطقة 

كما هدمت جرافات بلدية االحتالل في القدس 
لوزة صباح أمس بلدية االحتالل، منزلين في حي عين ال

  .ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة

وأفاد شهود عيان، بأن قوات االحتالل شرعت 
بهدم منزلي الشقيقين سامر وسليمان القاق بعد أن كانا 
شرعا قبل يومين بهدم المنزلين بأنفسهما، بحجة البناء 

وفي سياقة سياسة الهدم، أجبرت بلدية . دون ترخيص
منزله بيده في بلدة االحتالل مواطنا مقدسيا على هدم 
   .بيت حنينا، بحجة البناء دون ترخيص

 مواطنا ١٩واعتقل جيش االحتالل فجر أمس 
من مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلة 
بحجة مقاومة االحتالل واالستيطان من بينهم محررين 

  .في حمالت دهم واقتحام للمنازل واألحياء

» بروخين «كما اقتلع مستوطنون من مستوطنة
المقامة على أراضي مواطني بلدتي بروقين وكفر الديك 
غرب سلفيت اقصى شمال الضفة الغربية المحتلة، أكثر 

  . شجرة زيتون مثمرة١٢٤من 

وأكد مزارعون فلسطينيون، إن مستوطني 
اقتلعوا أشجار الزيتون في المنطقة » بروخين«مستوطنة 

لكهرباء في الشمالية من البلدة، وأنهم قطعوا أسالك ا
  .الغرفة الزراعية

  ٨ ص٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ًمستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في ساحات 
  األقصى

  

اقتحم ...  <<– وكاالت –فلسطين المحتلة 
عشرات المستوطنين أمس األربعاء باحات المسجد 

 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس -األقصى المبارك 

 دائرة االوقاف اإلسالمية العامة وقال مدير عام. المحتلة
وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 

في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة ) بترا(لمراسل 
باب المغاربة وتحت حراسة مشددة من شرطة وقوات 

  .االحتالل االسرائيلي

وأوضح أن شرطة االحتالل منعت المصلين من 
ه وأغلقت بواباته الخارجية دخول االقصى خالل اقتحام

لتأمين اقتحامات المستوطنين الذين قاموا بجوالت 
مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في ساحاته 
وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير االحتجاجية 
من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد االقصى 

  .المبارك

مس وسلمت قوات االحتالل االسرائيلي، أ
األربعاء، تسعة إخطارات بوقف العمل في بناء منازل، 
واقتالع اشجار زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت 

  . شمال الضفة الغربية

وقال رئيس بلدية دير بلوط يحيى مصطفى، في 
 إخطارات إخالء ووقف العمل ٩بيان، ان االحتالل سلم 

ع والبناء واالستصالح في أبنية قيد االنشاء، واقتال
أشجار الزيتون في المنطقة الغربية من البلدة، والمحاذية 

، وتعرف المنطقة »ج«لجدار الفصل العنصري والمصنفة 
  . بالبريات وتعمر

وأضاف ان جميع االراضي التي تم إخطارها 
مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة، وتتراوح أعمارها ما 

 سنوات، واصحابها يعملون على استصالح ١٠-٥بين 
ضيهم منذ عشرات السنوات، الفتا الى وجود فترة أرا

 يوما من فترة ٤٥لالعتراض على االخطارات لغاية 
  .التسليم كما ورد فيها

وعلى صعيد متصل، جرفت آليات تابعة 
للمستوطنين أراضي في بلدة عورتا شرق مدينة نابلس 

  . شمال الضفة الغربية المحتلة
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فة وقال مسؤول ملف االستيطان في شمال الض
الغربية غسان دغلس، في بيان، إن جرافات تابعة 

الجاثمة » ايتمار«للمستوطنين المتطرفين من مستوطنة 
على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة عورتا قامت 
بأعمال تجريف في أراضي عورتا، وذلك من أجل 

  .استخدامها إلقامة مشروعات زراعية استيطانية

  ٢٨ ص٦/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

االحتالل يفكك غرفتين زراعيتين قرب العيسوية 
  ويستولي على معداتهما

 

 فككت قوات االحتالل – وفا –القدس 
اإلسرائيلي، األربعاء، غرفتين زراعيتين على األراضي 
الواقعة بين بلدتي العيسوية والزعيم شمال شرق القدس 

 .المحتلة، واستولت على معداتهما

ة بالعيسوية محمد أبو وقال عضو لجنة المتابع
إن سلطات االحتالل اقتحمت المنطقة " وفا"الحمص لـ

الشرقية ألراضي العيسوية المهددة بالمصادرة ضمن 
، وفككت غرفتين زراعتين، تعود لمواطنين "E1"مخطط 

 .من عائلتي عبيد وأبو جمعة، واستولت على معداتهما

وأضاف أن طواقم االحتالل أزالت السياج 
ًل الغرف الزراعية، وألحقت أضرارا مادية الموجود حو

  .باألشجار واألشتال في المكان خالل عمليات التفكيك

  ٦/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

عائلة مقدسية تهدم عقارها في حي المكبر 
  بضغط من االحتالل

شـــرعت عائلـــة صـــبيح شـــقيرات، الليلـــة الماضـــية، 
 بـل المكبــرج بهـدم بنايتهـا المكونــة مـن طـابقين، فــي حـي

 .جنوب شرق القدس بحجة البناء دون ترخيص

وبــدأت العائلــة منــذ يــومين بتفريــغ عقارهــا وتفكيــك 
األسقف واألعمدة، وفي ساعات المساء هدمته بجرافة بقرار 

ويتـــألف عقـــار العائلـــة مـــن طـــابقين، .مـــن محـــاكم االحـــتالل
 سـنوات ٥ مترا مربعا، وحاولت العائلة منـذ ١٦٠مساحتهما 
وتجميـد الهـدم، حتـى أصـدرت  تأجيـل مكنـت مـنترخيـصه وت

وأوضـــح نهـــاد شـــقيرات ان  .المحكمـــة قـــرارا يقـــضي بهدمـــه
، وفـي شـهر ٢٠١٩الهدم شهر تمـوز  البلدية رفضت تأجيل

ــاء علــى  نيــسان عقــدت جلــسة وفرضــت البلديــة مخالفــة بن
 . شيكل، وتم تثبت قرار الهدمألف ١٤٥العائلة قيمتها 

 لهـدم المنـزل، انتهـت المـدة ٧/٧/٢٠٢٠وأضاف 

ثم توجهت العائلة للمحكمة المركزية لالستئناف علـى القـرار 
ٕوأمهــل مــدة شــهر لتنفيــذ الهــدم ذاتيــا واال  لكــن تــم رفــضه،

  .ستقوم البلدية بذلك

 ٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

عائلة فلسطينية تفرغ محتويات منزلها في 
  القدس بعد قرار االحتالل بهدمها

 

ـــا ـــش، شـــرعت عائلت ـــالل ومحمـــد دب ـــشقيقين ب  ال
الليلة الماضية، بتفريغ محتويات منزليهما في قرية صور 
ـــة  ـــة، بعـــد قـــرار بلدي بـــاهر، جنـــوب شـــرق القـــدس المحتل

وأفاد بالل دبش أن البلديـة  .االحتالل في القدس بهدمهما
 وأمهلـت العائلـة ٢٧/٧أصدرت قرار الهدم النهائي بتاريخ 

 . يوما لتفريغ المنزل٢١مدة 

 متـرا ٢٨٠أضاف دبش أن مـساحة البنـاء تبلـغ و
 ســنوات، وفرضــت غرامــة ماليــة ٥مربعــا، وهــو قــائم منــذ 

  . ألف شيكل٢٨٠على العائلة قيمتها 

  ٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل سرقها" إياس "رضعة
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لقـد أصـبت يـا " -  ثـائر أبـو بكـر-  وفا- جنين 
انـت هـذه آخـر الكلمـات ك".. خلي بالـك مـن األوالد.. باسم

التي صرخت بها الشهيدة داليا سمودي البالغة من العمـر 
، قبل أن تسقط أرضـا مـضرجة بالـدماء، جـراء ) عاما٢٤(

 فــــي الــــصدر، اخترقــــت الكبــــد قاتلــــة رصاصــــة إســــرائيلية
والبنكرياس والشريان األبهري، في صـورة تلخـص وتجـسد 

  .أبشع جريمة ترتكب بحق اإلنسانية

وحينما كانت األم داليا تعد الرضعة  عة، الجمفجر
ــم تكــن تعلــم أن صــراخها  لطفلهــا، باغتتهــا الرصاصــة، فل

" إيـاس"بإقفال النوافذ خـشية استنـشاق طفليهـا الرضـيعين 
ـــالغ مـــن العمـــر   أشـــهر، وشـــقيقه ســـراج ذي العـــام ٤الب

والنـــــــصف، الغـــــــاز الـــــــسام المـــــــسيل للـــــــدموع خـــــــالل 
لجابريــات  مــع قــوات االحــتالل فــي حــي اانــدلعت مواجهــات

  .بمدينة جنين، سيكون المشهد األخير لها

 وهـو أسـير محـرر، اسـتيتي،  الشهيدة أحمـدوالد 
كان قد أمضى عدة سنوات متقطعة في سـجون االحـتالل، 

رزقـت بــداليا حينمــا كنــت ": وفــا"قـال واأللــم يعتــصر قلبـه لـــ
، وأسـميتها تعبيـرا ١٩٩٦أسيرا في سـجون االحـتالل عـام 

  .فلسطين، وألرضها وعنبهاعن انتمائي وعشقي ل

 عمليــة اإلعــدام بــدم بــارد بحــق ابنتــي، وأضــاف،
ليــست األولــى ولــن تكــون األخيــرة، فهــي سياســة ممنهجــة 
من قبل االحتالل، بحق نـسائنا، وأطفالنـا، وشـيوخنا، وهـم 
آمنــــون داخــــل منــــازلهم، دون رادع حقيقــــي يوقــــف هــــذه 

  .المأساة التي تتكرر بشكل متواصل

تكــن الـشهيدة تــشكل خطــرا علــى لــم :  قــائالوتـابع
االحــتالل، فتخبطـــه بــات واضـــحا حينمــا اســـتهدف مركبـــة 

  .اإلسعاف التي كانت متوجهة إلنقاذ حياتها، برصاصتين

ــر، ــشهيدة، تــساءل بــأي ذنــب عم  أحــد أقربــاء ال
قتلت؟ فقد استشهدت وهي تحتضن طفليها لتحميهمـا مـن 

ن  كـاذيرصاص االحتالل وقنابل الغـاز المـسيل للـدموع الـ
  .يطلقه بجنون كعادته

 الشهيدة المفجوعة تودعها في مشهد مؤثر والدة
  ".ّتروحيش يما خليكي معانا: "ومحزن جدا، قائلة

  ٨/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

مواجهات ليلية ضد االحتالل في : القدس
  "العيسوية"

انــدلعت مواجهــات بــين الــشبان وقــوات االحــتالل، 
ماضية، في بلـدة العيـسوية وسـط القـدس المحتلـة الليلة ال

 .امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل

 – خـــالل المواجهـــات –وأطلقـــت قـــوات االحـــتالل 
الرصـاص المطـاطي وقنابــل الغـاز الــسامة، فيمـا اســتهدف 
الـــشبان دوريـــات االحـــتالل بالمفرقعـــات الناريـــة والحجـــارة 

  ).قنابل مولوتوف(والزجاجات الحارقة 

 ٩/٨/٢٠٢٠ينة القدس موقع مد

* * * * *  

مستوطنون .. االحتالل يغلق باب العامود
  يقتحمون األقصى واعتقاالت بالضفة والقدس

 

اقتحم عشرات  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة  
المستوطنين أمس المسجد األقصى المبارك، تحت حماية 
مشددة من أفراد الشرطة والقوات الخاصة المدججة 

  .بالسالح

ً مستوطنا ٥٧ت األوقاف اإلسالمية أن وأفاد
اقتحموا المسجد األقصى، في الفترة الصباحية لالقتحامات 
اليومية، بينهم ضباط في مخابرات االحتالل وطالب معاهد 

  .دينية

وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين اقتحموا 
المنطقة الشرقية للمسجد، وأدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى 

لمسجد األقصى وقالت ان قوات االحتالل باب الرحمة في ا
التي أعلنت المنطقة الشرقية من المسجد، منطقة عسكرية 
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مغلقة، ومنعت المصلين من دخولها وشددت الحراسة على 
  .المستوطنين في تلك المنطقة

وتأتي هذه االقتحامات اليومية بدعوات جماعات 
سيطرة استيطانية لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية، ومحاولة ال

  .على المسجد، وتغيير الواقع فيه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا

جماعات «وكانت مواقع تابعة للمستوطنين ولـ
المزعوم كشفت أنه منذ مطلع العام الجاري تم » الهيكل

توظيف وتكليف مجموعات من المستوطنين وطالب المعاهد 
الدينية اليهودية بجمع األموال وتجنيد العناصر والترويج 

قتحامات لقاء مبلغ عن كل طالب أو مستوطن يأتي لال
بهدف االقتحامات اليومية لألقصى، لتوضع في صندوق 

وحسب صفحة . »يهودا غليك«بإدارة الحاخام المتطرف 
، فإن الهدف من الحملة »شباب ونساء من أجل الهيكل«

والتبرعات وحملة الترويج لالقتحامات استعادة السيطرة على 
وتواصل قوات االحتالل . وتغيير الواقع فيهالمسجد األقصى 

فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في 
  .هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية

هذا ولليوم الثاني على التوالي تنفذ قوات االحتالل 
ًتمرينا عسكريا بمشاركة الشرطة والقوات الخاصة حيث يتم  ً

ٕاصر واغالق باب العامود في انتشار مئات الجنود والعن
  .البلدة القديمة، بزعم وجود جسم مشبوه

وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل المتواجدة 
في نقطة عسكرية على باب العامود أغلقت المنطقة، 
واحتجزت عددا كبيرا من المواطنين المقدسيين والمصلين 

  .في المسجد األقصى

مقاطع مصورة وتداولت مواقع التواصل االجتماعي 
أظهرت فيه مئات المواطنين العالقين داخل أسوار البلدة 
القديمة بعد إغالق االحتالل لباب العامود ومنعهم من 

  .الدخول والخروج

ٕوالى جانب إجراءاتها األمنية المشددة وضمن 
سياساتها التنكيلية، قامت قوات االحتالل بتوقيف عدد من 

  .المصلين داخل باحات المسجد األقصى

وتنتهج سلطات االحتالل سياسة التضييق على 
المقدسيين والمرابطين والمصلين في المسجد األقصى، 
باالعتقال واإلبعاد واالستهداف الجسدي المتكرر بهدف 
ترهيب المواطنين وتفريغ المسجد إلتاحة المجال أمام 

  .المستوطنين بتنفيذ مخططاتهم التهويدية

ئيلي حملة واستأنفت قوات االحتالل اإلسرا
ِفلسطينيا من ١٩االعتقاالت اليومية وأعلنت عن اعتقال 

الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم أسرى محررون، 
فيما نفذت مجموعة من المستوطنين اعتداءات على 

  >>...فلسطينيين بالقرب من مدينة نابلس

  ٦ ص١٠/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

لمسجد االحتالل يخطر بهدم مبنى أحد حراس ا
  األقصى في القدس

 

رفــضت محكمــة االحــتالل تجميــد قــرار هــدم منــزل 
عائلــــة مقدســــية ببلــــدة العيــــسوية وســــط مدينــــة القــــدس 

 .المحتلة

ويعود العقار المكون من طـابقين للمـواطن فـادي 
عليــــان أحــــد حــــراس المــــسجد األقــــصى المبــــارك ووالــــده 

 . سنوات١٠وأشقائه، ويقطنون فيه مع عائالتهم منذ 

ـــادت ـــأن محكمـــة االحـــتالل وأف ـــة ب  مـــصادر محلي
ــا  ــزل، كم ــسابق القاضــي بهــدم المن ــى قرارهــا ال أصــرت عل
صـــــادقت علـــــى وقـــــف أي إمكانيـــــة لمواصـــــلة إجـــــراءات 

 .الترخيص من قبل العائلة

وعــالوة علــى رفــض تجميــد قــرار الهــدم والمــضي 
في إجراءات الترخيص فقـد فرضـت محكمـة االحـتالل علـى 

 ألـــف ٢٠٠بقيمـــة " خيصبنـــاء دون تـــر"العائلـــة غرامـــة 
 .شيقل

وســبق أن تعــرض حــارس األقــصى فــادي عليــان 
ــل اقتحامــات  ــاد عــن المــسجد بحجــة تعطي ــال واإلبع لالعتق



  
  ١٠٦ 

المــــستوطنين واالحتجــــاج علــــى تــــدنيس جنــــود االحــــتالل 
  .للمصليات

 ١٠/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًالعدو يجبر مقدسيا على هدم منزله جنوب 
  القدس

 

قـوات العـدو  أجبـرت –  وكـاالت–تلة القدس المح
مــساء أمــس االثنــين، المــواطن المقدســي إبــراهيم صــيبعة 
ًعلى هدم منزله ذاتيا جنوب القدس المحتلة، بدعوى عـدم 

 .الترخيص

ــــر  وأفــــادت مــــصادر مقدســــية، أن االحــــتالل أجب
ا،  ًـالمواطن المقدسي إبـراهيم صـيبعة علـى هـدم منزلـه ذاتي

  . الباهظةتحت تهديد الغرامات المالية

وأظهــر فيــديو بكــاء نجلــة المــواطن صــيبعة وهــي 
تشاهد اآلليات وهي تهدم منـزلهم، وهـي تطالبهـا بـالتوقف 

ــروح: "وتقــول ــدنا ن ــن ب ــي، وي : ، وتــردد"وقــف وقــف، بيكف
  ."حسبي اهللا ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منهم"

  ١١/٨/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

* * * * *  

  

  

 المسجد عشرات المستوطنين يقتحمون
  األقصى المبارك

  

اقتحم ...  <<- وكاالت -القدس المحتلة 
عشرات المستوطنين أمس، باحات المسجد األقصى 

 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس -المبارك 
وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة . المحتلة

وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب 
في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة ) ابتر(لمراسل 

باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل 
االسرائيلي المدججين بالسالح، موضحا ان المستوطنين 

في الجهة الشرقية من » تلمودية«ًالمقتحمين أدوا طقوسا 
المسجد االقصى وسط التصدي لهم بالطرد والتكبيرات 

المصلين والمرابطين وحراس المسجد االحتجاجية من قبل 
  .االقصى المبارك

إلى ذلك، تواصل بلدية االحتالل في القدس 
ٕالتضييق على الفلسطينيين واصدار إخطارات الهدم وتنفيذ 
عمليات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، وكذلك إرغام 
العديد من المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا تفاديا 

 .لتكاليف الهدم

 سلوان، حاصرت قوات االحتالل معززة في
بالوحدات الخاصة صباح أمس الثالثاء، عمارة سكنية 
مكون من طابقين تعود ملكيتها لعائلة الطحان في حي 

ومساء اإلثنين، أجبرت شرطا . واد قدوم تمهيدا لهدمها
االحتالل مواطنا مقدسيا على هدم منزله بزعم البناء دون 

 .ترخيص

تالل اإلسرائيلي فجر أمس كما شنت قوات االح
الثالثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية 

 .>>...تخللها اعتقال عدد من المواطنين

 ١٤ ص١٢/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ًاالحتالل يجرف أرضا ويجبر فلسطينيا على  ُ ً ّ
  الهدم الذاتي في جبل المكبر

 

آليات بلدية االحتالل  ّجرفت –القدس المحتلة 
ح اليوم األربعاء إحدى األراضي في بلدة جبل المكبر صبا

ًجنوبي القدس، في حين أجبرت فلسطينيا على هدم جزء 
 ".ًذاتيا"من منزله 

وأفادت مصادر محلية بأن آليات ثقيلة اقتحمت 
في " الصلعة"برفقة عناصر من شرطة االحتالل منطقة 
  . المكبر وشرعت بتجريف إحدى األراضي هناك
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 أمس الفلسطيني عزيز عليان بهدم كما بدأ يوم
ًأجزاء من منزله ذاتيا، بمساحة مائة متر بحجة البناء غير 

 .ّالمرخص

هذه األجزاء عبارة عن توسعة لمنزله، وتتكون من 
  .ثالث غرف مع مرافقها حيث بناها قبل نحو عشر سنوات

ُيشار إلى أن االحتالل هدم وأجبر على هدم نحو 
وزراعية في مدينة القدس  منشأة سكنية وتجارية ١٤

ٍهدم مبان مكونة (وحدها منذ بداية شهر آب وحتى اليوم 
وذلك في قرى وبلدات؛ سلوان، العيساوية، ) ّمن عدة شقق

  .جبل المكبر، بيت حنينا، والشيخ جراح

العائالت التي تضررت بفعل الهدم هي؛ الطحان، 
أبو طاعة، علون، عويسات، أبو صبيح، شقيرات، القاق، 

و، أبو جمعة، وشيحة، الذين باتوا دون مأوى جراء عمر
عمليات الهدم التي طالت منشآتهم، وآخرون بانتظار الهدم 

  .في أية لحظة كعائلة عليان في العيساوية

ومند بداية العام الجاري، هدم االحتالل اإلسرائيلي 
 منشأة مختلفة داخل ٩٥نحو  وأجبرت البلدية على هدم
في  ق مركز معلومات وادي حلوةمدينة القدس بحسب توثي

  .سلوان

 ١٢/٨/٢٠٢٠ اإلخبارية قدس

* * * * *  

  

  تمديد اعتقال شاب من القدس المحتلة
 

مددت سلطات االحتالل أمس الثالثاء اعتقال 
 وهو ٧/٩/٢٠٢٠الشاب محمد سميح العباسي لتاريخ 

المسجد  جنوب سلوان من سكان حي رأس العامود ببلدة
 .األقصى

ل اعتقل العباسي بتاريخ وكان االحتال
 أسير  ويقبع حاليا بسجن مجدو وهو٢٤/٥/٢٠٢٠

  .محرر

 ١٢/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّاالحتالل يهدم سورا ويجرف أرضا : القدس
  ويجبر مواطنين على هدم منزليهما ذاتيا

 

 هـــــدمت – جويحـــــان  ديـــــاال– القـــــدس المحتلـــــة
عــاء، ســورا قيــد ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، صــباح األرب

اإلنشاء، شرق قلنديا شمال القدس المحتلـة، بحجـة عـدم 
 .الترخيص

كما أجبرت سلطات االحـتالل عـائلتين مقدسـيتين 
ــا  ًعلــى هــدم منزليهمــا فــي بلــدة الطــور وجبــل المكبــر ذاتي

 .بذريعة البناء دون ترخيص

 جمعـة مـن سـكان بلـدة أبـووأكد المـواطن ابـراهيم 
بذريعـة البنــاء  علـى هـدم منزلـهالطـور ان االحـتالل اجبـره 

 .دون ترخيص

ً جمعة بهدم المنزل ذاتيا تفاديا للتكاليف أبووقام  ً
الباهظــة التــي تفرضــها ســلطات االحــتالل علــى المــواطن 

 . ألف شيقل٧٠المقدسي والتي تصل ألكثر من 

ــــسياق أجبــــرت ســــلطات االحــــتالل  فــــي نفــــس ال
المـــواطن عزيـــز عليـــان مـــن ســـكان جبـــل المكبـــر جنـــوب 

ًقدس المحتلة على هدم منزلهم ذاتيا بذريعة البنـاء دون ال
 .ترخيص

وأوضح عليـان أن البنـاء عبـارة عـن ثـالث غـرف 
 متــــر مربــــع، ١٠٠ومنــــافعهن وشــــرفة، وتبلــــغ مــــساحته 

 ســنوات بإضـــافة بنــاء إضـــافي ١٠مــضيفا انـــه قــام قبـــل 
لمنزلــه لتوســعته بــسبب ضــيق الــسكن علــى أفــراد العائلــة، 

" البناء دون ترخيص"خالفة مالية وفرض االحتالل عليه م
 . ألف شيقل٢٢قيمتها 

ويواصل االحتالل انتهاكاته في المنطقة الشمالية 
مـــن أراضـــي وادي الربابـــة ببلـــدة ســـلوان جنـــوب المـــسجد 
ـــــاء  ـــــع األشـــــجار وبن ـــــة بخل ـــــارك، والمتمثل ـــــصى المب األق



  
  ١٠٨ 

 تنفيـذ حفـر فـي عـدة جهـات لـصالح إلىالسالسل، إضافة 
 .مشاريع تهويدية

ّرف االحـتالل قطعـة أرض فـي جبـل المكبـر كما ج
جنــوب شــرق القــدس، وأجبــر مواطنــا علــى هــدم جــزء مــن 

 .منزله ذاتيا

وأفــــادت مــــصادر محليــــة، بــــأن قــــوات االحــــتالل 
بجبـل المكبـر وشـرعت بتجريـف " الصلعة"اقتحمت، منطقة 
 .قطعة أرض هناك

وأجبــرت ســلطات االحــتالل عائلــة المــواطن عزيــز 
مـن منزلـه ذاتيـا فـي جبـل المكبـر عليان، على هدم أجـزاء 

 .بحجة البناء دون ترخيص

ونقـــل مركـــز معلومـــات وادي حلـــوة عـــن صـــاحب 
المنزل قولـه، إن بلديـة االحـتالل أجبرتـه علـى هـدم أجـزاء 
من منزله، بعد إمهالـه ليـوم الـسبت المقبـل لتنفيـذ الهـدم، 

  .ٕواال ستقوم آلياتها بذلك، وعليه دفع أجرة الهدم

  ١٣/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

مجموعات المستوطنين تقتحم باحات المسجد 
  االقصى

واقتحمـــــت مجموعـــــات مـــــن المـــــستوطنين ... <<
المتطرفين اليهـود، أمـس االربعـاء، باحـات المـسجد األقـصى 

.  الحرم القدسي الشريف، بمدينـة القـدس المحتلـة-المبارك 
وقــال مــدير عــام دائــرة األوقــاف اإلســالمية العامــة وشــؤون 
المـــسجد األقـــصى بالقـــدس، الـــشيخ عـــزام الخطيـــب لمراســـل 

ـــرا( ـــاب ) بت ـــذت مـــن جهـــة ب فـــي رام اهللا، إن االقتحامـــات نف
المغاربــة بحراســة مــشددة مــن شــرطة االحــتالل االســرائيلي 

 .وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان

ومن جهة أخرى، جرفت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
واسـعة مـن أراضــي قريتـي اســكاكا أمـس األربعـاء، مــساحات 

وذكـر رئـيس مجلـس اسـكاكا فـوزي . وياسوف شـرق سـلفيت
المي، أن جرافات االحتالل شرعت بتجريف األراضـي الواقعـة 

ــايم"فــي المنطقــة الــشرقية لقريــة اســكاكا المــسماة  ــة غن " خل
ـــة"و ـــي تقـــع ضـــمن "قني  دونمـــا اســـتولت عليهـــا ١٢٠، والت

" نوفيـه نحاميـا"وطنة سلطات االحـتالل مـؤخرا، لتوسـيع مـست
 .المقامة على أراضي المواطنين

فـــي موضـــوع آخـــر، أظهـــرت معطيـــات لمؤســـسات 
حقوقيـــة فلـــسطينية متخصـــصة بـــشؤون األســـرى، أن قـــوات 

ــت  ــنهم ٤٢٩االحــتالل اإلســرائيلي، اعتقل ــسطينيا، مــن بي  فل
جــاء ذلــك .  نــساء، خــالل تمــوز المنــصرم١٠ طفــال، و٣٢

عـــاء، عـــن هيئـــة ضـــمن ورقـــة حقـــائق صـــدرت، أمـــس األرب
ّشــــؤون األســــرى والمحــــررين، ونــــادي األســــير، ومؤســــسة 
الــضمير لرعايــة األســير وحقــوق اإلنــسان، ومركــز معلومــات 

 . سلوان– وادي حلوة

 ٢٠١وأشــارت إلــى أن ســلطات االحــتالل اعتقلــت 
ً مواطنا من رام اهللا والبيـرة ٤٦مواطن من القدس المحتلة، و

ــا مــن الخليــل  ٣٥، و)وســط الــضفة الغربيــة المحتلــة( ًمواطن
، ومــن بيــت لحــم )شــماال(ً مواطنــا مــن جنــين ٣٤، و)جنوبــا(

ً مواطنــا مــن نــابلس ٢٠، فيمــا اعتقلــت )جنوبــا(ً مواطنــا ٢٢
ً مواطنــا ١٧و، )شــماال(ً مواطنــا ١٥، ومــن طــولكرم )شــماال(

ً مواطنـا مـن ١٥من قلقيلية، وثمانية مـواطنين مـن أريحـا، و
ــاس  ، )شــماال(ن ســلفيت ، وثالثــة مــواطنين مــ)شــماال(طوب

 .ً مواطنا من قطاع غزة١٣إضافة إلى 

وعــن عــدد المعتقلــين فــي ســجون االحــتالل، ذكــرت 
 ٤٥٠٠، هنالـك ٢٠٢٠ورقة الحقائق أنه حتى شـهر تمـوز 

 أســيرة، فيمــا بلــغ عــدد المعتقلــين األطفــال ٤١أســير، مــنهم 
ــارب ١٦٠قرابــة  ــين لمــا يق ــين اإلداري ، ٣٦٠ً طفــال، والمعتقل

، مــن بينهــا ٩٨مــر االعتقــال اإلداري الــصادرة وبلــغ عــدد أوا
 . تمديدا٦٥ أمرا جديدا، و٣٣

ـــر مركـــز  ـــه، ذك ـــسياق ذات ـــي ال ـــات وادي "وف معلوم
بالقـدس المحتلـة، أن سـلطات االحـتالل واصـلت تنفيـذ " حلوة

 ٢٠١حمــالت االعتقــاالت فــي المدينــة، حيــث رصــد المركــز 
 ٢٢حالـــة اعتقـــال، مـــن بـــين االعتقـــاالت ســـت مواطنـــات و

  ). ً عاما١٢(ًصرا وطفل أقل من قا



  
  ١٠٩ 

ــدة  ــال ســجلت فــي بل ــسبة اعتق ــى ن وأوضــح أن أعل
التي تتعرض لعمليات اعتقـال ممنهجـة تـستهدف " العيسوية"

ــذ منتــصف العــام الماضــي، حيــث  البلــدة بــشكل متــصاعد من
 حالــة ٥٠بلغــت حــاالت االعتقــال فيهــا خــالل شــهر تمــوز 

 ٣٢" لوانســ"اعتقــال، تليهــا مــن حيــث نــسبة االعتقــال بلــدة 
 .حالة اعتقال

ــــس  وشــــن جــــيش االحــــتالل اإلســــرائيلي فجــــر أم
األربعـــاء، حملـــة مـــداهمات واعتقـــاالت فـــي منـــاطق متفرقـــة 
ــــت عــــددا مــــن  ــــين، طال ــــة والقــــدس المحتلت بالــــضفة الغربي
المواطنين بينهم أسرى محررون، فيما داهمت منـازل لنـواب 

 .في المجلس التشريعي

  ١٨ ص١٣/٨/٢٠٢٠الدستور 
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ًاالحتالل يعتقل الحاج نهاد زغير ويسلمه قرارا 
  باإلبعاد عن المسجد األقصى لمدة أسبوع

 

ًاعتقلت قـوات االحـتالل الـصهيوني مـساء أمـس، 
الحــــاج نهــــاد زغيــــر، مــــدير نــــادي جمعيــــة بــــرج اللقلــــق 
ُالرياضي، وأحـد أهـم الشخـصيات المقدسـية المدافعـة عـن 

فـي مركـز  سـاعة مـن توقيفـه ٢٤المسجد األقـصى، وبعـد 
تحقيــق لالحــتالل فــي القــدس، أفــرج االحــتالل عــن الحــاج 
ًنهاد، بعد تسليمه قرارا باإلبعاد عن المسجد األقصى لمـدة 

  .أسبوع

ـــن ســـجون  ـــه م ـــرج عن ـــد أف ـــر ق ـــاد زغي وكـــان نه
ً شــهرا ٣٦، بعــد ١٠/٥/٢٠٢٠االحــتالل الــصهيوني، فــي 

قـضية تنظــيم (ـًمـن االعتقـال، ضــمن مـا يعـرف صــهيونيا بـ
، حيـــــث وظـــــف االحـــــتالل الـــــصهيونية )صىشـــــباب األقـــــ

ً شـابا مـن ١٥كذريعة العتقـال حـوالي ) واتساب(مجموعة 
ــيهم  المــرابطين فــي المــسجد األقــصى، ومــن ثــم الحكــم عل

  . سنوات٣ أشهر، وال٨ٍبأحكام متفاوتة، بين ال

ــد إغ ــتح المــسجد األقــصى بع ــذ إعــادة ف ــه الومن ق
ــــة شــــهر  ــــا، نهاي ــــسبب جائحــــة كورون ــــارب  الماضــــي، أي

ًطات االحــتالل الــصهيوني تــشن حملــة مــن اإلبعــادات وســل
عن المسجد األقصى والبلدة القديمة، طالـت العـشرات مـن 
ٍالمرابطين والمرابطات، في سعي من االحتالل لمنع حدوث 

  .أي هبة مرتقبة في المسجد األقصى، والقدس المحتلة

  ١٣/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الشرقية من طقوس تلمودية في المنطقة 
  األقصى

 اقــتحم عــشرات المــستوطنين -فلــسطين المحتلــة 
 الحـرم -أمس الخميس، باحات المسجد األقـصى المبـارك 

  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

 العامـة اإلسـالمية األوقـافوقال مـدير عـام دائـرة 
وشــؤون المــسجد األقــصى بالقــدس الــشيخ عــزام الخطيــب 

، إن االقتحامـات نفـذت مـن جهـة في رام اهللا) بترا(لمراسل 
بــاب المغاربــة تحــت حراســة مــشددة مــن شــرطة االحــتالل 

  . اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

ً طالبـــا ٤٠ً مـــستوطنا و٩٢وأوضـــح الخطيـــب أن 
ًيهوديـــا، اقتحمـــوا باحـــات المـــسجد األقـــصى خـــالل فتـــرة 
االقتحامــــات الــــصباحية، أي فتــــرة مــــا قبــــل ظهــــر أمــــس 

 االحــــتالل قامــــت بــــإخالء المنطقــــة الخمــــيس وأن شــــرطة
الــشرقية مــن المــسجد األقــصى مــن المــصلين والمــرابطين 

  . لتأمين اقتحامات المستوطنين

ًوأشار إلـى أن المـستوطنين أدوا طقوسـا تلموديـة 
اسـتفزازية، فـي المنطقــة الـشرقية مــن المـسجد، وبأصــوات 
عاليــــة وســــط حالــــة مــــن الغــــضب والغليــــان ســــادت فــــي 

  )توكاال(....المكان

  ١٣ صفحة ١٤/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

اقتحام منازل الفلسطينيين في الليل : بتسليم
  جزء من استبداد االحتالل

  



  
  ١١٠ 

الحقـــــوقي اإلســـــرائيلي إن " بتــــسيلم"قــــال مركـــــز 
ُاقتحــام جـــيش االحـــتالل لمنــازل الفلـــسطينيين فـــي دجـــى " ّ

ٕالليـــل وافـــزاع اُألســـر مـــن نومهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك األطفـــال  ّ
ًرضع، أصبح منذ زمـن بعيـد جـزءا مـن الـروتين ّالصغار وال ّ

 ."ّالذي أنشأه ويديره نظام االحتالل في الضفة الغربية

وأشار إلى مثال على ذلك اقتحام عـشرات الجنـود 
اإلسرائيليين، في سـاعات فجـر يـومي الخـامس والعـشرين 

ــران ــسابع مــن تمــوز/ مــن حزي ــو وال ــزلين / يوني ــو، من يولي
ّ الفوار لالجئين بحجة البحـث ّلعائلة أبو هشهش في مخيم ّ ّ

 .عن ثالثة مطلوبين من أفراد العائلة

جنــود االحــتالل " إن: وقــال المركــز فــي تقريــر لــه
فــي المنــزل . ّدخلــوا إلــى المنــازل مــن دون كمامــات واقيــة

ّاألول ضربوا ثالثة من أفراد األسـرة وفجـروا خزانـة كهربـاء  ّ
لثـــاني فـــي المنـــزل ا. ّفـــي مـــصلحة تجاريـــة ألحـــد أفرادهـــا

ًحرضوا كلبا على ثالثة من أفراد األسرة وضربوا أحدهم ّ."  

ه ال توجــــد أي شــــبهة ضــــد "وأضــــاف  ــــذكر أن ّي ّ ــــ ّ
ّاألســرتين نفــسيهما، ورغــم ذلــك اتــصل بهمــا فــور انتهــاء 

ـــــشاباك(االقتحـــــامين شـــــخص مـــــن  ـــــسليم ) ال ـــــب بت يطال
ّالمطلـــوبين ويتوعـــد إحـــداهما بـــصريح العبـــارة أن الجنـــود  ّ

إذا لـم " سـاحة حـرب"منزل ويجعلونه سوف يعودون إلى ال
  ".ّيسلم المطلوبون أنفسهم

 التـي اشـتملت -هذه االقتحامات "وشدد على أن 
ــى ممارســة العنــف ضــد أفــراد  ــا عل ــي أمامن ــة الت ّفــي الحال ُ

ـــاتهم  ـــالف ممتلك ـــرهيبهم وات ـــة وت  تحـــدث دون أن -ٕالعائل
ًيحتاج الجنود إلى أوامر تفتيش أو حتى تقـديم أسـباب أيـا  ّ ّ

  ".كانت

  ١٦ ص١٦/٨/٢٠٢٠الدستور 
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  "باب األسباط"االحتالل يعتدي على شاب في 
 

اعتدت عناصر من قوات االحـتالل، اليـوم األحـد، 
أحـد " (بـاب األسـباط"على شاب فلـسطيني وتفتيـشه، عنـد 

 ).أبواب القدس القديمة

وقــال مراســلنا ان عناصــر االحــتالل تتمركــز فــي 
بان خــالل تــوجههم للــصالة المنطقــة وتتعمــد اســتفزاز الــش

  .المسجد األقصى في

 ١٦/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

جيش االحتالل يطلق النار على مواطن في 
  حاجز قلنديا

 

، صــــباح )ً عامــــا٥٠( أصــــيب مــــواطن –رام اهللا 
اليوم االثنين، برصاص االحتالل على حاجز قلنديا شـمال 

 .القدس المحتلة

النـار   األمـن أطلقـوا إن حـراس١٣وزعمت القناة 
ًعلى المواطن لالشتباه بأنه كان يحمـل سـكينا، لكـن تبـين 

 .يكن بحوزته أي سالح ًالحقا بأنه لم

وذكـــــر موقـــــع صـــــحيفة يـــــديعوت أحرونـــــوت أن 
المصاب يعاني من ضعف في السمع والنطق، ولـم يـسمع 

 .أوامر التوقف، فتم إطالق النار عليه

اجز قلنــديا وأغلقــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي حــ
 .بالكامل وأوقفت حركة المرور عبره

ّجدير بالـذكر أن جـيش االحـتالل كـان أعـدم، فـي 
 ٢٣(الشاب الفلسطيني إياد الحالق  نهاية مايو الماضي،

 رصاصـات ١٠، وهو من ذوي اإلعاقة، بعـد إطـالق )ًعاما
عليه، أمام باب األسباط في مدينة القدس المحتلة، وكـان 

َيعاني مشاكل في الـ وكـان الجـيش . ّسمع وبـطء فـي النمـوُ
ّالـصهيوني زعــم فــي حينــه أن الــشهيد الحــالق كــان يحمــل 

ّمسدسا، قبل أن يتضح أنه يا يحمل أي سالح ّ ّ ً.  

  ١٧/٨/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

* * * * *  
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مركبة في بيت صفافا  ١٣ تحرق الثمن تدفيع
  جنوب القدس

  

تدفيع " أحرق مستوطنو عصابة - وفا-القدس 
 مركبة في حي ١٣االرهابية، فجر اليوم االثنين، " ثمنال

  .بيت صفافا جنوب القدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية لمراسلنا، بأن أصحاب 
بمركباتهم وقد  المركبات فوجئوا في ساعات الصباح

  .احترقت بشكل كامل

 ١٧/٨/٢٠٢٠ وفا

* * * * *  

االحتالل يستدعي نائب مسئول وحدة 
  الحراسات في المسجد األقصى

  

استدعت قوات االحتالل  -محتلة القدس ال
 نائب رئيس وحدة - مساء اليوم األحد-اإلسرائيلي 

  .الحراسات في المسجد األقصى للتحقيق

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات االحتالل سلمت 
ة الحراس في المقدسي عنتر بدران، نائب مسئول وحد

األقصى بالغا للحضور للتحقيق في مركز تحقيق القشلة 
  .بالقدس

يأتي ذلك ضمن الحملة الشرسة التي يشنها 
االحتالل ضد خطباء المسجد وموظفيه وحراسه، بهدف 

  .تفريغه أثناء اقتحام المستوطنين

فقد اعتقلت قوات االحتالل مساء األربعاء 
المسجد األقصى الماضي الشاب أحمد دالل أحد حراس 

المبارك من أمام باب الملك فيصل حيث اقتيد إلى أحد 
  .مراكز التوقيف اإلسرائيلية في القدس المحتلة

ّومؤخرا صدقت محكمة االحتالل على قرار هدم  ً
منزل حارس األقصى فادي عليان المكون من طابقين 

ويقطنه مع والده وأشقائه منذ عشر سنوات في بلدة 
  .العيساوية

بعدت سلطات االحتالل حارس األقصى كما أ
 أشهر بعد اعتقاله ٤مهند األنصاري عن المسجد 

  .والتحقيق معه

ًاإلبعاد عن األقصى طال أيضا حارس المسجد 
 أشهر بعد منعه أحد جنود االحتالل من ٤رجائي الترهي 

  .تدنيس مصلى باب الرحمة بحذائه

ويستهدف االحتالل حراس األقصى باالعتقال 
 والتضييق بهدف ثنيهم عن دورهم في حماية واإلبعاد

  .المسجد وتأمينه

وصعدت حكومة االحتالل في اآلونة األخيرة من 
سياسة اإلبعاد بحق المقدسيين وال سيما للشخصيات 

  .المؤثرة والمرابطين والمرابطات وحراس المسجد األقصى

 ١٧/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

  حافظ القدس للتحقيقاالحتالل يستدعي م
 

شـرطة  سلمت – جويحان دياال – القدس المحتلة
منــاطق  االحــتالل محــافظ القــدس قــرار تجديــد منــع دخــول

 . شهور٦لمدة  الفلسطينيةالضفة الغربية 

مخـابرات االحـتالل فيمـا   جاء ذلـك بعـد اسـتدعاء
 بمركــز توقيـــف المــسكوبية محـــافظ القــدس، وبعـــد يــسمى

 قرارا صادرا عمـا يـسمى بقائـد ساعات من التحقيق سلمته
المنطقــة الوســطى فــي جــيش االحــتالل بنيتــه تجديــد فتــرة 

 أخـرى أشـهرسـتة   الغربية لمـدةالضفة أراضي عن اإلبعاد
والتــي كــان مــن المفتــرض أن ينتهــي المنــع للمــرة الرابعــة 

 .على التوالي في العشرين من الشهر الجاري

ويـــأتي هـــذا القـــرار المتجـــدد كحلقـــة مـــن سلـــسلة 
 مجحفـــة اتخـــذت بحـــق محـــافظ القـــدس ٕواجـــراءاتت اقـــرار

كمـا يجـيء .  حـصاره وتـضييق الخنـاق عليـهإلـىوالهادفة 
 عـن محـافظ القـدس الـذي اإلفراج قليلة من  أيامدالقرار بع
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 فــي إنــسانيةتعــرض لالعتقــال والتحقيــق فــي ظــروف غيــر 
زنازين عـسقالن االحتالليـة زادت مـدتها عـن سـبعة عـشر 

 اليمــــين أدائــــه الثــــامن عــــشر منــــذ يومــــا وهــــو االعتقــــال
  .الدستورية كمحافظ لمحافظة القدس

 ١٧/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

برصاص قوات " أصم" إصابة فلسطيني
  االحتالل عند حاجز قلنديا

 

ٌ، مواطن برصاص ُأصيب صباح اليوم االثنين
قوات االحتالل اإلسرائيلي على حاجز قلنديا شمال القدس 

ًقا لشهود عيان، فقد أطلقت قوات االحتالل  ووف.المحتلة
النار نحو مواطن خمسيني وأصابته، ولم يعرف حتى اآلن 

 وأوضح الشهود، أن قوات .وضعه الصحي وهويته
ً ونقال عن وسائل إعالم .االحتالل أغلقت الحاجز بالكامل

 عبرية، فقد اعترف جيش االحتالل أن جنود االحتالل

على حاجز قلنديا، مما أدى أطلقوا النار على فلسطيني 
وحسب مزاعم االحتالل فقد .ساقيه إلصابته بجروح في

طلب جنود االحتالل من الفلسطيني التوقف إال أنه لم 
يستجب للطلب فأطلق جنود االحتالل النار عليه بشكل 

 .مباشر

وأفادت مصادر فلسطينية أن الفلسطيني 
  ".أصم" ُالمصاب هو من ذوي االحتياجات الخاصة 

  ١٧/٨/٢٠٢٠وقع مدينة القدس م

* * * * *  

سلطات االحتالل تصادق على شق شوارع 
  وأنفاق لربط مستوطنات الضفة والقدس

 

التابعة لجيش االحتالل، " اإلدارة المدنية"صادقت 
على مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس 
المحتلة، األسبوع الماضي، حسبما ذكرت صحيفة 

 ".يديعوت أحرونوت"

وتهدف هذه المشاريع االستيطانية، وفقا 
، الواقعة "بنيامين"للصحيفة، إلى ربط الكتلة االستيطانية 

وأكبر هذه . في منطقة رام اهللا،، مع القدس المحتلة
المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنطقة الصناعية 

مع المنطقة الصناعية عطاروت في شمال " بنيامين"
ّ متر، يمر تحت ٦٠٠ه القدس، ويمر عبر نفق طول

 .حاجز قلنديا وبلدة الرام

وأكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين 
مع المنطقة الصناعية " بنيامين"المنطقة الصناعية 

 ٦٠٠عطاروت في شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 
 .ّمتر، يمر تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام

وفي إطار شق هذا النفق، ستصادر سلطات 
" اإلدارة المدنية"الل أراض فلسطينية، وصادقت االحت

، ٦٠لالحتالل على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 
ويشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه المستوطنون من 

" عوفرا"و" بيت إيل"، "بساغوت"، "آدم"مستوطنات 
 .للوصول إلى القدس مباشرة

كذلك تمت المصادقة على شق طريق آخر بين 
والقدس المحتلة، تمتد من " بنيامين"تيطانية الكتلة االس
حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، " آدم"مستوطنة 

وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة 
بهدف "مع القدس، وذلك " غوش عتصيون"االستيطانية 

 وحدة سكنية ٥٦٠هار حوما، بـ) مستوطنة(توسيع 
  .، وفقا للصحيفة"جديدة

  ١٧/٨/٢٠٢٠لقدس موقع مدينة ا

* * * * *  

باب "طقوس تلمودية فوق قبور الصحابة في 
  "الرحمة

  

 اقـــتحم عـــشرات -  وكالـــت- فلـــسطين المحتلـــة
المستوطنين، أمس اإلثنين سـاحات المـسجد األقـصى مـن 
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جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة االحـتالل التـي 
وا رافقتهم في انتهاك وتدنيس مقبرة بـاب الرحمـة، حيـث أد

  .طقوسا تلمودية فوق قبور الصحابة والمسلمين

وأفــادت دائــرة األوقــاف أن عــشرات المــستوطنين 
تقدمهم الحاخام يهـودا غليـك، أدوا طقـوس تلموديـة ونفـخ 
فـــي البـــوق خـــالل اقتحـــام مقبـــرة بـــاب الرحمـــة، المحاذيـــة 
للسور الشرقي للمسجد األقصى وفيها قبور مـسلمين مـن 

  .بينهم عدد من الصحابة

ا جـــرت عمليـــة اقتحـــام لـــساحات الحـــرم التـــي كمـــ
تخللها جوالت استفزازية انطالقا من باب المغاربة إلـى أن 
غادروا مـن بـاب السلـسلة تحـت حمايـة مـشددة مـن قـوات 
االحــتالل الخاصــة، ووســط إخــالء ومنــع الفلــسطينيين مــن 

وقــال مــدير المــسجد . الوصــول للمنطقــة الــشرقية للمــسجد
ننظـــر بعـــين الخطـــورة «ني األقـــصى الـــشيخ عمـــر الكـــسوا

لــسلوك هــذا المتطــرف يهــودا غليــك الــذي يقــوم باســتفزاز 
مــشاعر المــسلمين، ويعتلــي قبــور المــسلمين علــى مــرأى 

وحمل الحكومـة اإلسـرائيلية كـل . »ومسمع شرطة االحتالل
المــسؤولية عــن تــصرفات غليــك ســواء باقتحامــه ســاحات 
ــع جديــد، واســتفزازه مــشاعر  ــرض واق األقــصى مــن أجــل ف

وطالـــب الكـــسواني بـــضبط . المـــسلمين حتـــى فـــي قبـــورهم
ـــي تمـــس  ســـلوك هـــذا المتطـــرف واســـتفزازاته المتكـــررة الت

  .مشاعر المسلمين داخل ساحات األقصى وخارجه

إلــــى ذلــــك، كثــــف المــــستوطنون بحمايــــة قــــوات 
االحتالل من اقتحام المسجد األقـصى، حيـث سـجل اقتحـام 

كل  مــستوطنا فــي شــهر تمــوز الماضــي، بمــا يــش٢٧٦٤
ضـــعف عـــدد المـــستوطنين الـــذين اقتحمـــوا الحـــرم شـــهر 

وواصـــــلت قـــــوات االحـــــتالل .  مـــــستوطنا١٨٠١حزيـــــران 
سياســة إبعــاد الفلــسطينيين عــن القــدس واألقــصى، حيــث 

 مـــواطنين، بيـــنهم حـــراس للمـــسجد ٩بلـــغ عـــدد المبعـــدين 
  .األقصى ورئيس هيئة المرابطين فيه

واعتقلــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، فجــر أمــس 
الثنين، أحد عشر فلسطينيا مـن منـاطق مختلفـة بالـضفة ا

وقال نادي االسير الفلسطيني، في بيان، . الغربية المحتلة
ان قوات االحتالل االسـرائيلي اقتحمـت منـاطق متفرقـة فـي 
مــدن الخليـــل وبيـــت لحـــم ونــابلس وقلقيليـــة وأحيـــاء عـــدة 

  .بالقدس الشرقية المحتلة واعتقلت المواطنين األحد عشر

ــــــى ــــــصل، أحــــــرق مــــــستوطنون وعل  صــــــعيد مت
االرهابيـة اليهوديـة، » تدفيع الثمن«متطرفون من عصابة 
 مركبــة فلــسطينية فــي حــي بيــت ١٣فجــر أمــس االثنــين، 

صـــفافا جنـــوب مدينـــة القـــدس المحتلـــة، وخطـــوا شـــعارات 
ــل الفلــسطينيين وطــردهم ــدعو لقت . عنــصرية وتحريــضية ت

يطان فــي وأفــادت اللجنــة الــشعبية لمقاومــة الجــدار واالســت
بيت صفافا، في بيان، بأن أصـحاب المركبـات فوجئـوا فـي 
ساعات الصباح بمركباتهم وقد احترقت بـشكل كامـل علـى 
يـــد المـــستوطنين المتطـــرفين الـــذين خطـــوا علـــى منـــازل 

  .المواطنين أيضا شعارات عنصرية

الى ذلك، أصـيب فلـسطيني مـن ذوي االحتياجـات 
ت صــــباح أمــــس، برصــــاص قــــوا)  عامــــا٦٠(الخاصــــة 

ــديا العــسكري شــمال  االحــتالل االســرائيلي علــى حــاجز قلن
ـــه ســـكينا، حـــسبما  ـــة بحجـــة حيازت ـــدس المحتل ـــة الق مدين
أعلنـــت صـــحيفة يـــديعوت أحرنـــوت العبريـــة علـــى موقعهـــا 

ـــي ـــر . اإللكترون ـــي اتجـــاه معب ـــان المـــواطن المـــصاب ف وك
المركبـــات وهـــي منطقـــة محظـــورة علـــى المـــشاة، وطالبـــه 

 يتوقـــف أطلقـــوا عليـــه النـــار الجنـــود بـــالتوقف وعنـــدما لـــم
ـــه الـــى  وأصـــيب فـــي الجـــزء الـــسفلي مـــن جـــسده وتـــم نقل
مستــشفى شــعاري تــسيديك بالقــدس المحتلــة، وتبــين فيمــا 

وأغلقت قـوات االحـتالل الحـاجز . بعد أنه من ذوي االعاقة
  .بالكامل وتوقفت حركة المرور عبره

مــن جهــة ثانيــة، اشــتعلت النيــران صــباح أمــس 
البلـدات اإلســرائيلية المحاذيـة لقطــاع االثنـين، فـي أحــراش 

وأفـــاد موقـــع صـــحيفة . غـــزة، بفعـــل بالونـــات غـــزة حارقـــة
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ــــة، أن النيــــران اشــــتعلت فــــي أحــــراش » معــــاريف« ّالعبري
شـرقي مدينـة خـانيونس، بعـد سـقوط » كيسوفيم«كيبوتس 

  .بالونات حارقة أطلقت من غزة

سياســــيا، اعتبــــر رئــــيس الحكومــــة اإلســــرائيلية، 
، »إسرائيل اليوم«، في مقابلة مع صحيفة بنيامين نتنياهو

رفـــض طـــوال ســـنوات فكـــرة األراضـــي «ُنـــشرت أمـــس، إنـــه 
، أي ) اإلسرائيلي–لحل الصراع الفلسطيني (مقابل السالم 

الـــسالم الـــذي يـــستند إلـــى انـــسحابات إســـرائيلية وضـــعف 
وتــابع نتنيــاهو أن الجميــع يعلــم بــأن إســرائيل  .»إســرائيلي

وقــد « أمــاكن غيــر ســورية، نفــذت عمليــات ضــد إيــران فــي
أرسـلت عمــالء الموســاد إلـى قلــب طهــران مـن أجــل إخــراج 

  .«األرشيف النووي

وحــول مخطــط ضــم منــاطق فــي الــضفة الغربيــة 
فـرض الـسيادة «المحتلة إلى إسرائيل، التـي يـصفها بأنهـا 

ــاطق، قــال نتنيــاهو إنــه » اإلســرائيلية ــك المن لــم «علــى تل
وات ولم أتنازل عن وقد عملت طوال ثالث سن. أخدع أحدا

ـــسيادة ـــسالم. ال ـــرئيس ترامـــب لل ـــا إلـــى خطـــة ال . وأدخلته
مـن % ٣٠وبحسب الخطـة األميركيـة، إسـرائيل سـتحظى بــ

 أكثــر بعــشر مــرات ممــا كــان فــي خطــط –منــاطق الــضفة 
 ومـــــن دون اقـــــتالع أي مـــــستوطنة ومـــــن دون –أخـــــرى 

هـذه هـي . االنسحاب مـن منـاطق ضـرورية ألمـن إسـرائيل
  .«ولم تتغير. ةالخطة األميركي

وحــول انتقــادات المــستوطنين لعــدم تنفيــذ مخطــط 
قلت منـذ البدايـة أننـي «الضم حتى اآلن، قال نتنياهو إنه 

سأفرض السيادة فقط باالتفاق مـع الواليـات المتحـدة، ألن 
فرض السيادة بدون موافقـة أميركيـة هـو انعـدام مـسؤولية 

ن سيــشكل خطــرا علــى االســتيطان ودولــة إســرائيل كلهــا مــ
ــــدولي ضــــد  خــــالل خطــــوات قاســــية يتخــــذها المجتمــــع ال

  .«إسرائيل

ـــه  ـــشر «وأضـــاف أن ـــدى ن ـــي، ل ـــدما طلبـــوا من عن
الخطـــة واآلن، إرجـــاء فـــرض الـــسيادة مـــن أجـــل الـــسماح 

وقـالوا . بالتوصل التفاق، فإنهم لم يجعلوني أختار بينهمـا
لــذلك، إذا لــم يكــن باإلمكــان تطبيــق . إن هــذا هــو مــوقفهم

غي تعليقها لفترة معينة، فاألفضل لنا أن السيادة اآلن وينب
لــم أفــضل واحــدا علــى . نحــصل علــى االتفــاق علــى األقــل

 .»اآلخر

 ٢٨ ص١٨/٨/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

استشهاد شاب برصاص االحتالل على عتبات 
  األقصى

 

ـــة ـــدة الحيـــاة – القـــدس المحتل  هداستـــش – الجدي
 أحــد – شــاب، برصــاص جــيش االحــتالل، عنــد بــاب حطــة

تنفيـذ " النار بإدعاء إطالق، بعد – أبواب المسجد األقصى
   .عملية طعن ألحد أفراد الجنود المتمركزين في المكان

ـــوات االحـــتالل  ـــان أن ق ـــاد شـــهود عي ـــتوأف  أطلق
 إصــابتهالرصــاص بكثافــة باتجــاه أحــد الــشبان، ووصــفت 

حقا، كما منعت أحـد مـن المـصلين بالخطيرة ثم استشهد ال
 وتـرك ينـزف دمـا ولـم إليـهالخروج مـن األقـصى والوصـول 

   .يقدم له العالج األولي

وأضاف الشهود أن قـوات االحـتالل أبعـدت بـالقوة 
ـــا  ـــة بـــاب حطـــة، كم ـــتالمـــصلين عـــن منطق  أبـــواب أغلق

ــرة داخــل  ــشرت بأعــداد كبي ــدس القديمــة، وانت األقــصى والق
  . وعلى أبوابهاألقصى

 – قامــت شــرطة االحــتالل بفــتح بــاب السلــسلةو
للمصلين الخروج فقـط مـن  وسمحت –  األقصى أبواباحد

 أصـيبوا ان احـد جنـوده إلـى جيش االحـتالل  وأشار.خالله
  .ًطعنا

  ١٨/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

قوات االحتالل تعتقل والدة الشهيد هلسة 
  واثنين من أشقائه

 



  
  ١١٥ 

قوات االحتالل، الليلة،  اعتقلت – القدس المحتلة
على حاجز الكونتينر، والدة الشهيد أشرف حسن عطا اهللا 

مـــن بلـــدة الـــسواحرة الـــشرقية، والـــذي )  عامـــا٣٠(هلـــسة 
ــيناستــشهد مــساء أمــس  ــى أحــد أبــواب المــسجد االثن  عل

األقــصى، واثنــين مــن أشــقائه، وذلــك وفــق مــصادر محليــة 
  .من البلدة

  ١٨/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

جرافات العدو تهدم عمارة سكنية قيد اإلنشاء 
  في جبل المكبر

 

ـــوم  هـــدمت ـــصهيوني، صـــباح الي ـــدو ال ـــات الع جراف
 تعــود لعائلــة المــواطن اإلنــشاءالثالثــاء، عمــارة ســكنية قيــد 

عزيز جميل جعابيص، في حي الصلعة بجبـل المكبـر جنـوب 
 .القدس المحتلة

ـــا، بـــأن  ة  جرافـــات تابعـــة لبلديـــ٣وأفـــاد شـــهود عي
 دوريات لـشرطة االحـتالل اقتحمـت الحـي ٥االحتالل ترافقها 

  .اإلنشاء طبقات قيد ٦وشرعت بهدم البناية المكونة من 

 فـــي غـــضون ذلـــك، انـــدلعت مواجهـــات وصـــفت بــــ
  .في الحي مع جنود االحتالل، لمنع عملية الهدم" العنيفة"

  ١٨/٨/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

* * * * *  

  ين من القدس والضفةاالحتالل يعتقل مواطن
 

قوات االحتالل  اقتحمت –القدس المحتلة 
اإلسرائيلي فجر األربعاء مناطق في القدس والضفة الغربية 

 .المحتلتين، وشنت حملة اعتقاالت في صفوف الشبان

من المعتقلين في بلدة العيساوية شمال  وعرف
مروان عبيد،  محمد وليد عبيد، محمد: (شرق القدس

يد، محمد موسى درباس، يزن ابراهيم محمود شفيق عب
عايش عبيد، محمد غاصب عبيد، معتصم  عبيد، احمد

  ).حمزة عبيد، وديع داود عليان

كما اقتحمت قوات االحتالل بلدة الرام شمال 
   .القدس، واعتقلت الشاب شادي أبو غربية

واقتحمت قوات االحتالل فجر اليوم ضاحية ذنابة 
   .تشت منزلهفي طولكرم واعتقلت مواطنا وف

إن جنود االحتالل " صفا" مصادر محلية لـ وقالت
في منزله بذنابة، في  اعتقلوا المواطن موسى صالح األعرج

 حين أطلقت قوات االحتالل القنابل الصوتية بعد تعرضها

  .للرشق بالحجارة

 ١٩/٨/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

القدس االحتالل يواصل التطهير العرقي ب
   طوابق٦ويهدم عمارة سكنية من 

  

 هدمت جرافات تابعة - وكاالت  - فلسطين المحتلة
لبلدية االحتالل في القدس تساندها قوات معززة من 
الوحدات الخاصة، صباح أمس الثالثاء، عمارة سكنية قيد 
اإلنشاء تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص، في 

  .حي الصلعة بجبل المكبر بالقدس

وأفاد شهود عيان بأن قوات معززة من شرطة 
االحتالل اقتحمت جبل المكبر وحاصرت الحي السكني 

الذي تتواجد به العمارة السكنية لعائلة جعابيص " الصلعة"
ومنعت من المواطنين االقتراب من المكان الذي أعلنت عنه 
منقطة عسكرية مغلقة، وقامت بتوفير الحماية لجرافات 

 طبقات ٦ التي هدمت العمارة المؤلفة من بلدية االحتالل
واندلعت مواجهات في الحي مع شرطة . قيد اإلنشاء

  .االحتالل لمنعها تنفيذ عملية الهدم

إلى ذلك، أجبرت بلدية االحتالل، اإلثنين، أحمد 
 محال تجارية في حي الصلعة ٣يوسف شقيرات على هدم 

 ١٣وصدر يوم . بجبل المكبر، بحجة البناء بدون ترخيص
آب الجاري قرارا يقضي بهدم المحالت ذاتيا، بعد أن رفضت 
ٕالمحكمة طلب االستئناف على قرار الهدم أو إيقافه واال فإن 



  
  ١١٦ 

 ألف شيكل تكاليف هدم ١٠٠صاحب المحالت ملزم بدفع 
  .آلياتها المحالت

وصعدت بلدية االحتالل في اآلونة األخيرة من 
دسيين على عمليات الهدم بالقدس، وأجبرت عشرات المق

هدم منازلهم ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص، رغم أنها 
ًتفرض شروطا تعجيزية ومبالغ طائلة إزاء الحصول على 

  .إجراءات الترخيص، والتي تمتد لسنوات طويلة

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن قوات 
 منشأة في ٢٠االحتالل هدمت خالل تموز الماضي 

دمت بأيدي أصحابها، في حين  منشآت ه٤القدس، بينها 
 منشأة، ٦١هدمت خالل النصف األول من العام الجاري 

  . منشأة هدمت ذاتيا٣٨منها 

إلى ذلك، شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر 
أمس الثالثاء، حملة اعتقاالت في الضفة الغربية والقدس 
المحتلتين، طالت عددا من الفلسطينيين، بينهم والدة 

)  عاما٣٠(د أشرف حسن عطا اهللا هلسة وشقيقا الشهي
من بلدة السواحرة الشرقية، والذي استشهد مساء اإلثنين، 

  .على أحد أبواب المسجد األقصى

وأفاد نادي األسير باقتحامات نفذتها قوات 
االحتالل لبعض المناطق في الضفة تخللها اعتقال عددا 

ة من الشبان، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمني
بحجة المشاركة بأعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين 

  .وجنود االحتالل

وتواصل قوات االحتالل بشكل يومي حمالت 
المداهمة واالعتقاالت، والتي تتركز في الليل، ويتخللها 
ٕعمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين وارهاب 

ل وارتكبت قوات االحتالل خال. األطفال والنساء والسكان
 فلسطينيا، ٣٩٣انتهاكا، شملت اعتقال ١٦٥٥شهر تموز 

بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران الذي 
  .سبقه

ومنذ مطلع شهر آب الجاري، نفذت قوات االحتالل 
 اقتحاما لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ ٢٨٠

عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من 
حاجزا، كما بلغت عدد مداهمات ) ٣٤١قدس الضفة وال

 مداهمة، شهدت أعمال تفتيش ١١٧منازل المواطنين 
  ....وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل

 ١٤ ص١٩/٨/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

ل ًاالحتالل يبعد شابا عن األقصى ويقتحم منز
  مرابطة من عكا

قوات االحتالل اإلسرائيلي  أبعدت –القدس المحتلة 
يوم الثالثاء، الشاب طارق أبو سبيتان عن المسجد 

ً أيام، وقررت حبسه منزليا لحين ١٠األقصى المبارك لمدة 
 .انعقاد محكمته كشرط لإلفراج عنه

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب طارق 
ية من محيط المسجد األقصى وشقيقه عاطف الليلة الماض

   . مراكز التحقيق في القدس المحتلةإلىوحولتهما 

وفي مدينة عكا المحتلة اقتحمت قوة من مخابرات 
االحتالل بيت المرابطة في المسجد األقصى أم طارق دعور 

   .ّوأجرت تفتيشا دقيقا داخله دون العثور على أي شيء

ممن وقالت أم طارق إن من بين المقتحمين جنود 
يتواجدون على أبواب المسجد األقصى وأن اقتحام منزلها 
جاء بحجة البحث عن شيء يدينها باالنتماء إلى تنظيم 

   .محظور

وتنشط أم طارق في شد الرحال إلى المسجد 
األقصى وتداوم على الصالة والعبادة فيه بشكل أسبوعي 

   .وخاصة في منتصف األسبوع وفي ساعات الصباح

االحتالل المرابطة أم طارق من وسبق أن اعتقل 
األقصى وأبعدت عنه لمرات عديدة، كما تعرضت للمالحقة 
والمطاردة أثناء تواجدها مع عدد من نساء القدس والداخل 

  .الفلسطيني في األقصى لتأدية عبادة الرباط

كذلك تم استدعائها للتحقيق في مدينة عكا قبل 
تنظيم محظور أيام ووجهت لها المخابرات تهمة االنتماء ل

  .يعمل على رفد الناس للمسجد األقصى بشكل منظم
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 ١٨/٨/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

إصابة شاب بجروح خطيرة خالل مواجهات 
  أعقبت هدم بناية في جبل المكبر

 

أصــيب شــاب بجــروح وصــفت ": وكــاالت "–رام اهللا 
ـــذي حاصـــ ـــد إصـــابته برصـــاص االحـــتالل ال ـــالخطيرة، بع ر ب

مستشفى المقاصـد بمدينـة القـدس العتقالـه خـالل خـضوعه 
  .لعملية جراحية

وأوضحت مصادر محلية أن قوات االحـتالل أقـدمت 
 طوابـق ٦علـى هـدم عمـارة سـكنية قيـد اإلنـشاء تتكـون مـن 

فــي بلــدة جبــل المكبــر بالقــدس المحتلــة مــا أدى إلــى انــدالع 
  .مواجهات عنيفة

نيرانهــــا وأشــــارت إلــــى أن قــــوات االحــــتالل فتحــــت 
باتجاه المواطنين خالل محاولتهم التـصدي لعمليـة الهـدم مـا 
أدى إلـــــى إصـــــابة الـــــشاب محمـــــد معمـــــر جعـــــابيص فـــــي 

الفتة إلـى أن . العشرينات من عمره برصاص حي في البطن
التابعـــة لقـــوات االحـــتالل تحاصـــر " الياســـام"قـــوة مـــن وحـــدة 

  .مستشفى المقاصد العتقاله

ــــشاب مح ــــأن ال ــــان ب مــــد معمــــر وأفــــاد شــــهود عي
جعـــابيص فـــي العـــشرينات مـــن عمـــره، نقـــل إلـــى مستـــشفى 

  .المقاصد في القدس بحالة حرجة، وخضع لعملية جراحية

ـــد هـــدمت فـــي ســـاعات  ـــات االحـــتالل ق ـــت آلي وكان
ــارة ســكنية قيــد  ــصباح البــاكر عم  ٦ تتكــون مــن اإلنــشاءال

طوابق تعود لعائلة المواطن عزيز جميل جعابيص فـي الحـي 
مــع " العنيفــة"عت مواجهــات وصــفت بـــالمــذكور، حيــث انــدل

  .جيش االحتالل، لمنع عملية الهدم

  ١٨/٨/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

ويؤمن " األوقاف"االحتالل يعتقل موظفين لـ 
  اقتحام المستوطنين لألقصى

ــــدين ــــة ســــعد ال ــــوات –عمــــان  - نادي ــــت ق  اعتقل
االحــــتالل اإلســــرائيلي اثنــــين مــــن مــــوظفي دائــــرة األوقــــاف 

ل اقتحــام عــشرات المــستوطنين المتطــرفين، اإلســالمية، خــال
ــي المتطــرف  ــادة الحاخــام اليمين ــك“أمــس، بقي ، ”يهــودا غلي
، ”بـاب المغاربـة“أمس المسجد األقصى المبارك، مـن جهـة 

  .تحت حماية أمنية مشددة من قوات االحتالل

مجموعـــة “وأفـــادت دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمية، أن 
ة المتطــرف يهــودا كبيــرة مــن المــستوطنين المتطــرفين، بقيــاد

غليــك، اقتحمــت باحــات المــسجد األقــصى، وتجولــت بحمايــة 
  .”شرطة االحتالل في باحات األقصى

اعتقـال قـوات االحـتالل مـوظفين فـي “وأشارت إلـى 
ــان يتواجــد فــي باحــات  ــث ك ــسطيني ثال ــواطن فل ــاف وم األوق

  .”األقصى خالل اقتحامه من قبل المستوطنين

حامــــات جــــرت االقت“إلــــى أن ” األوقــــاف“ونوهــــت 
علـى شـكل مجموعـات متتاليــة ” بـاب المغاربــة“ًانطالقـا مـن 

ــى  ــي باحــات األقــصى وصــوال إل ــشكل اســتفزازي ف ــت ب وتجول
مـــــصلى بـــــاب الرحمـــــة، فـــــي إطـــــار سلـــــسلة االقتحامـــــات 
واالنتهاكات اليومية التي يتعـرض لهـا المـسجد األقـصى مـن 

  .جانب المستوطنين، وبحماية قوات االحتالل

قــــوات “نبــــاء الفلـــسطينية بـــأن فيمـــا أوضـــحت األ
االحــــتالل اإلســــرائيلي اعتقلــــت أمــــس اثنــــين مــــن مــــوظفي 
األوقاف اإلسالمية في المـسجد األقـصى، كمـا اعتقلـت شـابا 
فلسطينيا كان يتلو القـرآن الكـريم فـي باحـات األقـصى خـالل 

  .”اقتحامات المستوطنين للمسجد

قــوات االحــتالل، اعتقلــت رئيـــسة “ولفتــت إلــى أن 
ســــات المــــسجد األقــــصى، زينــــات أبــــو صــــبيح، شــــعبة حار

وموظف لجنة اإلعمار فـي المـسجد، مـروان األشـهب، وهمـا 
  .”على رأس عملهما داخل ساحات المسجد األقصى

ـــان، بـــأن  ـــادت، نقـــال عـــن شـــهود عي شـــرطة “ًوأف
االحتالل، اعتقلت أبو صبيح من باحات األقصى، وذلـك فـي 

  .”إطار االستهداف المتواصل لحراسته وسدنته



  
  ١١٨ 

وتــزامن االعتقــال مــع اقتحــام عــشرات المــستوطنين 
لباحــات األقــصى، عبــر بــاب المغاربــة، وســط حراســة أمنيــة 

  .مشددة

وقد تزامن ذلـك مـع تواصـل انتهاكـات االحـتالل فـي 
أنحـــاء مختلفـــة مـــن األراضـــي الفلـــسطينية المحتلـــة؛ حيـــث 
ــــاق، أمــــس، نتيجــــة  أصــــيب عــــدد مــــن المــــواطنين باالختن

ل للــدموع، أطلقــه جــيش االحــتالل استنــشاقهم الغــاز المــسي
اإلســـرائيلي تجـــاههم، خـــالل وقفـــة احتجاجيـــة ضـــد تجريـــف 

جنـوب شـرق طـولكرم بالـضفة ” الوسطاني“أراضيهم بالجبل 
  .الغربية المحتلة

  ١٩ ص٢٠/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 االحتالل يشن حملة اعتقاالت في القدس

تواصـــل .. .-  كامـــل إبـــراهيم-القــدس المحتلـــة  
حــتالل اســتهدافها لمــوظفي األوقــاف اإلســالمية سـلطات اال

من خالل االعتقال والمالحقة واالستهداف، وكـذلك اإلبعـاد 
ًعن المسجد األقصى لفترات متفاوتـة، حيـث أبعـدت مـؤخرا 

  .العشرات منهم

كما وأبعدت قـوات االحـتالل أمـس، الـشاب طـارق 
 أيـام، ١٠أبو سبيتان عن المسجد األقصى المبـارك لمـدة 

ًحبسه منزليا لحـين انعقـاد محكمتـه كـشرط لإلفـراج وقررت 
وكانت قوات االحتالل اعتقلت الشاب طـارق وشـقيقه .عنه

عــــاطف الليلــــة الماضــــية مــــن محــــيط المــــسجد األقــــصى 
  .وحولتهما الى مراكز التحقيق في القدس المحتلة

وفــــي مدينــــة عكــــا اقتحمــــت قــــوة مــــن مخــــابرات 
أم طـــارق االحـــتالل بيـــت المرابطـــة فـــي المـــسجد األقـــصى 

ّدعــور وأجــرت تفتيــشا دقيقــا داخلــه دون العثــور علــى أي 
  .شيء

وقالــت أم طــارق إن مــن بــين المقتحمــين جنــود 
ممــن يتواجــدون علــى أبــواب المــسجد األقــصى وأن اقتحــام 

منزلها جاء بحجة البحث عن شيء يـدينها باالنتمـاء إلـى 
  .تنظيم محظور

ــشط أم طــارق فــي شــد الرحــال إلــى المــسجد  وتن
 وتداوم على الصالة والعبـادة فيـه بـشكل أسـبوعي األقصى

وسبق .وخاصة في منتصف األسبوع وفي ساعات الصباح
أن اعتقل االحتالل المرابطة أم طارق من األقصى وأبعدت 
عنه لمرات عديدة، كما تعرضت للمالحقة والمطاردة أثنـاء 
تواجــدها مــع عــدد مــن نــساء القــدس والــداخل الفلــسطيني 

  . عبادة الرباطفي األقصى لتأدية

كذلك تم استدعاؤها للتحقيق في مدينـة عكـا قبـل 
أيام ووجهت لها المخابرات تهمة االنتماء لتنظيم محظـور 

  .يعمل على رفد الناس للمسجد األقصى بشكل منظم

ــاف القــدس وشــؤون الـمــسجد  ــرة أوق واشــادت دائ
األقـــصى الــــمبارك بحـــرص الــــمواطنين علـــى الربـــاط وأداء 

سجد األقــصى الـــمبارك خاصــة فــي صــالة الــصالة فــي الـمــ
الجمعـــــة والجماعـــــة، لكـــــن فـــــي الوقـــــت نفـــــسه طالبـــــت 
ّالـمواطنين التصرف بمـسؤولية وتفهـم خطـورة الوضـع فـي 
ظــل البيانــات الـــمقلقة حــول التــضخم الـــملحوظ فــي أعــداد 
الـمــصابين بــين أفــراد مجتمعنــا وأبنائــه، خــشية أن يتحــول 

رة لتفشي الوبـاء وينتقـل أولى القبلتين ال سمح اهللا الى بؤ
ـــورا ال  ـــا أم ـــرض علين ـــى ال يف ــــمواطنين، وحت ـــى آالف ال إل

  .يرضاها أحد من الـمصلين

واكـــدت دائـــرة أوقـــاف القـــدس وشـــؤون الـمـــسجد 
ــــــمبارك علـــــى ضـــــرورة االلتـــــزام بـــــاإلجراءات  األقـــــصى ال
ـــي  ــــمتبعة ألداء صـــالة الجمعـــة والجماعـــة ف ـــة ال االحترازي

التي يتم إعالنهـا مـرارا وتكـرارا الـمسجد األقصى الـمبارك، و
ٕليــست عبثــا وانمــا حرصــا علــى صــحة وســالمة الـمــصلين 
وعــدم إلحــاق الــضرر بهــم جــراء االخــتالط واســع النطــاق، 
ٕوللحفاظ على رباطنـا وصـالتنا واعمارنـا للمـسجد األقـصى 

  .الـمبارك

  ٦ ص٢٠/٨/٢٠٢٠الرأي 



  
  ١١٩ 

* * * * *  

االحتالل يجبر مواطنا على هدم أساسات منزله 
  ي سلوانف

 

ـــــدس ـــــرت – وفـــــا – الق ســـــلطات االحـــــتالل  أجب
ــب العباســي مــن  ــسبت، المــواطن غال ــوم ال اإلســرائيلي، الي

 منزلـه المبنيـة أساسـاتمدينة القدس المحتلة، علـى هـدم 
 ســنوات، فــي بلــدة ســلوان جنــوب المــسجد األقــصى ٨منــذ 

  .المبارك

وأفاد عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان خالـد 
، بــأن ســلطات االحــتالل أجبــرت العباســي "وفــا"أبــو تايــه لـــ

ــشيخ،  ــع فــي حــي كــرم ال ــه الواق ــى هــدم أساســات منزل عل
 متـرا، لتجنـب دفـع الغرامـات الباهظـة ١٦٠وتبلغ مساحته 

التــي يفرضــها االحــتالل اإلســرائيلي، حــال تنفيــذه عمليــة 
 .الهدم

وأشار تايه إلـى أن سـلطات االحـتالل قـد أخطرتـه 
 .في محيط المكانقبل نحو أسبوع، بوقف العمل 

وكانــت ســلطات االحــتالل قــد أصــدرت منــذ مطلــع 
 أمـر هـدم إداري وقـضائي لمنـازل ٦٥٠العام الجاري نحـو 

ومنــشآت المقدســيين، منهــا مــا هــو محــدد المــدة للهــدم، 
  .وآخر غير محدد

  ٢ صفحة ٢٣/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يخطر بهدم بناية سكنية في : القدس
  مصواد الح

 

أخطرت قوات االحـتالل، يـوم الـسبت، بهـدم بنايـة 
ســـكنية فـــي منطقـــة واد الحمـــص جنـــوب شـــرق القـــدس 

 .المحتلة

وأفــــــاد مــــــدير مكتــــــب هيئــــــة مقاومــــــة الجــــــدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن البناية تتكون 

 متر مربع، تعود ٢٠٠من تسوية، وطابق تقدر مساحته بـ

عة وتقع بالقرب من قرية صور ملكيتها للمواطن أيمن رباي
 .باهر جنوب شرق القدس المحتلة

يشار إلى أن سلطات االحـتالل، أقـدمت قبـل عـام 
على هدم عـشرات المـساكن فـي منطقـة واد الحمـص، فـي 
إطـــار سياســـة التهجيـــر واالســـتيالء علـــى األرض لـــصالح 

 .التوسع االستيطاني

ــدة صــور  ــدادا لبل ــر حــي وادي الحمــص امت ويعتب
قعــة جنــوب القــدس وتبلــغ مــساحة أراضــيه نحــو بــاهر الوا

ثالثــة آالف دونــم، وقــد حــرم جــيش االحــتالل الــسكان فيــه 
ـــا، بحجـــة قـــرب  ـــى نـــصف المـــساحة تقريب ـــاء عل مـــن البن
األراضـي مـن الجـدار العـازل الـذي يفـصل الحـي عـن عــدة 

 .قرى تتبع محافظة بيت لحم

ويقــــع حــــي وادي الحمــــص خــــارج حــــدود بلديــــة 
التابعـة " أ"أراضـيه ضـمن منـاطق القدس وتـصنف غالبيـة 

للـــــسلطة الفلـــــسطينية، األمـــــر الـــــذي دفـــــع بكثيـــــر مـــــن 
ـــى  ـــدرتهم عل ـــشراء أراض فـــي الحـــي لعـــدم ق المقدســـيين ل
الـشراء والبنــاء فــي المنــاطق الواقعــة داخــل حــدود البلديــة، 
ـــصدار  ـــة لألراضـــي وصـــعوبة است ـــسبب األســـعار الخيالي ب

البنـاء تراخيص البناء، وقـد حـصلوا جمـيعهم علـى رخـصة 
 .من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

وعنــدما وضــعت ســلطات االحــتالل مــسار الجــدار 
 وقعت بعض المنازل خارجه ٢٠٠٣في تلك المنطقة عام 

فاضــطر األهــالي لتقــديم التمــاس ضــد المــسار الــذي يمــر 
وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في داخل الجدار لكنـه 

  .بقي خارج نفوذ بلدية االحتالل

  ٢٣/٨/٢٠٢ع مدينة القدس موق

* * * * *  

االحتالل يفرض الحبس المنزلي على شاب من 
  القدس القديمة

  



  
  ١٢٠ 

االحـتالل، اليـوم االثنـين، اإلفـراج  محكمـة قـررت
الحــبس  عــن الــشاب المقدســي هــشام البــشيتي، بــشرط

 أيـام والتوقيـع علـى كفالـة ماليـة قيمتهـا ١٠المنزلي لمدة 
 . آالف شيقل٥

القدس  قل البشيتي السبت منوكان االحتالل اعت
، وقــد "إلقــاء مفرقعــات فــي حفــل خطوبــة"القديمــة بحجــة 

ــه  اقتحمــت مخــابرات ــت في ــه صــباحا وعاث ًاالحــتالل منزل
  .ًخرابا

 ٢٤/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 في منزله هدم على مقدسيا يجبر االحتالل
  باهر صور

  

أرغمــت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي،  -القــدس 
ساء االثنــين، المقدسـي محمــد عميــرة، علـى هــدم منزلــه مـ

  .في بلدة صور باهر بالقدس المحتلة

ـــ ، "وفــا"وأفــاد الناشــط المقدســي خالــد أبــو تايــه، ل
بــالتراب " دفنــه"، وتــم ١٩٩٢بــأن منــزل عميــرة مقــام منــذ 

ـــات هـــدم  ـــة االحـــتالل بالقـــدس بعملي بعـــد أن شـــرعت بلدي
االحتالل أمهلتـه بالمنطقة خوفا من هدمه، إال أن سلطات 

  . لهدمهأيام ١٠

وهـدم عميــرة منزلــه ذاتيــا بواســطة جرافــة خاصــة، 
  .خشية من تغريمه آالف الشواقل

  ٢٤/٨/٢٠٢٠ وكالة األنباء الفلسطينية وفا

* * * * *  

ٕاعتقال خمسة شبان من القدس وابعاد أحدهم 
  عنها

ــــة ــــسطين المحتل ــــت – فل قــــوات االحــــتالل  اعتقل
ــيناالثخمــسة شــبان مــساء أمــس  ــواب المــسجد ن ، مــن أب

  .األقصى المبارك

واعتقلــت قــوات االحــتالل الــشاب عمــر عــودة مــن 
قلنسوة في الداخل المحتل، وذلك عند أحـد أبـواب المـسجد 

غـرب " القشلة"األقصى مساء أمس، ونقلته لمركز تحقيق 
  .القدس المحتلة

كمــا اعتقلــت بعــد فتــرة قــصيرة، كــال مــن الــشبان؛ 
النتشة، عادل العجلوني ومحمد يوسف الشاويش، إبراهيم 

  .إبراهيم

وأفرجت قوات االحـتالل عـن جميـع الـشبان عقـب 
ـــشاب  ـــالهم، دون شـــروط، باســـتثناء ال ســـاعات مـــن اعتق

 ١٥ًعودة الذي تم تسليمه قرارا باإلبعاد عن القـدس لمـدة 
  .ًيوما

وفــي العيــساوية، اقتحمــت قــوات االحــتالل القريــة 
 وانتــشرت فــي الواقعــة شــمالي شــرق القــدس مــساء أمــس

  .أحيائها

وانــــدلعت مواجهــــات بــــين قــــوات االحــــتالل التــــي 
أطلقت قنابلها الصوتية والغازية، في حـي عبيـد، والـشبان 
الفلسطينيين الذين تصدوا للجنود بإطالق األلعـاب الناريـة 

  .باتجاههم

 ٢٥/٨/٢٠٢٠ اإلخبارية قدس

* * * * *  

االحتالل يشرع بهدم منزل في حي عين اللوزة 
  نبسلوا

 

قـــــــوات االحـــــــتالل  شـــــــرعت – وفـــــــا – القـــــــدس
المــواطن خالــد  اإلســرائيلي، صــباح الثالثــاء، بهــدم منــزل

ــوب  ــدة ســلوان جن ــوزة ببل محمــود الخــالص بحــي عــين الل
 .القدس المحتلة

شـهود عيـان، بـأن قـوات االحـتالل انتـشرت  وأفـاد
الهــدم وأن جنــود  بــشكل كثيــف فــي الحــي تمهيــدا لعمليــة

 خاصـة لهـدم المنـزل الواقـع فـي االحتالل أحـضروا معـدات
 .ضيقة والمكون من طابق واحد منطقة



  
  ١٢١ 

ــــساء أمــــس  ــــرت م ــــوات االحــــتالل أجب ــــت ق وكان
المــواطن محمــد جبريــل عميــرة علــى هــدم منزلــه فــي بلــدة 

  .صور باهر بالقدس المحتلة

 ٢٥/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

االحتالل يعتقل خمسة شبان من أبواب 
  عن القدساألقصى ويبعد أحدهم 

 

اعتقلــت قــوات االحــتالل، فــي ســاعة متــأخرة مــن 
ليلـــة أمـــس، خمـــسة شـــبان مـــن أبـــواب المـــسجد األقـــصى 

 .المبارك في القدس المحتلة

واعتقلــت قــوات االحــتالل الــشاب عمــر عــودة مــن 
ــذ عــام  ــل من ــداخل المحت ــد أحــد ١٩٤٨قلنــسوة فــي ال ، عن

مـساء أمـس، ونقلتـه ) بـاب حطـة(أبواب المسجد األقـصى 
فــي بــاب الخليــل بالقــدس القديمــة " القــشلة"ز اعتقــال لمركــ

 .للتحقيق معه

كما اعتقلت بعد فترة قصيرة، الشبان المقدسيين؛ 
يوسف الشاويش، إبراهيم النتشة، عادل العجلوني ومحمد 

 .إبراهيم

ًوقال مراسلنا في القدس انه تم الحقا اإلفراج عن 
جميع الـشبان عقـب سـاعات مـن اعتقـالهم، دون شـروط، 
ًباستثناء الشاب عودة الذي تم تـسليمه قـرارا باإلبعـاد عـن 

  .ً يوما١٥القدس لمدة 

 ٢٥/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  ًمجددا" بلدة العيسوية"االحتالل يقتحم : القدس
 

ومــن  اقتحمــت قــوات االحــتالل، يــوم الثالثــاء،
جديــد، بلــدة العيــسوية وســط القــدس المحتلــة، علمــا أنهــا 

وتصدى لها الشبان بمواجهات امتدت  ليلة أمساقتحمتها 
 .حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية

 -  الراجلـة والمحمولـة- وانتشرت قوات االحـتالل
 .في العديد من أحياء البلدة

عنيفـة  مواجهـات وكانت البلدة شهدت ليلة أمـس
أطلقــت خاللهــا قــوات االحــتالل قنابلهــا الــصوتية والغازيــة 

يــد، وتــصدى لهــا الــشبان بإلقــاء عب الــسامة، فــي حــي
 .الحجارة وبإطالق األلعاب النارية

وتعتبــر بلــدة العيــسوية مــن أكثــر بلــدات القــدس، 
ـــررة،  ـــات واقتحامـــات االحـــتالل المتك ـــي تتعـــرض لهجم الت

علــى الـسكان، واعتقــال العــشرات  اعتـداء والتـي يتخللهــا
  .بينهم نساء وأطفال

 ٢٥/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 شرات المستوطنين يقتحمون األقصىع
  

في تشديد  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
على أبواب المسجد وداخله، اقتحم عشرات المستوطنين 
صباح أمس المسجد األقصى المبارك بحراسة مشددة من 
قبل الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسالح التي 

وجههم أوقفت العديد من المصلين داخل المسجد خالل ت
 ٤للصالة وحققت معهم وفحصت هوياتهم من بينهم 

  .سيدات قرب باب ومصلى باب الرحمة

واكد مسؤول الحراسة في المسجد األقصى 
لمراسلنا انه لم يتم اعتقال السيدات األربعة ولكن تم 
توقيفهن في الجهة الشمالية من المسجد األقصى من 

 الهويات قبل افراد الشرطة الذين قاموا بالتفتيش وفحص
  .خلي سبيل السيداتأثم 

وقال ان هذا االمر مستهجن واستفزازي للمصلين 
في المسجد األقصى المبارك خاصة انه خالل ثواني 
انتشر في كافة ارجاء المدينة المقدسة والخارج ان هناك 
اعتقال للمصليات والمرابطات في المسجد األقصى وفي 

م االستقرار باب الرحمة مما أحدث بلبلة وحالة من عد



  
  ١٢٢ 

ًوالتوتر، داعيا الى وقف انتهاكات الشرطة وعدم 
  .استفزازهم للمصلين داخل المسجد

واكد مسؤول الحراس على ان مهمة الشرطة 
 "الستاتسكو " واالمن اإلسرائيلي كانت وستبقى وفق

 حماية ١٩٦٧والوضع الراهن عشية احتالل القدس عام 
اسوار المسجد األقصى من أي اعتداءات من خارج 

دونما والذي ١٤٤وابواب المسجد الذي تبلغ مساحته 
يلتف حوله السور وقال ان التفتيش والتدقيق في هويات 
المصلين داخل المسجد غير مقبول ومرفوض واستفزازي 

  .لمشاعر جميع المصلين المسلمين في العالم

وقالت االوقاف االسالمية في القدس ان 
ًمتطرفا قاموا ٩٠ها االقتحامات الصباحية أمس شارك في

باقتحام المسجد األقصى على مجموعات كل منها تضم 
 من أفراد الشرطة والقوات الخاصة ًامرشدين وعدد

للحراسة، كذلك اقتحم في الفترة ذاتها تحت مسمى 
  .ً إسرائيليا٩٠بالسياحة الداخلية 

وأضافت االوقاف االسالمية ان المستوطنين 
ح عن الهيكل المزعوم، تلقوا خالل هذه االقتحامات شرو

مؤكده انه في الفترة الثانية من االقتحامات بعد صالة 
ً سائحا إسرائيليا، ٣٥ً متطرفا، و٢٢الظهر أقتحم األقصى  ً

اتبعوا نفس مسار المستوطنين في االقتحامات من باب 
المغاربة الى باب المصلى القبلي فالمرواني ومنه الى 

ا من خلف قبة الصخرة الجهة الشرقية وباب الرحمة والتفو
المشرفة وخرجوا من باب السلسلة تجولوا في باحاته 

  .ونظموا جوالت استفزازية

وأشارت دائرة األوقاف إلى أن الشرطة واصلت 
فرض قيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، 
واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند بواباته، ودققت 

 فترة االقتحامات في هويات النساء والشبان خاصة خالل
  .الصباحية والمسائية

في نفس السياق استدعت الشرطة اإلسرائيلية 
أمس، ابنتي المرابطة والمعلمة المقدسية خديجة خويص 

  .للتحقيق

وأفادت المرابطة خويص أن قوات االحتالل 
سلمت ابنتيها صفاء وشفاء استدعاء للتحقيق معهما في 

قديمة قرب باب غرب المدينة ال» القشلة«مركز تحقيق 
  .الخليل

هذا وتستهدف الشرطة اإلسرائيلية على أبواب 
المسجد األقصى المبارك المرابطين والمرابطات وحراس 
األقصى وموظفيه باالعتقال واإلبعاد والتضييق بهدف 
ثنيهم عن دورهم في حماية المسجد، وتواصل قوات 
االحتالل سياسة إبعاد المرابطين والمواطنين عن القدس 

مواطنين، بينهم ) ٩(األقصى، حيث بلغ عدد المبعدين و
حراس للمسجد األقصى ورئيس هيئة المرابطين فيه، 
وذلك ضمن المحاوالت المتواصلة من سلطات االحتالل 
لتغيير الوقائع على األرض داخل األقصى، وتمرير خطة 

  .إسرائيلية تستهدف تقسيم المسجد

ووفق تقرير دوري، فقد كثف المستوطنون 
بحماية الشرطة والقوات الخاصة من اقتحام المسجد 

مستوطنا ) ٢٧٦٤(األقصى المبارك، حيث سجل اقتحام 
  .الشهر الماضي

على صعيد اخر هدمت جرافات االحتالل في 
القدس المحتلة منزال في حين عين اللوزة في سلوان، 

 بركاسات ومنشآت ٨بينما هدمت الجرافات العسكرية 
  . البناء دون تراخيصقرب رام اهللا بذريعة

واقتحمت قوات من شرطة االحتالل حي عين 
اللوزة وحاصروا منزل المواطن خالد محمود الخالص، 

  .ووفروا الحماية لطواقم البلدية التي أخلت المنزل

وانتشرت قوات االحتالل بشكل كثيف في الحي 
تمهيدا لعملية الهدم وأن جنود االحتالل أحضروا معدات 



  
  ١٢٣ 

نزل الواقع في منطقة ضيقة والمكون من خاصة لهدم الم
  .طابق واحد

كما أجبرت بلدية االحتالل، المواطن محمد 
  .جبريل عميرة على هدم منزله في بلدة صور باهر

وفي الضفة الغربية، هدمت جرافات االحتالل 
ثمانية بركسات في تجمع وادي السيق قرب قرية دير 

 جيش وحاصرت قوات كبيرة من.دبوان قضاء رام اهللا
االحتالل المكان وهدمت البركسات الثمانية، وشردت 
قاطنيها، إذ استولت القوات بعد عملية الهدم على 

وتعود البركسات لعائالت عودة عواد . محتويات البركسات
كعابنة، وسليمان سالم كعابنة، وسليمان مصطفى 
كعابنة، فيما أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن المناطق 

  .االستيطاني» أيلون«بمحاذاة طريق المهددة بالضم 

وشنت قوات االحتالل فجر أمس، حملة 
مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، 

ًفلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات بين  ١٨تخللها اعتقال 
شبان وعناصر من الوحدات الخاصة اقتحموا أحياء 

  .سكنية في بلدة العيسوية

صعدت في الفترة األخيرة وصعدت قوات االحتالل 
من حملة اعتقاالتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت 

  .لحم، إضافة الى استدعاء عدد آخر

أما في محافظة جنين، اختطفت وحدة خاصة 
الشاب شادي سامي زكارنة بعد تسللها الى منزله في 

واقتحمت قوات االحتالل التي .منطقة المربع في قباطية
لغربي في البلدة ما أدى الى اندالع ساندت القوة الحي ا
  .مواجهات مع الشبان

بينما في محافظة القدس، اعتقلت قوات، ثالثة 
شبان مقدسيين، فيما اقتحمت قوة من الوحدات الخاصة 
بلدة العيسوية التي شهدت مواجهات عقب تصدي الشبان 

  .لعناصر الوحدة الخاصة

واعتقلت شرطة االحتالل أربعة شبان من أمام 
ٕب حطة في البلدة القديمة وهم يوسف شاويش وابراهيم با

كما واعتقلت .النتشة وعادل العجلوني ومحمد إبراهيم
الشاب عمر عودة من مدينة قلنسوة، واقتادته لمركز 

  .تحقيق القشلة في القدس

 ١٠ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االحتالل يسلم محافظ القدس إخطارا بنيته 
  س المحتلةتقييد حركته داخل القد

لمت مخابرات االحتالل، مساء  –القدس المحتلة 
ًالثالثاء، محـافظ القـدس عـدنان غيـث قـرارا يعلمـه فيـه مـا 

ـــسمى  ـــة الداخليـــة"ي ـــد قيـــادة الجبه التـــابع لالحـــتالل " قائ
اإلســرائيلي بنيتــه إصــدار قــرار عــسكري جديــد يمنــع دخــول 
ــة القــدس  ــد حركــة المحــافظ عــدنان غيــث داخــل مدين ويقي

  .ةالمحتل

جاء ذلك خـالل اسـتدعاء المحـافظ للتحقيـق لـدى 
فـي القـدس المحتلـة حيـث خـضع " ٤رقم "ما تسمى غرف 

 ســـاعات ومـــن بعـــدها تـــسلم قـــرار ٤للتحقيـــق ألكثـــر مـــن 
اإلخطار بتقييد الحركة داخل مدينة القـدس المحتلـة خـالل 

 . ساعة٧٢

هــــذا واعتبــــرت محافظــــة القــــدس القــــرار ســــابقة 
 منظم يستهدف ويالحق محـافظ ًخطيرة واستكماال لمسلسل

القدس عدنان غيث بهدف القضاء علـى التمثيـل والوجـود 
ــي ســياق  ــة ف ــسطيني داخــل العاصــمة المحتل الرســمي الفل
ًمحـاوالت فـرض الـسيادة اإلسـرائيلية علـى القـدس تجــسيدا 
إلعــالن الــرئيس األمريكــي دونالــد ترامــب القــدس عاصــمة 

ســـتهداف لدولـــة االحـــتالل الـــذي كـــان الـــضوء األخـــضر ال
الرمــوز الوطنيــة الــسياسية وإلغــالق المؤســسات الرســمية 
على اختالفها اإلعالميـة والتربويـة والـصحية واالجتماعيـة 

 .وغيرها
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وذكرت المحافظة أن المحافظ غيـث الـذي تعـرض 
 مرة اعتقال وعشرات االستدعاءات للتحقيق ١٧ألكثر من 

 ٣ًخـــالل تكليفـــه محافظـــا فـــي العـــامين الماضـــيين تـــسلم 
بمنعـه : رارات عسكرية جـائزة سـبقت هـذا القـرار، وتمثلـتق

 أشــهر، ٦مــن دخــول الــضفة الغربيــة فــي قــرار يجــدد كــل 
ومنعــه مــن التواصــل مــع عــدد مــن الشخــصيات والقيــادات 
الوطنية، ومنعه من المشاركة فـي المناسـبات االجتماعيـة 
وتقــديم المــساعدات اإلنــسانية، واآلن القــرار الرابــع الجــائر 

ول تقييــد حركتــه داخــل مدينتــه القــدس ومنعــه يتمحــور حــ
من دخول أحياء وبلدات وقرى في داخـل القـدس واقتـصار 
الــسماح لحركتــه فــي إطــار محــدد قــد يقتــصر علــى بلدتــه 
ـــر المـــسبوق ويعكـــس اســـتهدافا  ًســـلوان، وهـــو األمـــر غي

 .ومالحقة غير مسبوقة وخطيرة

هــذا وســيعقد فــي مقــر هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
ة فــي رام اهللا مــؤتمر صــحفي هــام يــوم بعــد غــد الفلــسطيني

ً ظهـرا للوقـوف علـى تبعـات ودالالت ١٢الخميس الـساعة 
القــرار الخطيــر بمــشاركة أعــضاء مــن القيــادة الفلــسطينية 

  .ومنظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات رسمية ووطنية

  ٢٦/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  

ي المبعد االحتالل يعيد اختطاف النائب المقدس
  أحمد عطون

أعادت مخابرات وقـوات االحـتالل، فجـر األربعـاء، 
) ً عامـا٥٢(اعتقال النائب المقدسي المبعـد أحمـد عطـون 

 .رام اهللا من منزله المؤقت قرب

انتخابــه  وتعــرض النائــب العتقــاالت متكــررة منــذ
م وكـان االحـتالل قـد سـحب ٢٠٠٦ًعضوا بالتشريعي عام 

ن مـسقط رأسـه بمدينـة القـدس وأبعده عـ هويته المقدسية،
  .٢٠١٠عام 

  ٢٦/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ينفخون البوق عند باب ) جماعة الهيكل(
  األسباط

في خطوة  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
استفزازية، قبل اقتحام المسجد األقصى المبارك قام 
مستوطنون بقيادة الحاخام المتزمت يهودا غليك، وعدد 

فخ البوق عند بنيادات ما يسمى بجماعة الهيكل، من ق
 ساعة إذ قام ٢٤باب األسباط وهي عملية تكررت خالل 

غليك ومجموعة من المستوطنين بالنفخ بالبوق في 
الساحة الوسطى بين باب االسباط والساحة المفضية الى 
باب المسجد األقصى قرب افراد الشرطة الذين لم يمنعوا 

  .ذلك

 ٥٦وقاف اإلسالمية بالقدس أن وذكرت دائرة األ
ً طالبا يهوديا اقتحموا المسجد ٤١ًمستوطنا بينهم  ً

األقصى خالل الفترة الصباحية، وتجولوا في اروقته بشكل 
  .استفزازي

 ٥٠وقالت األوقاف في تقريرها أمس ان 
إسرائيليا اقتحموا المسجد تحت مسمى السياحة لغير 

  .المسلمين بحراسة وبمرافقة مرشدين

وضحت األوقاف ان االقتحام الثاني في الفترة وأ
ً مستوطنا من ١٤بعد صالة الظهر اقتحم المسجد 
تجولوا في » بيترا«القيادات الحريدية والمستوطنين من 

المنطقة الشرقية وقاموا بأعمال استفزازية وتعمدوا السير 
ً إسرائيليا ٨٠ببطء في مسار طويل، كذلك اقتحم المسجد 

  .ة لغير المسلمينتحت مسمى السياح

وواصلت شرطة االحتالل فرض إجراءاتها على 
دخول الفلسطينيين إلى األقصى، واحتجزت بعض 

  .الهويات الشخصية عند بواباته

على صعيد اخر شن جيش االحتالل ... 
اإلسرائيلي فجر امس، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق 
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مختلفة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين تخللها 
اعتقال عددا من الشبان، فيما قتل إسرائيلي طعنا شرق 

  . تل ابيب وتم اعتقال الشاب منفذ الطعن–مدينة يافا 

فلسطينيا من  ١١وأفاد نادي األسير باعتقال 
الضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة 
األمنية لالحتالل بزعم المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 

  .ضد المستوطنين وجنود االحتالل

وشهدت العيسوية شمال القدس مواجهات بين 
الشبان وقوات االحتالل،كما اعتقلت قوات االحتالل عدد 

   في الضفةمن الشباب من انحاء مختلفة

وفي قطاع غزة، شن الطيران الحربي لالحتالل 
ًاإلسرائيلي، فجرا امس، عدة غارات على أراض زراعية 
جنوبي قطاع غزة، بزعم أنها بنى تحتية 

ًواستهدفت الطائرات بعدة غارات متتالية، أرضا .للمقاومة
كما قصفت . زراعية في منطقة الزنة في مدينة خانيونس

  .في منطقة الزنةأرضا زراعية ثانية 

  ٨ ص٢٧/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

ّعائلة مقدسية تواجه خطر التشريد وتصر  ُ
  على الصمود وتحدي إخطار الهدم

 

رفض المواطن المقدسي عطا جعفر من سكان 
جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، قرار 
االحتالل بهدم منزله الذي يعيش فيه منذ عدة سنوات 

 .ترخيصبحجة عدم ال

وأكد جعفر أنه لن يهدم حلمه بيديه ولن ينصاع 
إلى قرار االحتالل بهدم المنزل، ولن يخذل أبنائه 

 .الصغار

ووجه المقدسي رسالة لالحتالل بأنه إذا أراد أن 
 .ينفذ الهدم فليأت هو ويفعل ذلك

 أنه وعائلته ومنذ إلىوأشار المواطن جعفر 
هم االحتالل عشر سنوات يعيشون كابوس الهدم، وأبلغ

ًبتنفيذه يوم األحد القادم طالبا منه إخالئه قبل هذا 
 .الموعد

وتواجه عائلة المقدسي عطا جعفر خطر التشريد 
 .نظرا لعدم وجود أي مكان إليوائهم ورعايتهم

عشر سنوات ونحن لم نعرف للنوم  ":وقال جعفر
ًطعم وللحياة استقرار، وكلما سمعنا أو رأينا بيتا في 

 ".م أدركنا بأن مصير بيتنا سيكون التاليالقدس يهد

ويؤكد المقدسي عطا أن قوات االحتالل تحاول 
أن تختلق الذرائع لفرض قرارات الهدم بحق المقدسيين، 
وفي ذات الوقت تعطي كل التسهيالت للمستوطنين في 

 .البناء والتوسع

وكانت عائلتا عبده وعليان من القدس المحتلة 
 االحتالل القاضي بهدم رفضتا في وقت سابق قرار

ًمنزليهما بحجة عدم الترخيص مؤكدا بأنها لن تتركه ولن 
 .تهدمه ذاتيا

وفي السياق ذاته، أعلن أهالي بلدة سلوان في 
القدس المحتلة عقب اجتماع لهم منع الهدم الذاتي 
لمنازلهم ورفضه، وقرروا في بيان لهم الصمود ومؤازرة 

ثباته من كل أهل البلد من يهدم االحتالل بيته ومشاركته 
  ).فاليوم هو، وغدا أنا(رافعين شعار 

 ٢٧/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للمسجد 
   في مدن الضفةتواعتقاال

 

واقتحم عشرات ... << -فلسطين المحتلة 
المستوطنين الخميس، باحات المسجد األقصى المبارك، 

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية . بةمن جهة باب المغار
ً مستوطنا ٩٢"بالقدس المحتلة، في بيان مقتضب، بأن 
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اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، ونظموا 
 ".جوالت في باحاته، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم

وخالل االقتحام، ارتدت متطرفة مما تسمى 
الل، وتجولت في جماعة طالب ألجل الهيكل علم االحت"

باحات األقصى، وهي تردد عبارات الهيكل، وتزعم أن 
 .، وفق بيان األوقاف)"لشعب إسرائيل(األقصى ملك 

 حملة مداهمات ًاوشنت قوات االحتالل فجر
واعتقاالت في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، 
فيما اقتحمت قوة عسكرية قرية روجيب، وأجرت عملية 

تبه بعملية الطعن في بيتح تكفا والتي قياس لبيت المش
 .أسفرت عن مقتل إسرائيلي طعنا

وقالت الشرطة اإلسرائيلية إنه تم التعرف على 
منفذ عملية الطعن، وهو خليل دويكات من قضاء نابلس، 

 . أطفال٦وهو وأب لـ

إلى ذلك، هدمت آليات االحتالل اإلسرائيلي، 
مسلوبة صباح الخميس، خيام أهالي قرية العراقيب، 

 االعتراف والمهددة بالتهجير في منطقة النقب، للمرة
 على التوالي، وذلك بعدما هدمتها في المرة ١٧٧

 وهذه هي المرة السادسة .٢٠٢٠ آذار ٥الماضية يوم 
التي تهدم فيها السلطات خيام أهالي العراقيب المتواضعة 

، بيد أن األهالي يعيدون ٢٠٢٠منذ مطلع العام الجاري 
من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون نصبها 

لحمايتهم من الحر الشديد في ظل األجواء الحارة ورغم 
وقال أهالي العراقيب، إن . جائحة كورونا في البالد

ّسلطات االحتالل تعمق معاناتهم وتواصل هدم خيامهم، 
وهذه المرة كما في عدة مرات سابقة تركتهم في العراء 

 . بأحوال الطقس الحاردون مأوى غير آبهة

وفي المقابل، يصر أهالي العراقيب على البقاء 
ٕفي قريتهم واعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي 

وتفرض السلطات . لمخططات تهجيرهم وتهويد قريتهم
الغرامات على أهالي العراقيب وتمارس سياسات التضييق 

وحسب تقديرات مركز اإلحصاء . والمالحقات واالعتقاالت
من العرب في النقب يسكنون في % ٢٨إلسرائيلي فإن ا

  )وكاالت. (قرى مسلوبة االعتراف إسرائيليا، لغاية اآلن

 ١٣ صفحة ٢٨/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عصابات من المستوطنين تعتدي على أربعة 
  مقدسيين في البلدة القديمة

 اعتدت مجموعة من عصابات المستوطنين،

ة مقدسيين في البلدة القديمة الليلة الماضية، على أربع
بالضرب المبرح قبل أن تأتي قوات  بالقدس المحتلة،

  .االحتالل وتوفر لهم الحماية والحراسة

حمزة أبو ناب، محمد : وشملت االعتداءات
  . البشيتي، محمد أبو فرحةإسالمشريفة، 

 ٢٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

  سيةاالحتالل يمدد اعتقال ناشطة مقد

" بيتح تكفا"االحتالل في معتقل  محكمة مددت
اعتقال الناشطة المقدسية سالم محيسن حتى يوم الخميس 

 .المقبل

هي  محاكمة وكانت محكمة االحتالل عقدت جلسة
الثانية بعد اعتقالها واتخذت قرارا بتمديد اعتقالها كما 

 .ومنعت محاميها من التواصل معها

األسبوع الماضي، وكانت قوات االحتالل اعتقلت 
منزلها في قرية  اقتحام بعد) ً عاما٢٥(المقدسية محيسن 

العيسوية وسط القدس المحتلة، كما اعتقل زوجها عدة 
  .ًمرات سابقا

 ٢٨/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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* * * * *  

  ارتفاع عمليات الهدم في القدس

ودعوات شعبية لرفض قرارات االحتالل والتجمهر 

 دةأمام المنازل المهد

زاد االحتالل  - بيروت  -  وسام محمد إعداد
اإلسرائيلي وتيرة مشاريعه االستيطانية والتهويدية في مدينة 
القدس خالل األشهر القليلة الماضية، وعلى ما يبدو أنه قد 
ًاتخذ مسار الهدم عنوانا له لهذه المرحلة، حيث بدى 

  .ًواضحا ارتفاع وتيرة الهدم منذ بداية شهر آب الجاري

يفة هآرتس العبرية كشفت أن معدالت هدم صح
منازل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة بذريعة عدم 
الترخيص، قد ارتفعت منذ بداية العام، وقد وصل مجموع 

 .ً منزال٨٩المنازل، التي هدمت حتى اآلن إلى 

وقالت الصحيفة إن مجموع المنازل، التي هدمت 
ً منزال ٧٢نازل، و م١٠٤ بلغ ٢٠١٩في القدس خالل عام 

  .٢٠١٧ً منزال خالل عام ٨٦، و٢٠١٨خالل عام 

آب الجاري أعلى األرقام في /وسجل شهر أغسطس
، فيما .عمليات هدم منازل في القدس منذ عدة سنوات

تجبر سلطات االحتالل الفلسطينيين على هدم منازلهم، ومن 
 .يمتنع عن القيام بذلك، يتم تغريمه بمبالغ مالية باهظة

د مصادر مقدسية أن أحد التفسيرات لالرتفاع وتؤك
حيز " قانون كمنتس"الحاد في هدم المنازل هو دخول 

التنفيذ، وهو قانون صادق عليه الكنيست اإلسرائيلي عام 
 يهدف إلى تسريع هدم المنازل الفلسطينية في ٢٠١٧

 عبر إعطاء أوامر هدم إدارية ١٩٤٨الداخل المحتل عام 
 .تاللمباشرة من محاكم االح

وبحسب خبراء يقيد هذا القانون أعمال البناء في 
القدس والقرى والبلدات العربية في الداخل المحتل، ويحرم 

  .الفلسطينيين من العودة للمحاكم إللغاء األمر

وعلى الرغم من أن القانون يستهدف بشكل 
أساسي تسريع عمليات الهدم إال أنه يزيد كذلك من نسبة 

لمفروضة على الفلسطينيين الذين شيدوا الغرامات المالية ا

منازلهم دون ترخيص، حيث تعرقل سلطات االحتالل فرص 
 حصولهم على الترخيص لغرض إجبارهم

شارك عشرات المواطنين المقدسيين في صالة و
الجمعة، بخيمة االعتصام بحي البستان ببلدة سلوان جنوب 

  على تصاعد عملياتًالمسجد األقصى المبارك، احتجاجا
ٕهدم منازلهم من سلطات االحتالل، واجبارهم على هدمها 

 .ذاتيا في كثير من األحيان

وعبر المشاركون في الصالة عن غضبهم نتيجة 
ما ترتكبه سلطات االحتالل من جرائم واعتداءات بحق 
المقدسيين، من خالل التضييق عليهم واعتقالهم وهدم 

لتصدي منازلهم، مشددين على ضرورة التكاتف والوحدة ل
 .لهذه السياسة

وعقب الصالة، نظم المشاركون وقفة في الخيمة، 
ضد سياسة الهدم التي طالت عشرات المنازل والمنشآت في 
مدينة القدس المحتلة، رافعين الالفتات والشعارات المنددة، 

 .وسط انتشار كثيف لعناصر شرطة االحتالل في المكان

مية وفي خطبة الصالة، أكد رئيس الهيئة اإلسال
العليا الشيخ عكرمة صبري أن سلوان مستهدفة ألنها 

  ".مالصقة للمسجد األقصى المبارك

وفي وقت سابق، دعا الشيخ صبري المقدسيين 
ًإلى رفض سياسة االحتالل بهدم بيوتهم بأيديهم، مطالبا كل 
" مقدسي صدر بحقه قرار ظالم بهدم منزله رفض ذلك، ولـ

 ".يقوم االحتالل بجريمته بيده

وأكد الشيخ صبري أن المقدسيين في خطر كبير، 
ًداعيا لوقفة واحدة وموحدة وثابتة من أجل رفض سياسة 

   .الهدم، وعدم االستجابة لهذه السياسية الظالمة

سياسة هدم المنازل في القدس سياسة : "وقال
إجرامية غير قانونية، وغير إنسانية، تهدف لتهجير 

   ".المقدسيين المرابطين

طيب المسجد األقصى المبارك إلى أن وأشار خ
ًبلدية االحتالل ال تعطي المقدسيين رخصا للبناء، بهدف 
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إجبارهم على الرحيل خارج القدس، أو البناء دون ترخيص، 
 .وذلك إلجبار أصحاب البيوت على هدمها بأنفسهم

ووصف الشيخ صبري اعتداءات االحتالل وعمليات 
وسيع المستوطنات وبناء ، مقابل ت"التطهير العرقي"الهدم بـ

  ".مستوطنات جديدة وجلب اليهود إليها

 من جهته، كشف عضو لجنة الدفاع عن أراضي

وعقارات سلوان في القدس المحتلة عبد الكريم أبو اسنينة 
قرار هدم لمنازل مقدسيين في   ألف٣٣عن وجود نحو 

وشدد أبو اسنينة على أن  .أدراج بلدية االحتالل في القدس
بكافة أشكاله في أحياء القدس المختلفة  االعتصامالحراك و

ليحفظ  ورفض الهدم القسري، هو الضامن الوحيد
   .المقدسيون بيوتهم ووجودهم في مدينتهم

ُنحن على مفصل خطير قد تجتث فيه : "وقال
ُاإلرادة المقدسية، وقد يقتلع فيه المقدسيون، والمطلوب 

المي والقانوني التعاون والتكاتف والحراك الميداني واإلع
  ".لوقف مجزرة الهدم

 ًوأضاف أن االحتالل كان يهدم سنويا ما بين
، وزاد الرقم خالل العامين الماضيين ليصل ًمنزال ١٢٠- ٨٠
  .ً سنويا، لكن عمليات الهدم تتزايد بشكل متسارع١٨٠إلى 

بلدية االحتالل تقوم بالهدم بشكل محدود "وتابع أن 
 صورتها بأنها تجتث سكان ًسنويا، إذ إنها تخاف تشويه

المدينة األصليين، وما يتبعه من االستنكار والرفض الدولي، 
فتلجأ لعمليات الهدم القسري بما تخففه عن نفسها من 
عبء سياسي أو ضغط من جهات ما أو متضامنين عرب 

  ".أو دوليين وخاصة في هذه الفترة

ًوشدد على ضرورة الوقوف معا صفا واحدا في  ً ً
الهدم القسري، ومقاومة الهدم بشكل عام، سبيل رفض 

ًمتوقعا تعاون وتنسيق المقدسيين بمختلف أحيائهم لرفض 
وأوضح أن أكثر ما تخشاه سلطات االحتالل  .عمليات الهدم

بأذرعها المختلفة، تجمع المقدسيين واألهالي حول قضية 
ٕفإذا اجتمع األهالي على قضية يهتز الكيان، واذا "واحدة، 

  ".، فاالحتالل يتراجع كما عهدناهتم التنسيق

وطالب أبو اسنينة أصحاب القرار وخطباء الجمعة 
والمعلمين وكافة المؤثرين، بإثارة قضية الهدم، واستنكار كل 

  .عمليات الهدم، والدعوة للحراك واالعتصام

واستذكر نجاح خيمة حي البستان في سلوان التي 
نية في  وحدة سك١٢٠أقيمت عقب قرار إسرائيلي بهدم 

، لكن الضغط الشعبي والحراك ٢٠٠٢البستان عام 
  .اإلعالمي والقانوني والدبلوماسي، أفشل هذا المخطط

  ٢٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يخطر بهدم مسجد القعقاع في سلوان 
  جنوب المسجد األقصى

أفادت لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، 
طات االحتالل أخطرت، الجمعة، سكان اليوم السبت، أن سل

بلدة سلوان جنوب المسجد األقصى في مدينة القدس 
المحتلة، بهدم مسجد القعقاع المبني في البلدة منذ عدة 

 .سنوات

ّوأوضح عضو اللجنة خالد أبو تايه، أن قوات 
ًاالحتالل سلمت أهالي البلدة إخطارا بهدم المسجد المكون 

أي سريع " القرار إداري"بأن من طابقين وأعلمت الجميع 
 .التنفيذ

ّولفت أبو تايه إلى أن المسجد المقام بحي عين 
 متر مربع، بني ١١٠اللوزة مكون من طابقين بمساحة 

 سنوات فيما بني الطابق الثاني قبل ٨الطابق األول قبل 
 .قرابة العامين

ّوذكر أبو تايه بأن المسجد المهدد بالهدم هو 
 آالف نسمة ٧يخدم ما ال يقل عن الوحيد في المنطقة و

 .وبني بمساهمة أهل الخير من أبناء البلدة

وقال ان االحتالل يستهدف بلدة سلوان بشكل 
مقصود ويسعى إلى فرض مزيد من التعقيدات على السكان 

 .إلرغامهم على الهجرة والرحيل

ونوه إلى أن االحتالل يطالب السكان ومقابل منح 
دية من مساحة ما يملكون، للبل% ٥٠التصاريح إعطاء 
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بحجة استخدامها للمرافق العامة مثل العيادات والمالعب 
 .والشوارع والمدارس

وأكد تايه بأن السكان يرفضون التعاطي مع هذا 
الطرح، خشية أن تتحول تلك المرافق إلى دولة االحتالل 
ومن ثم تتحول إلى بؤر استيطانية ومستوطنات كما حصل 

  .لقدسفي مناطق أخرى في ا

 ٢٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  االحتالل يعتقل ثالثة شبان من القدس القديمة
 

ثالثة  اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية
ّشبان من البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحولتهم 

 .لها في القدس للتحقيق معهم  مركز تابعإلى

هللا وشملت االعتقاالت؛ خالد السخن، وعبد ا
 .جوالني، ومحمد زين

وقال مراسلنا في القدس ان االعتقاالت جرت 
وشبان في حي  مستوطنين عقب مناوشات حصلت بين

 .الواد

وفي وقت الحق، أفرج االحتالل عن الشاب 
محمد زين، في حين بقي الشابان اآلخران في قسم 

بالبلدة  الخليل في باب" القشلة"التحقيق بمركز اعتقال 
  .القدس المحتلةالقديمة في 

 ٢٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابا قيد الحبس : القدس
  المنزلي

 

قوات االحتالل  اعتقلت – وفا – القدس
اإلسرائيلي، اليوم السبت، شابا قيد الحبس المنزلي منذ 

 .أسبوع من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

ات االحتالل ، بأن قو"وفا" وأفاد شهود عيان لـ
اقتحمت العيسوية، وداهمت منازل مواطنين قيد الحبس 

المنزلي، واعتقلت الشاب معتصم حمزة عبيد بعد مداهمة 
  .منزله

 ٣٠/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

  ًاالحتالل يعتقل مقدسيا من البلدة القديمة
 

اعتقلت قوات االحتالل، فجر األحد، فتى 
حي وشارع الواد في البلدة فلسطيني بعد دهم منزله في 

 .القديمة بالقدس المحتلة

وقال مراسلنا ان االحتالل اعتقل الفتى محمد 
 أحد مراكزه في القدس إلىوتم تحويله ) ً عاما١٩(عتيق 

  .للتحقيق معه

  ٣٠/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون باحات األقصى وصلوات 
  تلمودية في المنطقة الشرقية

  

 اقتحم مستوطنون - وكاالت -فلسطين المحتلة 
صباح أمس األحد باحات المسجد األقصى المبارك من 

وقالت . باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل
 ١١٢دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة أن 

ًمستوطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية، 
وأوضحت األوقاف . زية في باحاتهونظموا جوالت استفزا

المزعوم ” الهيكل“أن مرشدين يهود قدموا شروحات عن 
خالل اقتحام األقصى، فيما حاول بعض المستوطنين أداء 

  .طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد

وأغلقت شرطة االحتالل باب المغاربة الساعة 
ات ًالحادية عشر صباحا، عقب انتهاء فترة االقتحام

وال تزال شرطة االحتالل . الصباحية للمتطرفين اليهود
ًتفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى 
األقصى، وتحتجز بعض الهويات الشخصية عند بواباته، 

  .فيما تبعد العشرات عنه
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وشنت قوات االحتالل مداهمات واقتحامات ...
من بمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عدد 

الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة 
  .المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

وفي سياق منفصل، يواصل خمسة أسرى في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام 

واألسرى . لفترات متفاوتة احتجاجا على اعتقالهم
ير محمد األسير ماهر األخرس واألس: المضربون هم

وهدان، واألسير موسى زهران، وعبد الرحمن شعيبات، 
باإلضافة لألسير القيادي في حركة حماس معتصم 

  .سمارة

  ٢٨ ص٣١/٨/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

مقدسيون يهدمون منازلهم بعد رفض 
 ترخيصها

  

ني من في الثا - أ ف ب-القدس المحتلة 
حزيران، هدم الفلسطيني عالء برقان بنفسه منزله في 
جنوب القدس الشرقية المحتلة بعد أن وضعته بلدية 

إما أن يهدم هو البناء : القدس أمام خيارين ال ثالث لهما
الذي اعتبرته المحكمة غير قانوني، أو تقوم البلدية بذلك 

  .على نفقته

ء منازل ويلجأ عدد كبير من الفلسطينيين الى بنا
أو محال تجارية وغيرها من المنشآت على أراضيهم في 
القدس الشرقية من دون الحصول على ترخيص من 
البلدية اإلسرائيلية التي يتهمونها بالمماطلة في إعطاء 

بينما . التراخيص أو رفض إعطائها مطلقا بحجج مختلفة
تقول البلدية إن هذه األبنية تفتقر الى معايير البناء 

  .ونيةالقان

وهو عامل مياومه، )  عاما٣٥(ويقول عالء 
تقدمت بطلب للبلدية للحصول على ترخيص لكن دون «

ويضيف . فأقدم على بناء منزله رغم ذلك. »جدوى
)  ألف دوالر٢٢قرابة ( ألف شيكل ٧٥دفعت حوالى «

للمحامي ولمسح األرض، لكن قرار المحكمة أكد على 
  .«الهدم

جرف البناء أمام واستأجر عالء جرافة قامت ب
  .عينيه

وبحسب األب ألربعة أصغرهم فتاة في الثامنة، 
قررت المحكمة الهدم بحجة أن البناء غير مرخص، 

 ألف شيكل ٦٠وفرضت على عالء دفع غرامة بقيمة 
 ٢٠دفعت منها حتى اآلن «، ) دوالر١٧٥٠٠قرابة (

  .«ألفا

وكان برقان صرف كل مدخراته على المنزل الذي 
 ألف ٨٠٠ مترا مربعا، وكلفه حوالى ١٣٥ بلغت مساحته

ويسكن اليوم مع عائلته في بيت يدفع بدل إيجاره . شيكل
  .شهريا) دوالرا ٨٢٠ نحو( شيكل ٢٨٠٠

ويقول بحسرة وهو يقف على حطام منزله 
ّالهدم باليد صعب جدا، أمضيت أربع سنوات وأنا أجهز «

  .«المنزل

ي  منزال ف٤٤ّوتقول بلدية القدس إنه تم هدم 
القدس الشرقية حتى النصف األول من العام، بينها 

في حين تشير أرقام مكتب األمم . منازل هدمت ذاتيا
المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض 

 منشأة في شرق ٨١الفلسطينية المحتلة، إلى هدم 
  . هدمها أصحابها٤٤المدينة في الفترة نفسها، بينها 

لى وحدات سكنية وقد تحتوي المنشأة الواحدة ع
  .عدة

ويقول الفلسطينيون إن هدف سياسة الهدم 
  .تهجيرهم وتفريغ المدينة منهم

ويقول مستشار بلدية القدس لشؤون القدس 
أسبابا قانونية مختلفة تقف «الشرقية بن أفرهامي إن 

، ومن بينها البناء »وراء أوامر الهدم في شقي المدينة
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افية غير دون تراخيص أو بناء وحدات سكنية إض
  .مشمولة بالترخيص

عمليات الهدم تتم بموجب حكم «ويضيف 
  .«محكمة إسرائيلية وتخضع لفحص قانوني دقيق للغاية

وتشير نشرة مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة 

، إلى قيود في نظام التخطيط ٢٠١٩الصادرة في نيسان 
الحصول « في القدس الشرقية يجعل الذي تنفذه إسرائيل

  .«على رخص بناء عمليا ضربا من المستحيل

وبحسب النشرة، فإن المساحة المخصصة 
 في ١٣لتشييد المباني في القدس الشرقية ال تزيد عن 

بينما هناك نسبة . المئة، وجزء كبير منها مستغل أصال
 في المئة مخصصة للمستوطنات في القدس ٣٥

  .نشرةالشرقية، بحسب ال

ويرى مدير مركز القدس للحقوق االجتماعية 
، »مهين جدا«واالقتصادية زياد الحموري أن الهدم الذاتي 

إلى جانب «على العائلة، » يترك آثارا نفسية كبيرة«و
ويقول إن كثيرين يلجأون الى الهدم . »األعباء المالية

الذاتي بسبب الرغبة في تجنب أعباء مالية إضافية، 
ارتفاع نسبة الفقر في المدينة حيث تزيد عن «مشيرا الى 

  .« في المئة٨٠

كما يفضل الفلسطينيون، وفق قوله، اللجوء الى 
ّرغبة في تجنب التعرض لالعتقال من «الهدم الذاتي، 

في حال لم (...) جانب األجهزة األمنية اإلسرائيلية 
  .«يتمكنوا من دفع تكاليف الهدم للبلدية

سطينية في الثاني من وهدمت عائلة شاللدة الفل
تموز وحدتين سكنيتين في بلدة الطور في شرق القدس 

  . مترا، بشكل ذاتي أيضا١٣٠تبلغ مساحتهما 

وتقول صاحبة إحدى الشقق وتدعى سارة 
شاللدة، األم لستة أطفال، إن األمر ترك تأثيرا نفسيا سيئا 

كانت تحلم بغرفة «التي )  سنوات٩(على طفلتها تاال 

شعور صعب، «وتضيف إنه . »ا وشقيقتيهاكبيرة تجمعه
ّحلم وهدم، كنا على وشك االنتقال للسكن فيه، أردنا  ٌ

  .«التخفيف من تكاليف اإليجارات

ووفقا لمكتب الشؤون اإلنسانية التابع لألمم 
ّالمتحدة، تسبب الهدم الذاتي الذي تم في القدس الشرقية  ّ

 ٦٥خالل النصف األول من العام الجاري في تشريد 
  . طفال آخرين٨٥طفال، وتأثر 

ويعاني الفلسطينيون في القدس الشرقية من 
وبحسب رئيس اتحاد اإلسكان المقدسي . أزمة سكن

 ألف ٤٠ و٣٠محمود زحايكة، يحتاجون الى ما بين 
  .وحدة سكنية

يضطرون إلى «ويرى زحايكة أن الفلسطينيون 
البناء دون ترخيص بسبب التكلفة العالية لإليجارات 

راخيص على حد سواء، ولقلة التراخيص التي تمنحها وللت
  .«البلدية

  ٨ ص٣١/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

  

  

شقيقان يعلنان شروعهما بهدم منزلهما في 
  القدس بضغط من االحتالل

 أعلن شقيقان مقدسيان نيتهما الشروع بهدم

شقتيهما في حي االشقرية من بلدة بيت حنينا شمال 
لدية االحتالل في القدس، ب القدس المحتلة بضغط من

 .بحجة عدم الترخيص

وأفاد الشقيقان عبد السالم وعدي الرازم أنهما 
سيشرعان بهدم شقتيهما الساعة العاشرة من صباح 

  .اليوم

  ٣١/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 



  
  ١٣٢ 

* * * * *  

   א�����ن

إسرائيل تصادق .. خطى استيطانية متسارعة
ة على مجمع صناعي والحكومة الفلسطيني

  تدين
 

أدانت فلسطين تصديق إسرائيل على خطة لبناء 
مجمع تشغيل استيطاني شمالي مدينة القدس المحتلة، 
في ظل تسريع عملية االستيطان التي تقوم بها السلطات 

 .اإلسرائيلية

 -وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
 إن المجمع يأتي في سياق محاوالت تكريس -  في بيان
قدس، وتغيير واقعها وتشويه تاريخها وهويتها ضم ال

 .وفصلها عن محيطها الفلسطيني

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل 
، كما دعت "التصعيد االستيطاني الخطير"مسؤولياته تجاه 

َالمحكمة الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق في 
جرائم االحتالل، وصوال إلى محاسبة المسؤولين 

 .يليين المتورطين فيهااإلسرائ

العبرية الرسمية أفادت أمس " كان"وكانت قناة 
بأن بلدية القدس وافقت على خطة إقامة مجمع التشغيل 
بعد أن طرحتها وزارة شؤون القدس بالحكومة 

 .اإلسرائيلية

ومجمع التشغيل هو منطقة صناعية تتضمن 
محالت تجارية وصناعية ومهنية، وسيبنى المجمع على 

في ) الدونم يعادل ألف متر مربع( دونما ٩٠مساحة 
 .)شمالي القدس(الجانب الشرقي لبلدة العيسوية 

وأشارت القناة اإلسرائيلية إلى أن رئيس بلدية 
القدس موشيه ليؤن تعهد باالستمرار في المشاريع 

 .االستيطانية بالمدينة

وفي السنوات األخيرة، سرعت الحكومة 
ن في مدينة القدس، إضافة اإلسرائيلية عمليات االستيطا

إلى تكثيف االعتداءات على الفلسطينيين المقدسيين 
 .والمسجد األقصى

وكان الفلسطينيون رفضوا خطة السالم األميركية 
، التي "بصفقة القرن"في الشرق األوسط المعروفة 

كانون /أعلنها الرئيس األميركي دونالد ترامب، في يناير
األميركية القدس بشطريها وتعتبر الخطة . الثاني الماضي

 .الشرقي والغربي عاصمة إلسرائيل

 -ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية 
 عاصمة الدولة - ١٩٦٧التي احتلتها إسرائيل عام 

 .الفلسطينية المستقبلية

  ٢/٨/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

تحذير من مشروع استيطاني يعزل قرى 
  فلسطينية شرق القدس المحتلة

 

لتقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع حذر ا
عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير، من 
مخطط استيطاني إسرائيلي؛ لبناء ألف وحدة استيطانية 
على أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، في 

، ضمن ما يسمى مشروع (E1) ١المنطقة المسماة شرق
 .انيالقدس الكبرى االستيط

ورأى التقرير أن من شأن المشروع حال تنفيذه، 
ّأن يغلق المنطقة الشرقية من القدس تماما، ويطوق  ً

ّ، بحيث تحرم من أي إمكانية )عناتا، الطور، حزما(المناطق  ُ
 .ّتوسع مستقبلية باتجاه الشرق

وأوضح التقرير أن تنفيذ هذا المشروع االستيطاني 
 الواقعة في المنطقة سيؤدي إلى ربط جميع المستوطنات



  
  ١٣٣ 

الشرقية وخارج حدود بلدية االحتالل في القدس المحتلة، 
ّ، ويحول "موشيه ليئون"مع المستوطنات داخل حدود بلدية 

 .القرى الفلسطينية في هذه المنطقة إلى معازل محاصرة

وحذر التقرير من ضم االحتالل لمساحات واسعة 
القدس الكبرى؛ من األراضي في الضفة الغربية لحدود بلدية 

 .لتنفيذ المشروع

وأشار التقرير إلى أن نقاشا قد جرى في قنوات 
اتصال خلفية داخل االئتالف الحكومي اإلسرائيلي ومع 
البيت األبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق 
ّالتخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة 

القدس "ه سلطات االحتالل لتوسيع حدودها وصوال لما تسمي
 ".الكبرى

ورأى التقرير أن المشروع قد يكون نقطة البداية 
وتطبيق رؤية الرئيس األميركي ) السلب(في عملية الضم 

 .دونالد ترمب

وأوضح التقرير أن المشروع سيشمل وفقا 
للمداوالت التي كانت تجرى بين الجانبين الكتل االستيطانية 

جفعات "، و"غوش عتصيون"، و"معاليه أدوميم: "الثالث
 –آدم "، وربما كتلة رابعة إضافية هي مستوطنات "زئيف

، األمر الذي من شأنه وحده أن يمزق "كوخاف يعقوب
الضفة الغربية ويعزل شمال ووسط الضفة عن جنوبها، 

 ".يمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة"و

 االستيطاني، أن يؤدي ١ومن شأن مشروع شرق 
إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة 
الشرقية من مدينة القدس وحتى مشارف الغور، حيث 
يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه 
المناطق لجهود إسرائيلية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من 

 .أراضيهم ومنازلهم

وكانت بلدية االحتالل قد أعلنت عن إطالق خطة 
ية جديدة في شرق المدينة، تشمل مشروعا ضخما تهويد

، وهو خطة "السيليكون فالي"إلنشاء وادي السيليكون أو 
سيتم بموجبها توسيع مساحات قطاع المال واألعمال 

والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس 
 .على حساب المنطقة الصناعية

الل وأكد التقرير أن سلطات االحتالل نفذت خ
النصف األول من العام الجاري داخل أحياء مدينة القدس 

 عملية هدم ذاتي، تركزت في ٣٠ عملية هدم، منها ٧٤
سلوان، العيسوية، جبل المكبر، بيت حنينا، صور : أحياء

باهر، شعفاط، وادي الجوز، راس العامود والطور، في حين 
 . إخطارا بالهدم ووقف البناء٥٣وزعت 

ستيطاني إلى ربط القدس بعدد ويهدف المخطط اال
ّمن المستوطنات اإلسرائيلية الواقعة شرقها في الضفة  ُ
ّالغربية، وذلك من خالل مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة  ٍّ َ ُ

 .ٕوانشاء مستوطنات جديدة

َويمنع المخطط أي توسع فلسطيني محتمل في  ُ ُّ 
القرى الواقعة في هذه المنطقة من خالل تطويقها 

ٕنات واحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية ُبالمستوط
ِتهويد القدس بما تطلق عليه حكومة االحتالل  القدس "ُ

ّ، والتي تشكل مساحتها ما نسبته "الكبرى من مساحة % ١٠ُ
 .ّالضفة الغربية

ويخالف هذا المخطط أحكام القانون الدولي التي  ُ
تحظر نقل سكان الدولة المحتلة إلى المنطقة الخاضعة  ُ ّ
لالحتالل، كما تحظر إجراء تغييرات دائمة في داخل المنطقة 

  .الخاضعة لالحتالل

  ٩/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٣٢٠٠ًاإلعالن قريبا عن مناقصات لبناء 
  وحدة استيطانية في القدس المحتلة

 

لجنة تابعة لسلطات  أعلنت –  وكاالت–القدس 
البناء االستيطاني االحتالل اإلسرائيلي، والتي تشرف على 

شمال شرقي مدينة القدس المحتلة، أنه " E1 "في منطقة
 وحدة ٣٢٠٠سيعلن عن المناقصات للشروع ببناء 

 .استيطانية جديدة، في غضون أسابيع



  
  ١٣٤ 

وأشارت إلى أنه من بين الشركات التي ستشارك 
 القدس للتنمية المحدودة، "موريا"في البناء، شركة 

مجموعة سلطة تطوير " والتابعة لبلدية االحتالل،
  .، وشركة عيدن وأريئيل"القدس

من ناحية أخرى، أوضحت اللجنة أن مكتب 
ووزارة  رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو،

اإلسكان والبناء، بصدد اإلعالن خالل المرحلة المقبلة 
 وحدة استيطانية ١٠٠٠عن طرح مناقصات لبناء نحو 

، جنوب )ة استيطانيةبؤر" (جفعات همطوس"في منطقة 
القدس، وعلى أراضي بيت صفافا وصور باهر وأم طوبا 

، "هارحوماه" وحدة استيطانية في مستوطنة ٢٢٠٠
 .المقامة على أراضي جبل أبو غنيم

وأوضحت أن الحديث يدور عن مناقصات سيتم 
ًتنفيذها في المنطقة التي كانت خاضعة للتجميد، نظرا 

لمانيا للبناء عليها آنذاك، لمعارضة الواليات المتحدة وأ
خاصة مشروع البناء على أراضي الطور والعيزرية 

  ".E1"والزعيم وعناتا، مشروع

وأشارت إلى أن تنفيذ عمليات البناء االستيطانية 
  .الجديدة، سوف يتم بوتيرة متصاعدة، عقب ذلك

  ١٠/٨/٢٠٢٠األيام 

* * * * *  

ّقرى فلسطينية مهددة بالهدم واإلخالء  ٨ ُ
 اض االستيطانألغر

  

 يهدد قرار إسرائيلي - عمان - نادية سعد الدين
وشيك النفاذ بهدم ثمانية قرى فلسطينية في الضفة 
ٕالغربية المحتلة واخالئها من مواطنيها الفلسطينيين، 
وذلك بهدف استخدامها ألغراض التوسع االستيطاني، 

  .الذي ال ينفك بالتمدد في مختلف أرجاء الوطن المحتل

ما يسمى المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس وبدأت 
عقد جلستها الخاصة بمصير القرى الفلسطينية المهددة 

بنزع ملكيتها الفلسطينية وبالهدم واإلخالء، وفق قرار 
الحكومة اإلسرائيلية، بحجة استخدامها ألغراض عسكرية 

  .استيطانية لصالح الجيش اإلسرائيلي

مسافر وتمتد القرى الفلسطينية ضمن منطقة 
يطا في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، حيث 

 فلسطيني، الذين يمارسون الزراعة ١٠٠٠يعيش حوالي 
وتربية المواشي، تحت تهديد الهدم واإلخالء، بحجة 
ٕاستخدام المنطقة ألغراض عسكرية استيطانية واعالنها 

  .منطقة إطالق نار

اإلسرائيلية بأن ” هآرتس“وأفادت صحيفة 
مة اإلسرائيلية بدأت بتنفيذ خطة الترحيل والهدم الحكو“

ً، حيث صادرت بالفعل أجزاء من ٢٠٠٠منذ العام 
، لكن سكان المنطقة عادوا إلى أجزاء أخرى ”مسافر يطا“

بعد تقديمهم التماسا إلى المحكمة ” مؤقتا“من أراضيهم 
  .”العليا اإلسرائيلية

وقالت نفس الصحيفة، على موقعها اإللكتروني، 
ً، عثر عليها مؤخرا في ١٩٨١وثيقة إسرائيلية منذ  “إن ُ

، كشفت أن وزير الزراعة آنذاك، أريئيل ”الدولة“أرشيف 
ًالذي أصبح الحقا رئيسا للوزراء قبيل وفاته(شارون  ً (

ٍاقترح تخصيص أراض في جنوبي الضفة الغربية كمناطق 
لتدريب الجيش اإلسرائيلي، من دون حاجة عسكرية 

ف الحفاظ عليها تحت سيطرة السلطات لذلك، لكن بهد
  .، بحسبها”اإلسرائيلية

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة فقط على القرار 
اإلسرائيلي إقامة آالف الوحدات االستيطانية على أراضي 
بيت صفاف وجبل أبو غنيم وصور باهر في القدس 
ّالمحتلة، حيث ال يتوقف االحتالل عن قضم المزيد من 

، عبر المصادرة واالستيطان وطرد األراضي الفلسطينية
  .السكان

لجنة اإلشراف على البناء “وقالت ما تسمى 
التابعة للحكومة اإلسرائيلية، وفق المواقع ” االستيطاني



  
  ١٣٥ 

تستعد “اإلسرائيلية االلكترونية، أن الحكومة اإلسرائيلية، 
لطرح المناقصات للشروع بإقامة آالف الوحدات 

ة، وذلك في غضون األيام االستيطانية في القدس المحتل
  .”القليلة المقبلة

مكتب رئيس الوزراء “وأوضحت اللجنة، أن 
اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزارة اإلسكان والبناء 
اإلسرائيلية، بصدد اإلعالن خالل المرحلة المقبلة عن 

 وحدة استيطانية ١٠٠٠طرح مناقصات إلقامة نحو 
تيطانية االس” جفعات همطوس“جديدة في منطقة 

اإلسرائيلي، الجاثمة ضمن جنوبي القدس المحتلة، وعلى 
  .”أراضي بيت صفافا وصور باهر وأم طوبا

 وحدة استيطانية جديدة في ٢٢٠٠ستقام “كما 
، المقامة على أراضي جبل أبو ”هارحوماه“مستوطنة 

غنيم، حيث يدور الحديث عن مناقصات، سيتم تنفيذها 
لتجميد، خاصة المشروع في المنطقة التي كانت خاضعة ل

االستيطانية على أراضي الطور والعيزرية والزعيم وعناتا، 
  .”، االستيطاني الضخم�E1“ وذلك ضمن مشروع

تنفيذ عمليات البناء “وأشارت اللجنة إلى أن 
، وفق ”االستيطانية الجديدة، سوف يتم بوتيرة متصاعدة

  .المخطط اإلسرائيلي االستيطاني

ستيطاني الجديد في حال ومن شأن المشروع اال
تنفيذه، أن يغلق المنطقة الشرقية من القدس المحتلة 
ّبشكل كامل، وأن يطوق المناطق عناتا، الطور، حزما،  ٍ
ّبحيث تحرم من أي إمكانية توسع مستقبلية باتجاه  ّ ُ

  .الشرق

كما سيؤدي إلى ربط جميع المستوطنات الواقعة 
حتالل في في المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية اال

القدس المحتلة، مع المستوطنات داخل حدودها، وكما 
ّسيحول القرى الفلسطينية في هذه المنطقة إلى معازل 

  .محاصرة

في غضون ذلك؛ واصلت قوات االحتالل عدوانها 
ّضد الشعب الفلسطيني، أمس، عبر شن حملة واسعة من 
االعتقاالت بين صفوف الشبان الفلسطينيين من مناطق 

 في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع هدمها مختلفة
  .منزال جنوب بيت لحم

ًواعتقلت قوات االحتالل شابا فلسطينيا من بلدة  ً
عرابة، جنوب جنين، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه، أسوة 
باألسير الفلسطيني المحرر الذي اعتقلته بعد اقتحام 
ة منطقة المخفية وسط المدينة، كما داهمت بلدة عصير

ًالشمالية، شمال نابلس، واعتقلت مواطنا منها، عقب 
  .مداهمة منزل ذويه، وتخريب محتوياته

ًونصبت قوات االحتالل، حاجزا عسكريا عند  ً
مدخل مدينة أريحا الجنوبي، وعرقلت حركة المواطنين 
ضمنه، كما اعتقلت شابين فلسطينيين، بعد دهم منزلي 

  .ان، غرب أريحاذويهما، وتفتيشهما في مخيم عين السلط

فيما هدمت سلطات االحتالل منزال في خربة بيت 
” غوش عصيون“اسكاريا، المعزولة بتجمع مستوطنة 

المقام على أراضي المواطنين جنوب بيت لحم،  اإلسرائيلي
بحجة عدم الترخيص، وذلك في سياق التصعيد 
اإلسرائيلي األخير لدفع المواطنين على الرحيل، وترك 

 . إقامة المزيد من المستوطناتأراضيهم لصالح

 ٢٧ ص١١/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

االحتالل يصادق على مشاريع استيطانية 
مستوطنون يقتحمون .. ضخمة بالضفة

 األقصى ومواجهات واعتقاالت
 

صادقت  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي » اإلدارة المدنية«

ستيطانية في الضفة الغربية أمس، على مشاريع ا
يديعوت «والقدس الشرقية، حسبما ذكرت صحيفة 
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األحد تهدف هذه المشاريع االستيطانية، وفقا » أحرونوت
، »بنيامين«للصحيفة، إلى ربط الكتلة االستيطانية 

وأكبر . الواقعة في منطقة رام اهللا،، مع القدس المحتلة
قة هذه المشاريع، هو شق طريق سريع بين المنط

مع المنطقة الصناعية عطاروت في » بنيامين«الصناعية 
ّ متر، يمر ٦٠٠شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 

  .تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام

لالحتالل على » اإلدارة المدنية«وصادقت 
، ويشكل الشارع ٦٠مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم 

الوحيد الذي سيستخدمه المستوطنون من مستوطنات 
للوصول إلى » عوفرا«و» بيت إيل«، »بساغوت«، »آدم«

  .القدس مباشرة

كذلك تمت المصادقة على شق طريق آخر بين 
والقدس المحتلة، تمتد من » بنيامين«الكتلة االستيطانية 

حتى حاجز حزمة شمال شرق القدس، » آدم«مستوطنة 
وشارع التفافي الولجة، جنوب القدس، ويربط الكتلة 

مع القدس، وذلك » عتصيونغوش «االستيطانية 
 وحدة ٥٦٠هار حوما، بـ) مستوطنة(بهدف توسيع «

  .، وفقا للصحيفة»سكنية جديدة

وتطرق وزير المالية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، 
إلى مخطط الضم خالل مقابلة أجرتها معه اإلذاعة العامة 

، وأكد أنه تم تجميد المخطط قبل »كان«اإلسرائيلية 
إظهار االتفاق كأنه «ات، وقال إن االتفاق مع اإلمار

  .«مريح أكثر لجميع الدول العربية) المخطط(مرتبط بهذا 

االتفاق مع اإلمارات قد «وأضاف كاتس أن 
يشكل أساسا لتحسين كبير لالقتصاد اإلسرائيلي، إلى 
جانب أمور يحتاجون إليها منا في الزراعة والهايتك 

مكاننا أن نكون وتوجد هنا إمكانيات هائلة، وبإ. والمياه
  .«ممرا لهم إلى أوروبا وأماكن أخرى

في الضفة الغربية شنت قوات االحتالل 
اإلسرائيلي فجر امس، حملة مداهمات وتفتيشات في 

مناطق مختلفة من الضفة والقدس المحتلتين، تخللها 
اعتقال عدد من الشبان، فيما اندلعت مواجهات في بعض 

ل الذين أطلقوا قنابل المناطق بين الشبان وجنود االحتال
الغاز المدمع صوب الشبان، وفي بعض المناطق السكنية 

  .والتسبب بحاالت اختناق للعديد من المواطنين

وأفاد نادي األسير باندالع مواجهات في مناطق 
متفرقة بالضفة الغربية، خالل حمالت دهم وتفتيش 
واعتقال طالت عددا من المواطنين، بينهم أسرى 

  .محررون

دت بلدة الرام بضواحي القدس، مواجهات وشه
ليلية بين الشبان وجنود االحتالل، الذين أطلقوا وابال من 
قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف 

بينما في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات . بالمطاط
االحتالل، الشاب عثمان جمال هرش من منطقة الحاجز 

  .الشمالي لمدينة قلقيلية

وتواصل قوات االحتالل بشكل يومي حمالت ... 
المداهمة واالعتقاالت، والتي تتركز في الليل، ويتخللها 
عمليات دهم وتفتيش وتخريب في منازل المواطنين 

  .ٕوارهاب األطفال والنساء والسكان

 مستوطنا ٧٣وأفادت األوقاف اإلسالمية أن 
 طالبا يهوديا اقتحموا ساحات المسجد األقصى ٣٠و

وأوضحت أن شرطة  .«يهودا غليك«بقيادة المتطرف 
االحتالل انتشرت في ساعات الصباح الباكر، في اروقة 
األقصى وقرب بابي المغاربة والسلسلة، لتأمين اقتحامات 
المستوطنين لألقصى الذين اقتحموا المسجد على شكل 

 من جنود االحتالل ومرشد من ٨مجموعات كل منها مع 
  . ت الهيكل المزعومالمستوطنين وجماعا

وأضافت أن المستوطنين نظموا جوالت استفزازية 
في المسجد األقصى، ال سيما قرب مصلى باب الرحمة 
في الجهة الشرقية، وتلقوا شروحات حول الهيكل 

  .ُالمزعوم؛ قبل أن يغادروا من باب السلسلة



  
  ١٣٧ 

وقالت األوقاف ان عدد المستوطنين الذين 
من ٣٣ً مستوطنا و٢٨ظهر اقتحموا المسجد بعد صالة ال

   . من الضباط الكبار٣السياح اليهود مع 

ووفق تقرير دوري أصدره المكتب اإلعالمي في 
الضفة الغربية، فقد كثف المستوطنون بحماية قوات 
االحتالل من اقتحام المسجد األقصى المبارك، حيث سجل 

مستوطنا الشهر الماضي، بما يشكل ) ٢٧٦٤(اقتحام 
طنين الذين اقتحموا الحرم شهر يونيو ضعف عدد المستو

  . مستوطنا) ١٨٠١(

وواصلت قوات االحتالل سياسة إبعاد المرابطين 
والمواطنين عن القدس واألقصى، حيث بلغ عدد المبعدين 

مواطنين، بينهم حراس للمسجد األقصى ورئيس ) ٩(
  .هيئة المرابطين فيه

  ١٠ ص١٧/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ى بناء آالف الوحدات االحتالل يصادق عل
  االستيطانية

 

كشف عضو  - كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
لؤر وارتون، النقاب عن عطاء لبناء ) ميرتس(حزب 
 وحدة استيطانية على حدود الخط األخضر جنوب ٥٣٠٠

مدينة القدس، جزء منها على أراضي الولجة في الضفة 
جديد الغربية المحتلة، وقال ان المشروع االستيطاني ال

يشكل ضربة قوية للغابات والمحميات الطبيعية المتبقية 
  .جنوب مدينة القدس

وقال ان لجنة االستئناف التابعة لمجلس 
التخطيط والبناء ستبحث خالل شهر في االعتراضات التي 
قدمت للحفاظ على موقع الطبيعة الحضرية، واضاف ان 
بلدية القدس ال تضيع أي وقت في إطالق هذا المشروع 

دونم من األراضي  ٩٠٠الكبير الذي سيلتهم نحو 
  .الخضراء

ولفت الى انه بعد آالف االعتراضات وعدد غير 
 ١٣في حوالي –قليل من االلتماسات إلى المحكمة العليا

ًشهرا، من المتوقع أن تنشر لجنة االستئناف الفرعية 
التابعة لمجلس التخطيط والبناء قرارها، وقال ان كل ذلك 

دية القدس من الترويج للخطة والمضي في ال يمنع بل
التخطيط وطرح مناقصات لبناء الحي الجديد الذي سيضم 

  .وحدة استيطانية كبداية٥٣٠٠حوالي 

وبحسب العطاء الذي نشرته شركة موريا التابعة 
للبلدية، ستقوم الشركة بتنفيذ أعمال التطوير لنفسها 

ات ولبلدية القدس لبناء حي سكني جديد على المنحدر
في جنوب القدس وان مساحة ) لوايت ريدج(الجنوبية 

 دونما ويقترح بناء حي سكني ٨٤٠المخطط موزعة على 
 وحدة سكنية ٣٠٠ شقة ونحو ٥٠٠٠جديد يضم حوالي 

-٥وسيتم بناء الشقق في مجمعات مؤلفة من . محمية

وحسب المخطط، .  طابقا وفق طبيعة المنطقة الجبلية١٢
شكل شريط يقع بين القدس فان المنطقة ممتدة على 

الغربية واراضي الضفة الغربية، وهي منطقة غابات تقع 
الى الجنوب من مدينة القدس على حدود قرية الولجة 

) حي كريات مناحيم(و) أميناداف(و) موشاف أورا(بين 
وقد قدمت المنظمات الخضراء ونشطاء آخرون آالف 

هر االعتراضات على الخطة ومن المتوقع في أقل من ش
  .اتخاذ قرار نهائي بشأن الخطة

على صعيد اخر هدمت آليات وجرافات تابعة 
لقوات االحتالل بالقدس المحتلة، صباح أمس، منشآت 
وبركسات في بلدة العيسوية تعود ملكيتها للمقدسي محمد 

  .عبد محيسن

ًوتصاعدت مؤخرا عمليات الهدم التي تنفذها 
رهم على تنفيذها قوات االحتالل لمنازل المقدسيين أو تجب

  .بحجة عدم الترخيص

وحسب تقرير دوري يصدره المكتب اإلعالمي في 
منزال، ) ١٨(الضفة الغربية، فقد هدمت قوات االحتالل 
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منشأة ما ) ١٠٤(وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت 
بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها 

دينة عام ومنذ احتالل الم. خالل شهر يوليو الماضي
 منزل في ١٩٠٠، هدم االحتالل أكثر من ١٩٦٧

القدس، كما اتبع سياسة عدوانية عنصرية ممنهجة تجاه 
المقدسيين؛ بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها 
وتضييق الخناق على سكانها األصليين؛ وذلك من خالل 
سلسلة من القرارات واإلجراءات التعسفية والتي طالت 

  .ياة المقدسيين اليوميةجميع جوانب ح

وتهدف سلطات االحتالل بذلك إلى تحجيم 
وتقليص الوجود السكاني الفلسطيني في المدينة؛ حيث 
ًوضعت نظاما قهريا يقيد منح تراخيص المباني،  ً
وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي 

  .سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية

به سلطات االحتالل وفي الوقت الذي تهدم 
المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آالف 
الوحدات السكنية في المستوطنات اإلسرائيلية المقامة 

  .على أراضي القدس

هذا وضيقت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس، 
الخناق على تنقل العمال الفلسطينيين أثناء توجههم 

لخليل، وأطلقت للعمل بالداخل المحتل من عدة معابر با
  .صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع

كما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين ... 
صباح أمس المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة، 
بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة ووسط قيود 

  .على دخول الفلسطينيين للمسجد

وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
ً مستوطنا اقتحموا األقصى خالل الفترة ٨٧، فإن المحتلة

الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته، وأدى 
ًبعضهم طقوسا تلمودية، وتحديدا بالجهة الشرقية منه ً.  

وأشارت إلى أن شرطة االحتالل واصلت فرض 
قيودها على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت 

  .واباتهبعض الهويات الشخصية عند ب

وأفادت أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات 
المسجد األقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا 

  .تلمودية

 ٥٥وأشارت دائرة األوقاف اإلسالمية إلى اقتحام 
مستوطنا األقصى في الفترة الثانية، بينهم طالب معاهد 
يهودية دينية، عبر مجموعات متفرقة من باب المغاربة، 

ولفتت إلى أن قوات خاصة . روا من باب السلسلةوغاد
تابعة لسلطات االحتالل أمنت اقتحامات األقصى، وأغلقت 
المنطقة الشرقية من المسجد األقصى، ومنعت المصلين 

  .والمرابطين من االقتراب من منطقة االقتحامات

  ٨ ص٢٤/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

االستيطان يواصل زحفه وسط تصاعد عمليات 
  دماله

 قال المكتب - )وكاالت( -  فلسطين المحتلة
الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره 
االسبوعي أمس السبت، إن االستيطان يواصل زحفه وسط 
تصاعد عمليات هدم مساكن ومنشآت الفلسطينيين في 

  .مختلف المناطق

ٕوبين التقرير أن اوساط سياسية واعالمية تناقلت 
ماضي أخبارا تفيد بأن رئيس الوزراء االسرائيلي االسبوع ال

بنيامين نتنياهو قد جمد خطط البناء االستيطاني في الضفة 
الغربية بما فيها غور األردن، ولم يمنح تصاريح لتوسيع 

  . االستيطان منذ اكثر من ستة أشهر

وفي الحقيقة فإن ما يجري تسريبه هو جزء من 
تي يقوم بها نتنياهو المناورات واألكاذيب السياسية ال

وبعض االوساط في حكومته بغرض تهدئة ردود الفعل على 
مخططات اسرائيل االستيطانية من ناحية ومخططات الضم، 
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التي ما زالت مدرجة على جدول أعمال بنيامين نتنياهو 
. وأحزاب االيمين الحاكم في اسرائيل من ناحية ثانية

مة االحتالل الشواهد على ذلك كثيرة ومنها مصادقة حكو
االسرائيلي على بناء ألف وحدة استيطانية على أراضي قرى 
 الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس في المنطقة المسماة

(E1) ضمن مشروع القدس الكبرى االستيطاني، والذي من ،
شأنه أن يؤدي الى ربط جميع المستوطنات الواقعة في 

 في القدس مع المنطقة الشرقية وخارج حدود بلدية االحتالل
المستوطنات داخل حدود بلدية موشيه ليئون، وبالتالي 

فضال عن كونه  ّيحول القرى العربية إلى معازل محاصرة،
يعني ضم مساحات واسعة من األراضي في الضفة الغربية 
الى حدود بلدية القدس الكبرى وفق مخططات سلطان 

  .االحتالل

على االرض تستمر اعتداءات : وقال التقرير
. المستوطنين ومحاوالتهم السطو على أراض الفلسطينيين

فخالل االسبوع الفائت شرع مستوطنون بإقامة بؤرة 
استيطانية جديدة على أراضي بلدة عبوين شمال رام اهللا 

حيث نصبوا أربعة بيوت " معاليه شاي"وأطلقوا عليها اسم 
على أراضي المواطنين في المنطقة التي " كرفانات"متنقلة 

، وتتبع األرض التي )عبوين، جلجليا، سنجل(ط بلدات تتوس
أقيمت عليها البؤرة االستيطانية واألراضي المحيطة بها 

، وأصحابها يملكون "طابو"للبلدات الثالث، وهي اراضي 
ًأوراقا رسمية تؤكد ملكيتها وكانت وسائل إعالم عبرية، . ً

في " قالت إن ثالث عائالت مستوطنين انتقلت لـالستقرار
معاليه "لمكان والبدء ببناء مستوطنة جديدة تحمل اسم ا

، الذي قتل "شاي أوهايون"، نسبة إلى المستوطن "شاي
فيما تقيد مصادر المكتب الوطني ". بتاح تكفا"مؤخرا في 

التي " معاليه ليفونه"للدفاع عن االرض إلى أن مستوطني 
 شيفوت – عيلي –تعتبر جزءا من التكتل االستيطاني شيلو 

حيل وراحاليم والواقعة في منتصف الطريق بين محافظتي را
رام اهللا والبيرة ونابلس، يسعون إلى توسيع حدود 
المستوطنة على حساب أراضي المواطنين في المنطقة، 

حيث نصبوا قبل أيام قرابة عشرة بيوت متنقلة أخرى خارج 
المستوطنة المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة 

على أراضي المواطنين، فيما أقدم مستوطنون والسيطرة 
أحرون على وضع بيت متنقل على أراضي يانون التابعة 

المقامة " ٧٧٧"قرب مستوطنة . لبلدة بيتا جنوب نابلس
. على أراضي المواطنين في المنطقة المسماة جبل عبد اهللا

وتفيد احصاءات االمم المتحدة بأنه في الفترة بين ديسمبر 
 حالة اعتداء ١٦٣ وقع ٢٠٢٠ من آب  والعاشر٢٠١٩

 منها ٤٩على الفلسطينيين من الجيش ومن المستوطنين 
اعتداء جسدي والباقي حرق وتدمير البساتين والحقول 

  .والممتلكات

في الوقت نفسه، أشار التقرير الى أنه تم كشف 
النقاب عن مخطط لبناء مدينة استيطانية جديدة في منطقة 

إن : العبرية" السابعة"القناة غور األردن حيث أفادت 
، أعلنت عن إنشاء مدينة "٢٠٣٠إسرائيل "مجموعة تسمى 

جديدة في غور األردن، مضيفة أن موقع المدينة الجديدة 
". موشاف جيتيت"قرب مستوطنة " ألون"يقع على محور 

وأن المرحلة األولى من بناء المدينة، يتضمن بناء حوالي 
ونقلت القناة العبرية، . وقعآالف الوحدات السكنية في الم

حركة " (أمنيين"عن اللواء غيرشون هكوهين من حركة 
والتي أعلنت ) ًإسرائيلية تضم ضباطا في جيش االحتالل

هذه فرصة : "مشاركتها في بناء المدينة االستيطانية، قوله
لقيادة ) خطة الضم(لنتنياهو بعد تأجيل تطبيق السيادة 

. كجزء من تعزيز السيادةإنشاء مدينة في وادي األردن 
حول " إسرائيل"وزعم هكوهين وجود توافق واسع في 

مستقبل منطقة غور األردن، داعيا نتنياهو لدعم إنشاء 
  .المدينة

وفي سياق الضم الزاحف كذلك وبما يدحض 
مناورات وأكاذيب نتنياهو وفريقه الحكومي فقد صادق وزير 

وع لربط الطاقة اإلسرائيلي يوفال شتاينتس، على مشر
المستوطنات في الضفة الغربية بشبكة الغاز الطبيعي في 
اسرائيل، حيث يخدم المشروع في األساس المناطق 
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فقد أعلنت وزارة الطاقة . الصناعية التابعة للمستوطنين
 مناقصات في اإلدارة المدنية، والتي ٣اإلسرائيلية، عن نشر 

ر ستسمح بتعيين طواقم ومهنيين ستكون وظيفتهم تحضي
المنطقة لتطبيق قانون الغاز الطبيعي في الضفة الغربية 

ويأتي اإلعالن عن هذه المناقصات لربط . المحتلة
المستوطنات بالضفة بمشروع الغاز الطبيعي كجزء من 
اإلجراءات التي تقوم بها مختلف الوزارات الحكومية من أجل 

هذا في وقت أقام . ضم أجزاء من الضفة للسيادة اإلسرائيلية
 منطقة صناعية استيطانية تنتشر من ١٤فيه االحتالل 

شمال الضفة الى جنوبها وهي خاضعة لوزارة الصناعة في 

 آالف مصلحة تجارية ٤دولة االحتالل، وذلك ضمن 
مسجلة في مستوطنات الضفة والتي تدر المليارات على 

  .الدولة سنويا

ُوعلى صعيد آخر صادقت ما تسمى المحكمة العليا 
ّلية على الئحة تتيح مصادرة أراض بملكية اإلسرائي ٍ ُ

ّفلسطينية خاصة بعد أن اصدرت قرارا بإخالء البؤرة 
المقامة على أراض فلسطينية " متسبيه كرميم"االستيطانية 

حازم عجاج (خاصة وقبول استئناف أصحاب األراضي 
 . في قرية دير جرير شرق رام اهللا) وربيع داود،

٣٢ ص٣٠/٨/٢٠٢٠ الدستور
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 ٦٠٠٠إسرائيل تستولي على .. الضم الصامت

  دونم بالقوانين العنصرية
 

كشف تحليل :  حسن عبد الجواد–بيت لحم 
، لألوامر )أريج (–أجراه معهد األبحاث التطبيقية 

العسكرية اإلسرائيلية الصادرة، أن مساحة األراضي 
الفلسطينية التي استهدفتها األوامر العسكرية اإلسرائيلية 

 دونما، شملت أوال توسيع مناطق نفوذ ٦٠١١بلغت 
المستوطنات، والتي كان لها النصيب األكبر من األوامر 

من المساحة % ٣٥ دونما من األراضي، ٢٠٩٨بواقع 
 .الكلية لألراضي المستهدفة باألوامر الصادرة

ية اإلسرائيلية أصدرت في وكانت اإلدارة المدن
 مخططات هيكلية للمستوطنات اإلسرائيلية، ١٩٩١العام 

في الضفة الغربية، شملت مناطق توسع مستقبلية 
للمستوطنات اإلسرائيلية القائمة، مع األخذ بعين االعتبار 
اعتماد مساحات إضافية إلقامة مستوطنات جديدة 

 .١٩٩١وتوسيع القائمة حتى العام 

مساحة المخططات الهيكلية وبلغ مجموع 
، وهي ) كم مربع٤٨٦.١( ألف دونم ٤٨٦الصادرة آنذاك 

سبعة أضعاف مساحة المستوطنات التي كانت قائمة 
 كم ٦٩( دونم ٦٩,٠٠٠ والبالغة ١٩٩١حتى العام 

 ).مربع

وعقب توقيع اتفاقيات أوسلو األولى والثانية في 
  على التوالي وتصنيف األراضي١٩٩٥ و١٩٩٣األعوام 

تجاهلت سلطات " ج"و" ب"و" ا"الفلسطينية إلى مناطق 
االحتالل إصدار مخططات هيكلية للتجمعات الفلسطينية 

 لتلبية احتياجاتهم العمرانية، "ج"في المناطق المصنفة 
ومواكبة الزيادة السكانية بصفتها الجهة المخولة لتسيير 

، كما "ج"األمور اإلدارية واألمنية في المناطق المصنفة 
 .فعلت بالنسبة للمستوطنات

وبقيت التجمعات الفلسطينية، تحت خطر الهدم، 
لعدم مقدرتها على إصدار التراخيص الالزمة التي تجنبها 
عمليات الهدم والتشريد بسبب فرض السلطات اإلسرائيلية 
إجراءات طويلة ومعقدة ومكلفة على الفلسطينيين 

ي تمكنهم المتقدمين للحصول على التراخيص الالزمة، الت
من البناء واستغالل األرض ألي غرض كان، ورفض 
معظم الطلبات المقدمة من الفلسطينيين تحت ادعاء 
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عدم موافاة المخططات الشروط الالزمة للبناء في "
 )".ج(المناطق المصنفة 

والجدير بالذكر أن مساحة نفوذ المستوطنات، 
 تتخطى مساحة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة

 . للمستوطنات، في األراضي الفلسطينية١٩٩١في العام 

وجاءت هذه الزيادة من خالل أوامر عسكرية تم 
إصدارها والمصادقة عليها خالل أعوام االحتالل، تمنح 
في مضمونها مجالس المستوطنات السيطرة على أراض 
فلسطينية جديدة في الضفة، إضافة إلى تلك التي تحتلها 

 وتلك التي تأتي تحت إطار المستوطنات، اليوم،
المخططات الهيكلية اإلسرائيلية لتصبح ضمن حدود 
المستوطنات المستقبلية، حتى بلغت المساحة التي تأتي 

 دونما ٥٤١,٥١٦ضمن مناطق نفوذ المستوطنات إلى 
، أي بزيادة ٢٠١٩مع نهاية العام )  كم مربع٥٤١.٥(

عن مساحة )  كم مربع٥٥.٤( دونما ٥٥,٣٧٩مقدارها 
 ١٩٩١المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الصادرة في العام 

 ). كم مربع٤٨٦.١( دونما ٤٨٦.١٣٧والبالغة 

كما شملت األوامر العسكرية توسيع عدد من 
 دونما من ١٨٦٠البؤر االستيطانية في الضفة بواقع 

من مجموع مساحة األراضي % ٣١األراضي، ما نسبته 
الى االستمالك المستهدفة باألوامر، هذا باإلضافة 

 دونما من ١٢٨٥ألغراض المنفعة العامة بواقع 
من مساحة األراضي % ٢١األراضي، ما نسبته 

المستهدفة، باإلضافة إلى تغيير تصنيف األراضي من 
غابات إلى مناطق سكنية بهدف البناء والتوسع في 

 دونما، وأيضا شق الطرق ٦٦٢المستوطنات بواقع 
رع حوارة االلتفافي والشارع االلتفافية الجديدة منها شا

مقطع العروب ( المقطع الجنوبي - ٦٠االلتفافي رقم 
 ).ومقطع حوسان

وقد اعتمدت إسرائيل في الغالبية العظمى من 
األوامر الصادرة على عدة قوانين عنصرية لتسهيل 

عمليات مصادرة األراضي الفلسطينية، منها ما استخدمه 
 خاصة بالجيش الجيش اإلسرائيلي بقانون شبكة طرق

والمستوطنين بشكل رئيسي لبناء شبكة طرق للجيش في 
داخل المناطق الفلسطينية المحتلة، وكذلك الحال 
للمستوطنين الذين وفر الجيش اإلسرائيلي لهم طرقا بديلة 
ًبعيدا عن التجمعات السكنية الفلسطينية في المناطق 

 .المحتلة

وسخرت إسرائيل ذريعة المحميات والحدائق 
طبيعية لمصادرة آالف الدونمات من األراضي ال

الفلسطينية باإلعالن عنها محميات طبيعية وحدائق 
إال ان هذه " الحفاظ على المناطق الطبيعية"طبيعية بحجة 

اإلجراء جاء بهدف منع الفلسطينيين من استغالل هذه 
األراضي والتي تحولت خالل أعوام االحتالل لمناطق 

  .مستوطنات

 ١١/٨/٢٠٢٠األيام 
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أداة االحتالل ".. قانون أمالك الغائبين"
  لالستيالء على منازل المقدسيين

العنصرية   تتغلغل– وكاالت – القدس المحتلة
تجاه الفلسطينيين في قوانين الكنيست اإلسرائيلي وتشريعاته 
التي تطال كافة مناحي الحياة، وتهدف لنهب وسلب أمالك 

  . األرض الفلسطينيةالفلسطينيين وتهويد وسرقة

، والتمييز ١٩٤٨فمنذ النكبة الفلسطينية عام 
ًالعنصري بات منهجا ثابتا ومتبعا في سياسات االحتالل،  ً ً

بالتخلص من الفلسطينيين عبر ” الصهيونية“حيث انطلقت 
، بهدف السيطرة ٤٨إبادتهم وتهجيرهم من أراضيهم العام 

ريس على األرض وتهجير سكانها األصليين لغرض تك
  .االحتالل

وتعد األرض الفلسطينية هي جوهر الصراع 
المحتدم مع االحتالل، والذي يستخدم كافة الطرق 
واألساليب غير المشروعة من أجل االستيالء عليها وقوننة 
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سلبها ومصادرة أمالك سكانها األصليين بالقوة، في محاولة 
القتالعهم ونفي وجودهم وحقهم في أرضهم، من أجل إحالل 

  .مستوطنين مكانهمال

ومن أخطر القوانين التي أقرها الكنيست، قانون 
مارس عام / ، الذي يعود تاريخه إلى آذار”أمالك الغائبين“

” إسرائيل“ حين ُأقر ليكون األداة األساسية لدى ١٩٥٠
للسيطرة على أمالك الالجئين الفلسطينيين، والوقف 

  .اإلسالمي

ّويعرف القانون كل من هجر أو نز ُ ّ ّ ح أو ترك حدود ُ
ّفلسطين المحتلة حتى تشرين الثاني من العام  ّي أل ،١٩٤٧ّ

ّسبب كان وبالذات بسبب حرب االحتالل، على أنه غائب، 
بما يشمل األراضي، البيوت وحسابات (وتعتبر كل أمالكه 

، توضع تحت ”أمالك غائبين“بمثابة ) البنوك، وغيرها
تمنحه حكومة ، الذي ”ّالقيم على أموال الغائبين“تصرف 

  .االحتالل صالحيات كاملة للتصرف فيها

ّويهدف القانون إلى منع عودة أي من المهجرين 
الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي تركوها قبيل 

 أو أثنائها أو بعدها، ويسمح باالستالء على ١٩٤٨حرب 
  .الدونمات آالف المنازل والعقارات وماليين 

  أكثرها خطورة

و لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري ويقول عض
” أمالك الغائبين“إن قانون ” صفا“أبو دياب لوكالة 

وضعته سلطات االحتالل بهدف نهب وسلب أمالك 
، أو ما ١٩٤٨الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم العام 

  .بعد النكبة

ويشير إلى أن االحتالل استعمل هذا القانون بشكل 
، ١٩٦٧ضي الفلسطينية العام كبير بعد احتالله لألرا

وشرقي القدس، حيث استولى على مئات المنازل والعقارات، 
  .”أمالك غائبين“بحجة أنها 

أسوأ القوانين  من –  بحسبه– ويعد هذا القانون
وأكثرها خطورة وعنصرية بحق الفلسطينيين، كونه يستهدف 
أراضيهم وممتلكاتهم، فالجمعيات االستيطانية وحكومة 

 في حال لم تنجح باالستيالء على منازل االحتالل
المقدسيين، فإنها تستخدم القانون، وتطالب العائلة 

  .المقدسية التي تملك العقار بإثبات ملكيتها له

وما زاد من وتيرة استخدام القانون اإلسرائيلي، 
حصول سلطات االحتالل على األرشيف العثماني بالكامل، 

لبيانات المتعلقة بالسكان والذي يحتوي على كافة الوثائق وا
  .المقدسيين

ويوضح أبو دياب أن سلطات االحتالل استولت 
على منازل تعود لعائالت العباسي وقراعين وسمرين 
وغيرها، وجميعها تطل على المسجد األقصى، وذات طابع 

  .معماري قديم يدلل على عروبتها وتاريخها

وبموجب هذا القانون، استولت سلطات االحتالل 
 ما يزيد على ربع مليون دونم من أراضي المواطنين على 

بعد عام  الفلسطينيين الذين ظلوا في األرض المحتلة 
١٩٤٨ .   

ًويؤكد أبو دياب أن محاكم االحتالل تعطي غطاء 
ًقانونيا لالحتالل لالستيالء على عقارات الفلسطينيين، 
فحينما يلجأ المقدسي إلى تلك المحاكم لوقف السيطرة على 

ًله، فهو يستنزف وقتا وأمواال، وبالنهاية يكون الحكم منز ً
  .لصالح الجمعيات االستيطانية

ًوتعتبر عائلة سمرين من بلدة سلوان نموذجا لما 
تعانيه مئات العائالت المقدسية جراء محاولة االحتالل 

  .االستيالء على منازلهم وممتلكاتهم لصالح المستوطنين

ًض صراعا في ، والعائلة تخو١٩٩١ومنذ العام 
محاكم االحتالل لوقف االستيالء على عقارها، بحجة ملكيته 

” العاد“، لصالح جمعية ”حارس أمالك الغائبين”لـ
  .االستيطانية

  نهب األراضي

” السالم اآلن“وفي تقرير جديد أصدرته حركة 
ستصعد من سلب ” إسرائيل“اإلسرائيلية، حذرت فيه من أن 
قدس بشكل خطير، بحال تم ونهب أراضي الضفة الغربية وال
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قانون “ّتطبيق مخطط الضم، وذلك من خالل استخدام 
  .”أمالك الغائبين

 - يؤكد التقرير - وفي حال تم تطبيق قرار الضم
استخدام القانون لسلب ” إسرائيل“سوف يكون باستطاعة 

مناطق واسعة في الضفة من دون الحاجة إلى مصادرتها 
  .أو تقديم التعويضات

قرير فرضيته من خالل الكشف عن ويدعم الت
، ”الصندوق القومي“تعاون حكومة االحتالل، وما يسمى 

والمستوطنين، في استخدام القانون لسلب أمالك 
 ٧٠الفلسطينيين شرق القدس، حيث نهب ما يقارب 

ًكيلومترا مربعا من أراضي المدينة بعد ضمها العام  ً١٩٦٧ 
  .”عاصمة إسرائيل“وُأعلنت القدس 

ً على نطاق واسع جدا، إذ استولى وقد طبق
على أراضي حوالي ثالثمائة قرية عربية متروكة أو ” ّالقيم“
شبه متروكة تزيد مساحتها على ثالثة ماليين دونم، أي  

األرض  الغالبية العظمى من أراضي الملكية الخاصة في 
  .المحتلة

ًوتم بموجب القانون أيضا االستيالء على ما يزيد  
 ألف مسكن وعشرة ٥٧أكثر من  اء، تحوي  ألف بن٢٥على 

آالف محل تجاري أو صناعي، وحولت هذه األبنية إلى 
  .إلسكان المستجلبين اليهود فيها” عميدار“شركة  

ويبين التقرير أن منهجية االحتالل لنهب أمالك 
الفلسطينيين تتم من خالل تجنيد جهات استيطانية أشخاصا 

مالك، وتسليم هذه لتقديم إفادات عن غياب أصحاب األ
، حيث يصدر ”ّالقيم على أمالك الغائبين“اإلفادات إلى 

شهادة أمالك غائبين دون التأكد من صحة غياب 
الصندوق “أصحابها، بعد ذلك، يتم تسليم األمالك إلى 

  .الذي يمررها إلى المستوطنين” القومي اليهودي

وال تكتشف العائالت الفلسطينية أن بيوتها قد 
صلهم دعاوى قضائية من المستوطنين أو من بيعت حتى ت

تطالبهم باإلخالء، فتبدأ ” الصندوق القومي اليهودي“
معاركهم القانونية الطويلة والمرهقة والمكلفة ضد هذه 

  .الجهات التي تتمتع بالنفوذ والتمويل

ًوأجبرت هذه اآلليات عددا من العائالت على إخالء 
 عليها، وال يزال منازلها، في حين استطاع البعض الحفاظ

  .آخرون يصارعون من أجل إثبات حقهم في ملكيتها

  ٢٧ ص٢٣/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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الشيخ ..  لحريق األقصى٥١في الذكرى الـ 

النيران ال تزال مشتعلة باقتحامات  صبري
  اليهود لباحاته

ــة  ــد–القــدس المحتل ــب المــسجد األقــصى،   أك خطي
 صــبري، اليــوم االثنــين، أن حريــق المــسجد الــشيخ عكرمــة

ــل  ــصهاينة قب ــذه ال ــذي نف ــى ٥١األقــصى ال ــى عل  عامــا، وأت

ِأجـزاء واسـعة مـن المــصلى القبلـي المـسقوف، الزال مــشتعال 
 .باقتحامات اليهود لباحاته

جاء ذلك خالل كلمتـه فـي مـؤتمر افتراضـي بعنـوان 
ولية الد" منبر األقصى"، نظمته مؤسسة "حملة أمناء المنبر"
ـــا( ــــ ) مقرهـــا تركي ـــذكرى ال  إلحـــراق المـــسجد ٥١بمناســـبة ال

 .األقصى
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يـــصادف الجمعـــة القادمـــة، : وقـــال الـــشيخ عكرمـــة
ذكرى حريق المسجد األقصى، الذي حصل يوم الخميس فـي 

ــر صــالح ١٩٦٩أغــسطس / آب٢١ ــى علــى منب ، والــذي أت
الدين األيوبي، واستمرت الحرائق تلحـق باألقـصى، منـذ ذلـك 

تى يومنا هـذا، متمـثال باقتحامـات اليهـود لباحـات التاريخ وح
 ".األقصى المبارك

نؤكد بالقول أن ما يقـوم بـه المـستوطنون "وأضاف 
اليهود هي اقتحامات، وهنالك فرق ما بـين المقـتحم والزائـر، 
الزائر الذي يدخل البيت، بإذن صاحبه، والمقتحم الذي يدخل 

 ".البيت عنوة وبدون إذن

 ال يجـرؤون اإلسرائيليين هؤالء حتى: "وتابع حديثه
 بدون حراسات أمنية إسرائيلية، للداللـة األقصىعلى اقتحام 

وأكد أن منبر األقصى أمانـة (..) على أنهم معتدون وجبناء 
 ". فهو منبر رسول اهللاواألئمةفي أعناق جميع العلماء 

كما دعا إلى تعميم نشر الرواية اإلسالمية المتعلقة 
بعــض المــسلمين فــي : " العــالم، قــائالباألقــصى والقــدس فــي

العــالم العربــي واإلســالمي قــد تــأثروا فــي هــذه األيــام بالراويــة 
 ".اإلسرائيلية التي تروج لموضوع الهيكل المزعوم

ــه الختــامي، بتخــصيص  وأوصــى المــؤتمر فــي بيان
شيوخ األمة خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن ذكرى إحـراق 

 .دسات اإلسالميةالمسجد األقصى وواجب نصرة المق

ودعـــا البيـــان إلـــى التركيـــز علـــى مركزيـــة القـــضية 
المقدســـية ورفـــض كافـــة محـــاوالت تـــصفية القـــضية عبـــر 
المشاريع العقيمة بدءا من صفقة القـرن إلـى مـشروع الـضم 

 .ومشاريع االعتراف وشرعنة االحتالل

وحــث المــؤتمر كافــة المــسلمين علــى الوقــوف إلــى 
تسليمهم للعدو، معتبرا تزايد جانب إخوانهم المقدسيين وعدم 

حلقة من حلقات التهويـد "وتيرة هدم بيوت المقدسيين مؤخرا 
 .، وفق البيان الختامي ذاته"المتصاعدة المتعددة األشكال

ــــــوم  ــــــي ي ــــــتحم ١٩٦٩أغــــــسطس / آب٢١وف ، اق
ـــان  ـــل روه ـــيس مايك ـــدعى دين ـــسية ي متطـــرف أســـترالي الجن

فـــي المـــسجد األقـــصى مـــن بـــاب الغوانمـــة، وأشـــعل النـــار 

وجـــاء ذلـــك فـــي إطـــار . المـــصلى القبلـــي بالمـــسجد األقـــصى
سلسلة من اإلجراءات التي قام بها االحتالل اإلسـرائيلي منـذ 

ـــة الحـــضارية اإلســـالمية ١٩٤٨عـــام   بهـــدف طمـــس الهوي
 .لمدينة القدس

ّشــب الحريــق فــي الجنــاح الــشرقي للمــصلى الواقــع 
لـى في الجهة الجنوبية من المسجد األقصى، وأتت النيران ع

واجهــات المــسجد األقــصى وســقفه وســجاده وزخارفــه النــادرة 
وكل محتوياته من المصاحف واألثاث، وتضرر البناء بـشكل 

 .ٕكبير، مما تطلب سنوات لترميمه واعادة زخارفه كما كانت

والتهمت النيران أيضا منبر المسجد التاريخي الذي 
أحضره صالح الدين األيوبي مـن مدينـة حلـب، وذلـك عنـدما 

م، وقــد كانــت ١١٨٧تعاد المــسلمون بيــت المقــدس عــام اســ
لهــذا المنبــر الجميــل مكانــة خاصــة، حيــث إن الــسلطان نــور 

 .الدين زنكي هو الذي أمر بإعداده ليوم تحرير األقصى

وتبين أن المادة الحارقـة الـشديدة االشـتعال سـكبت 
 .من داخل المصلى القبلي ومن خارجه

ن المـــصلى وبينمـــا قـــام االحـــتالل بقطـــع المـــاء عـــ
القبلــي ومحيطــه، وتباطــأ فــي إرســال ســيارات اإلطفــاء، هــرع 
الفلـــــسطينيون إلـــــى إخمـــــاد النيـــــران، بمالبـــــسهم وبالميـــــاه 
ــسبب بخــسائر  ــصى، مــا ت الموجــودة فــي آبــار المــسجد األق

  .مادية فادحة فيه

  ١٧/٨/٢٠٢٠وكالة القدس برس لألنباء 

* * * * *  

حين .. جمعوا الماء والتراب مكبرين باكين
  أطفأ المقدسيون حريق األقصى بدموعهم

 

األقــصى  "– القــدس المحتلــة –جمــان أبــو عرفــة 
علــى هــذه النــداءات اســتيقظ ".. احتــرق، األقــصى احتــرق

آب / أغـــــسطس٢١الـــــشيخ داود عطـــــا اهللا صـــــباح يـــــوم 
، وخـــرج فزعـــا راكـــضا مـــن بيتـــه فـــي ســـلوان نحـــو ١٩٦٩

المــسجد األقــصى، دخــل المــسجد مــن بــاب المغاربــة، وبــدأ 
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تمريــر المــاء والتــراب إلطفــاء الحريــق الــذي اشــتعل داخــل ب
 .ُالمصلى القبلي وأتى على ثلثه

فــي ذلــك اليــوم كــان يخطــط عطــا اهللا للتوجــه إلــى 
األقـــصى ألداء مهمتـــه كقـــارئ للقـــرآن فيـــه، لكـــن مهمتـــه 
تحولــت إلــى إطفــاء الحريــق ومعاونــة مئــات الفلــسطينيين 

جلبـوا المـاء مـن الذين أغلقوا محالهم في البلـدة القديمـة و
بيوتهم، بعد أن قطع االحتالل الماء عن المسجد األقـصى 
ــاء التــي انطلقــت مــن رام اهللا  ــل وصــول طــواقم اإلطف وعرق

 .والخليل وبيت لحم

، قالها عطـا "ّكنا كالمجانين، نسكب الماء ونبكي"
ّاهللا للجزيــرة نــت ثــم غيــب البكــاء صــوته، اســتجمع قــواه 

ُيـوم حـرق األقـصى وتـرك ذكرتموني بيوم مـشؤوم، "وأكمل 
 .، ثم عاد يبكي"المسلمون دينهم، وا إسالماه

 عامـا، لكـن عطـا اهللا ٥١ّمر على ذكرى الحريـق 
 عامــا، فقــد كــان رجــال ٩٣يبكيهـا حتــى اليــوم بعــد أن بلــغ 

ُواعيـــا حينهـــا فـــي األربعـــين مـــن عمـــره وحفـــرت المـــشاهد 
واآلالم في وجدانه، لكنه رغم ذلـك يجلـس اليـوم فـي مكـان 

 . عاما٦٨ريق ويقرأ القرآن كما اعتاد منذ الح

ـــوم الحريـــق، وبـــدل أن يقـــصد األســـتاذ عكرمـــة  ي
صـــبري المـــسجد األقـــصى للتـــدريس فـــي ثانويـــة األقـــصى 
الشرعية، قصده إلطفاء الحريق، كان حينهـا فـي الثالثـين 
من عمره وهرع من بيتـه بـوادي الجـوز ركـضا ومـن حولـه 

ين وصـل المــسجد الرجـال والنـساء واألطفــال والـشيوخ، وحــ
لم يجد وقتا ليلتقط أنفاسـه بعـد أن رأى لهيبـا قويـا ينبعـث 

 .من المصلى القبلي

مـن يــد ليـد نقــل صـبري التــراب والمـاء مــع جمــوع 
ـــون،  ـــرون ويبك ـــون ويكب ـــانوا يهلل ـــذين ك ـــسطينيين، ال الفل
وترتفــع أصــواتهم وتتــسارع دقــات قلــوبهم كلمــا ازداد وهــج 

المــصلى الجنــوبي اللهــب، حيــث أتــت النيــران علــى ســقف 
المصنوع من الخشب والرصاص، وأحرقت الجهـة الـشرقية 
بالكامل، باإلضافة إلى القبـة، ومنبـر نـور الـدين زنكـي أو 

صـــالح الـــدين األيـــوبي، والمحـــراب المجـــاور لـــه، والنوافـــذ 
 .والسجاد والمصاحف والخزائن

حينهــــا ادعــــى االحــــتالل اإلســــرائيلي أن تماســــا 
ن تبين الحقا أن رجـال أسـترالي كهربائيا أحدث الحريق، لك

ر الحريــق وأحدثــه عبــر  ّــالجنــسية يــدعى مايكــل روهــان دب
مــواد شــديدة االشــتعال، يقــول صــبري للجزيــرة نــت إنهــا ال 
تتوفر في األسواق وال تقتنيهـا إال الـدول، اعتقـل االحـتالل 
روهان وادعى أنه مختل عقليـا ونفـاه إلـى بـالده ثـم أغلـق 

 .الملف بال رجعة

ريق يوم الخميس، فلم تقم خطبة الجمعة كان الح
فــي المــصلى القبلــي، لكــن الخطبــة اســتؤنفت فــي الجمعــة 

آب، ويقـول صـبري إن / أغـسطس٢٩التالية وتحديـدا فـي 
والــده خطيــب األقــصى الــشيخ ســعيد صــبري ألقــى الخطبــة 
حينها قائما على األرض، الحتراق المنبـر، واخـتلط صـوته 

ـــــومين وســـــط الـــــ ـــــصلين المكل ـــــب الم ـــــاء بنحي سواد والبن
 .المتهالك

 عامـا، وهـو ٨١اليوم يبلغ الشيخ عكرمة صبري 
ــة،  ــذ ســنوات طويل إمــام وخطيــب فــي المــسجد األقــصى من
ــى  ــده كــان آخــر مــن خطــب عل ــرة نــت إن وال ويقــول للجزي

االبــن فكــان أول مــن "منبــر زنكــي قبــل إحراقــه، أمــا هــو 
ُخطب على المنبر الجديد الذي نصب مكان المحترق عـام 

 ".بتوصية من المملكة األردنية الهاشمية ٢٠٠٧

كــان الــشيخ يوســف أبــو ســنينة يــوم الحريــق فــي 
ــــ ـــه ١١ال ـــدا كيـــف ركـــض مـــع أهل  مـــن عمـــره، ويـــذكر جي

وجيرانه من البلدة القديمة نحو األقصى وأسهم في إطفـاء 
الحريق الذي يقول إنه لم يخمد حتى اليوم، فوضعه اليوم 

 . عاما٥١أصعب بكثير من وضعه قبل 

يقـــن أبـــو ســـنينة أن أحـــد أهـــداف إحـــراق منبـــر أ
ـــم يكتـــف بإخمـــاد  ِاألقـــصى كـــان إســـكات كلمـــة الحـــق، فل
ّالحريق في صغره، بل عمل حتى عـين إمامـا فـي األقـصى  ُ

، ومـا زال حتـى اليـوم ١٩٩٠، ثم خطيبا عـام ١٩٨٠عام 
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ــي  ــضييقات اإلســرائيلية الت ــر األقــصى، رغــم الت ــي منب يعتل
 .يتعرض لها هو ونظراؤه

مهمتي صعبة جدا، "أبو سنينة للجزيرة نت يقول 
يجب أن أقول كلمة الحق مهما كانت الظروف، فـاالحتالل 
يسكت جميع األصوات بـالقوة، كنـا سـبعة خطبـاء وأمـسينا 
اليــوم ثالثــة بعــد إبعــاد االحــتالل لبقيتنــا، يجــب أن نحمــي 
المنبر من اإلحراق المعنـوي ال المـادي فقـط، بإدامـة كلمـة 

 ".الحق منه

ــم  ــة ل مــن ) عامــا٢٩(يعاصــر الــشاب حمــزة قطين
البلدة القديمة بالقدس حدث إحراق المصلى القبلي، ولكـن 
الــــذكرى ظلــــت حاضــــرة فــــي ذهنــــه عبــــر شــــهادات أهلــــه 

 .ومعارفه، والروايات التي تتناقلها األجيال في القدس

ّوبحكــم عمــل قطينــة كمحــام مقدســي، يعــاين عــن 
س وأهلهمــا، كثــب انتهاكــات االحــتالل بحــق األقــصى والقــد

ويقــــول للجزيــــرة نــــت إن مــــشاهد الحريــــق تتكــــرر يوميــــا 
بأشكال مختلفة من خالل االقتحامات والتضييقات والتحكم 

 .ٕفي األبواب وابعاد المصلين

ال أبــالغ إن قلــت إن حــرق منزلــي أهــون "ويخــتم 
ّعلي من حرق المسجد األقصى، فالمساس بـه خـط أحمـر 

ّنــي، فهــو أعــز مــا ّال تهــاون فيــه، وحمايتــه أمــر فطــري دي
  .نملك، نرخص كل ثمين دفاعا عنه

  ٢١/٨/٢٠٢٠الجزيرة 

* * * * *  

 في ذكرى الحريق المشؤوم الواحدة والخمسين

األقصى  " القدس-بيان الهيئة اإلسالمية العليا "

  للمسلمين وحدهم، والحرائق ال تزال مستمرة

  

ْومن َأظلم ممن منـع مساجد اللـه َأن " ْ ِْ ِ َِ َ َـَ َ ََ َ ـ ُ َ َيـذكر فيهـا ْ ِ َ َ ْ ُ
ِاسمه وسعى في خرابها ُأولئك ما كان لهم َأن يـدخلوها إال  َ ُْ َ َُ َ َْ َ ْ َُ ََ َ َُ ِ ِِ َ َ َ ُ ْ
ذاب  ي اآلخـــرة ع م ف زي وله ـــدنيا خ ائفين لهـــم فـــي ال ٌخ َ ـــ َ ََِ ْ ِْ ـــ ِ ـــ ِ ِ ِ َِ ْ ـــ ُ ٌ َُ ْ ََ ْ  َ ـــ َ

ٌعظيم ِ    ١١٤سورة البقرة آية "َ

تــزال الجمــاهير اإلســالمية فــي العــالم  ال/ القــدس 
صــباح  وقــع  حريــق األقــصى المــشؤوم الــذيكلــه تــستذكر

م، وذلـك علـى يـد المجـرم ٢١/٨/١٩٦٩يوم الخميس في 
الــــذي قيــــل عنــــه أنــــه اســــترالي ) مايكــــل دنــــيس روهــــن(

لم يتم الكـشف عـنهم،  الجنسية، وعلى يد مجرمين آخرين
 االتهـــاموأن الهيئـــة اإلســـالمية العليـــا قـــد وجهـــت حينئـــذ 

 المـسؤولية عـن بشكل مباشر لـسلطات االحـتالل وحملتهـا
الجريمة النكراء، مع اإلشـارة إلـى أن سـلطات االحـتالل قـد 

هذا وال تزال "!!. معتوه"أغلقت ملف هذا المجرم بحجة أنه 
وبـصور  الحرائق متالحقة ومستمرة بحق األقـصى المبـارك

من اقتحامـات عنـصرية غوغائيـة مـن الجماعـات : متعددة
  مـن الحكومـةمباشـر وبـدعم المتطرفة، اليهودية واألحزاب

ـــة، ـــسه اإلســـرائيلي ومـــن الجـــيش اليميني  العـــسكرية بمالب
ومن الحفريات التي تهدد أساسات المـسجد القبلـي . ًأيضا

التـصريحات  باإلضـافة إلـى. األمامي من األقـصى المبـارك
المحمومــة فــي هــذه األيــام مــن مــسؤولين إســرائيليين فــي 
الحكومــــة اليمينيــــة المتطرفــــة ومــــن أعــــضاء الكنيــــست 

التــي تمــس حرمــة األقــصى  التــصريحات تهــورين، تلــكالم
 باألقــــصى اليهــــود أطمــــاع المبـــارك، والتــــي تكــــشف عــــن

ًالمبارك، والتي تدعي زورا وبهتانا بأن األقصى مقام على  ً
وأنهــم يخططــون إلقامــة !! أنقـاض هيكــل ســليمان المزعـوم

في هذه  كنيس لهم في رحاب األقصى، كما أنهم يحاولون
م علـى األقـصى المبـارك وتغييـر الواقـع سيادته بسط األيام

   .التاريخي له

إزاء ذلــك فــإن الهيئــة اإلســالمية العليــا بالقــدس 
   :توضح موقفها اإليماني المبدئي بما يأتي

ــا هــو  .١ ــارك، كم إن مــساحة المــسجد األقــصى المب
وتسعمائة متر  ًدونما وأربعون وأربعة مئة معلوم،
ل فيـــشم) الـــدونم الواحـــد ألـــف متـــر مربـــع(مربـــع 

ــي األمــامي، ومــسجد المــسجد ــصخرة قبــة القبل  ال
ــــاب  المروانــــي، والمــــصلى المــــشرفة، ومــــصلى ب



  
  ١٤٧ 

الرحمـــــة، ومـــــصلى البـــــراق، وكـــــذلك المـــــساطب 
واللـــواوين واألروقـــة والممـــرات واآلبـــار والبوابـــات 
ــا يحــيط باألقــصى مــن األســوار  ــل م الخارجيــة وك

  .والجدران الخارجية بما في ذلك حائط البراق

 المبــارك هــو للمــسلمين وحــدهم إن هــذا المــسجد .٢
وجــل، وهــو يمثــل  ّبقـرار ربــاني إلهــي مــن اهللا عـز

مـــا يقـــارب مليـــاري مـــسلم فـــي  ًجـــزءا مـــن إيمـــان
 .العالم

ًال عالقـة لغيـر المـسلمين بهـذا المـسجد ال ســابقا  .٣
ًوال الحقا، كما ال نقر وال نعترف بأي حـق لليهـود 

  .فيه

نــــستنكر ونــــرفض االعتــــداءات التــــي يقــــوم بهــــا  .٤
ود مـــن اقتحامـــات متواليـــة لرحـــاب األقـــصى اليهـــ

التــي هــي جــزء منــه، هــذا وقــد اتخــذت ســلطات 
فـــي هـــذه األيـــام ) الكورونـــا(االحـــتالل مـــن وبـــاء 

ذريعة للتقليل من عـدد المـصلين المـسلمين؛ فـي 
ـــل  ـــرة االقتحامـــات مـــن قب الوقـــت نفـــسه زادت وتي

 !! اليهود المتطرفين

يهـا نستنكر ونرفض الحفريات واألنفـاق التـي تجر .٥
ــــار   تحــــت األقــــصى وفــــي اإلســــرائيليةدائــــرة اآلث

محيطه، مما أدى إلى سـقوط بعـض الحجـارة مـن 
حائط البراق، وتصدع عدد من المباني التاريخيـة 
ــارك، وفــي بلــدة ســلوان  ــي محــيط األقــصى المب ف

 .ًأيضا

ــسكو  .٦ ــثمن القــرارات التــي أصــدرتها منظمــة اليون ن
ًمـــــؤخرا، ومنهـــــا أن األقـــــصى المبـــــارك خـــــاص 

ـــه، وأن للمـــسل ـــة لليهـــود ب مين وحـــدهم، وال عالق
مدينـــــة القـــــدس مدينـــــة محتلـــــة، وأن إجـــــراءات 
ـــة هـــي إجـــراءات  ســـلطات االحـــتالل بحـــق المدين
باطلـة وغيــر قانونيـة، مــع اإلشـارة إلــى أن مدينــة 
ــالمي  ــى قائمــة التــراث الع ــم وضــعها عل ــدس ت الق

ـــرض للخطـــر فـــي ظـــل االحـــتالل منـــذ عـــام  المع
  .م١٩٨١

مـسكين باألقـصى الـذي هـو سيبقى المـسلمون مت .٧
ــستمرون فــي  ــدتهم، وسي جــزء مــن إيمــانهم وعقي

 وفي الدفاع عنه، وال تنازل عـن ذرة تـراب اعماره
 .منه

ًسيبقى صوت األذان مرتفعـا فـوق مـآذن األقـصى  .٨
هـــذا األذان ... ومـــآذن مـــساجد فلـــسطين األخـــرى

ـــات األقـــصى هـــو  الـــذي أول مـــن رفعـــه فـــي جنب
 رضي اهللا عنه - الصحابي الجليل بالل بن رباح

 صـلى اهللا عليـه وسـلم –مؤذن الرسول محمـد  -
 .م٦٣٦/ ه١٥وذلك عام  -

ـــــرارات  .٩ ـــــن أن يخـــــضع لق ـــــصى أســـــمى م إن األق
المحـــــــاكم وال الحكومـــــــات، وهـــــــو غيـــــــر قابـــــــل 
للتفاوضات وال المقايـضات وال التنـازالت، كمـا أن 

 .األقصى غير خاضع للبيوعات

يتوجــــب علـــــى الحكومـــــات فـــــي العـــــالم العربـــــي  .١٠
سالمي أن يتحملوا مـسؤولياتهم تجـاه القـدس واإل

واألقصى المبارك، وأن يتداركوا الموقف قبل فوات 
ــــدم، وأن اهللا عــــز ــــل وّاألوان، والت ســــاعة من  ّج

  .سيحاسب كل من يقصر بحق القدس واألقصى

نحث علـى شـد الرحـال إلـى األقـصى المبـارك فـي  .١١
ــات واأليــام جميعهــا، وبــشكل مــستمر، فــإن  األوق

 . تزال محدقة بهاألخطار ال

ــــذين  .١٢ ــــرام وتقــــدير لحــــراس المــــسجد ال تحيــــة احت
ــــــات  ــــــرابطين والمرابط ــــــون بــــــواجبهم، وللم يقوم
ــــم فــــي رحــــاب  ــــات مــــساطب العل ولطــــالب وطالب

 .المسجد األقصى المبارك، الذين يدافعون عنه

ـكن َأكثـــر النـــاس ال * َواللـــه غالـــب علـــى َأمـــره ول ِ  َ َ َْ ِ َـــِ ََ َِِ ْ َ ٌ ُ ّ
َيعلمون ُ َ ْ    ٢١ف آية سورة يوس*َ



  
  ١٤٨ 

/ ١٩/٨: وفق هـ١٤٤١/ذو الحجة/ ٢٩القدس في 

   م٢٠٢٠

   "أمين المنبر"رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 

    القدس-عكرمة سعيد صبري. الشيخ د

* * * * *  

   إلحراق المسجد األقصى٥١ ـلافي الذكرى 
  

ما يوم إحراق المسجد األقصى المبارك بتاريخ 
اء من أجندة االحتالل  إال يوم من األيام السود٢١/٨/٦٩

اإلسرائيلي، وحادث اليم من عشرات الجرائم التي يرتكبها 
االحتالل في كل يوم ضمن مسلسل االعتداءات في 
األراضي العربية المحتلة بشكل عام، وفي القدس الشرقية 
على وجه الخصوص، مما يثبت همجية االحتالل وعدم 

الم انه بلد رغبته في تحقيق السالم، رغم ادعائه أمام الع
  .ديموقراطي ويسعى للسالم

 قامت ١٩٦٧فمنذ عشية حرب حزيران عام 
بهدم حارة المغاربة " السلطة القائمة باالحتالل " إسرائيل 

بما فيها من منازل، واستمرت في سياسة هدم المنازل 
حيث بلغ عدد المنازل التي هدمتها إسرائيل من عام 

من عام ًمنزال و) ٢٠٠٠( نحو ١٩٩٩ عام -١٩٦٧
وتشير التقارير . ًمنزال) ٨٩٣( نحو ٢٠٠٨ – ٢٠٠٠

 هدمت سلطات ١٩٦٧الفلسطينية الى انه منذ العام 
 منزل فلسطيني ومنشآت اخرى ٣٧٠٠االحتالل اكثر من 

 االستيالء ١٩٦٧في القدس المحتلة كما تم في عام 
ًموقعا إلى بؤر ) ١٤٠(ًمنزال وتحويل ) ١١١(على 

داخل سور  ض عليها عقاراتاستيطانية، وصادرت أرا
ً عقارا ٤٧٢ً دونما وفيها ١١٦القدس بلغت مساحتها 

وقفيا إما لألوقاف اإلسالمية أو لعائالت مقدسية إضافة 
ًعقارا يملكها أفراد وعائالت عربية، وأوقفت ) ١٣٠(إلى 

، ١٩٦٧العمل بالقوانين األردنية المعمول بها قبل عام 
في القدس، او وأغلقت عشرات المؤسسات العربية 

  .أوقفتها عن العمل كالمحاكم والبنوك وغيرها

 ورغم صدور عشرات القرارات عن الجمعية 
العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن ومنظمة اليونسكو 
وغيرها من المنظمات والتي تدعو جميعها إلى ضرورة 
وقف إسرائيل ما تمارسه من اعتداءات في األرض 

في القدس الشرقية، وتدين الفلسطينية المحتلة وخاصة 
قيام سلطات االحتالل بإجراءات أحادية على األرض، إال 
ًإن سلطات االحتالل لم تلق باال لذلك وضربت قرارات 
الشرعية الدولية بعرض الحائط واستمرت باعتدائها 
المختلفة التي شملت الحفريات المتنوعة حول وأسفل 

 والحضارية في المسجد األقصى، وتغيير المعالم التاريخية
ٕالقدس واقامة المشاريع التهويدية كمبنى شتراوس 
وموقف جفعاتي والقطار الهوائي والمصعد الكهربائي 
وافتتاح عدد من الكنس ومصادرة آالف الدونمات من 
المدن والقرى العربية لشق الطرق فيها ولتقيم عليها 
عشرات المستعمرات والبؤر االستيطانية التي انتشرت 

قدس وحولها، وحول المدن والقرى العربية داخل ال
ٕكانتشار السرطان في جسم اإلنسان، واقامة الجدار 

  . العازل

ًولتشريع أعمالها العدوانية هذه سنت عددا من  ّ
القوانين العنصرية ومنها قانون توزيع السكان لعام 

، وقانون القومية ١٩٨٠، وقانون أساسي القدس ١٩٧٥
  .قوانيناليهودية عام وغيرها من ال

ًكما وضعت قيودا عدة على حركة السكان العرب 
وخاصة في القدس الشرقية، وسحبت آالف الهويات منهم 
وحرمتهم من اإلقامة في القدس، ووضعت الحواجز 

 تركيب نحو ٢٠١٧وكاميرات المراقبة إذ تم في عام 
ًمركزا ) ١٦(ٕكاميرا في القدس المحتلة واقامة ) ١٠٠٠(

  .نة القدسًشرطيا في أحياء مدي

ويالحظ ان سلطات االحتالل زادت بعد اتفاق 
أوسلو من نشاطها االستيطاني وقامت بالسيطرة على 
عدد من األحياء العربية كحي الشيخ جراح، وقرية سلوان 



  
  ١٤٩ 

ًالتي صادرت جزء من أراضيها وهدمت عددا كبير من 
منازلها ومنازل القرى المجاورة لها والتي ال يتسع المقام 

  في هذا التقرير التفصيللذكرها ب

ًويعيش المقدسيون وضعا اقتصاديا صعبا بسبب  ً ً
ًما يفرض عليهم من ضرائب عالية ووضعا صحيا سيئا  ً ً
بسبب إغالق العديد من المستشفيات العربية، وعدم 
السماح لها بالتوسع ووضع قيود عليها، وال يقل الوضع 

ل ًالتعليمي سوء عن ذلك حيث ال تسمح سلطات االحتال
بترميم المدارس القديمة او بناء مدارس جديدة، او 
إضافة غرف صفية لمجابهة التوسع، إضافة إلى محاولة 
فرض تعليم المنهاج اإلسرائيلي في المدارس العربية 
ألسرلة التعليم، ومحاربة كافة االوجه الثقافية العربية في 

  .القدس

ٕواضافة الى معاناة أهل القدس من األوضاع 
لصعبة، فإنهم يتعرضون للقتل واالعتقال واألسر المعيشة ا
ًشهيدا ) ١٢( على سبيل المثال ارتقى ٢٠١٧ففي عام 

) ٢٤٣٦(من بينهم سيدة بنيران االحتالل وتم اعتقال 
ًمواطنا عن ) ١٧٠(ًمعتقال ثلثهم من األطفال، وتم إبعاد 

  .المسجد األقصى، وعن مدينة القدس ولمدد مختلفة

اءات على المقدسات ويتكرر مسلسل االعتد
االسالمية والمسيحية في القدس كل يوم فهاهي تمر 

لحريق المسجد األقصى، ) ٥١( علينا اليوم الذكرى الـ
والتي أتبعت بعدد من االعتداءات على المقدسات أهمها 
ما يتعرض له المسجد األقصى المبارك من اقتحامات 
للمتطرفين أصبحت بشكل يومي وباعداد متزايدة مع 

ارسة الطقوس التلمودية بشكل علني من قبل مم
المتطرفين اليهود الذين يقودهم حاخامات ومسؤولون 
كبار مطالبين بهدم المسجد وبناء الهيكل المزعوم على 

 ٢٠١٧أنقاضه، وقد بلغ عدد المقتحمين للمسجد عام 
ألف مستوطن بينهم أعضاء كنيست، وتتزايد ) ٢٨(نحو 

ذ بلغ عدد المقتحمين أعداد المقتحمين في كل يوم ا

 فقط من العام الحالي ٢٠٢٠للمسجد في شهر تموز 
  .ًمقتحما) ٢٧٦٤(

هذا باإلضافة إلى االعتداء على المقابر 
اإلسالمية وتجريف أجزاء منها كمقبرة مأمن اهللا والمقبرة 

ومقبرة باب الرحمة، واالعتداء على الشخصيات  اليوسفية
ارات يومية بإبعادهم ٕاإلسالمية ورجاالت القدس واصدار قر

عن القدس او المسجد األقصى أو منعهم من دخول 
  .المسجد األقصى

ورجال الدين  كما تعرضت المقدسات المسيحية
ًالمسيحي إلى االعتداءات اإلسرائيلية فقد اعتدي مرارا 
على بعض الكنائس والرهبان والمطارنة في القدس ومن 

اهللا الذي ابعد أمثله ذلك المطران ايالريون كبوشي رحمه 
  .ًخارج الوطن وظل مبعدا حتى وفاته

هذا غيض من فيض عن االعتداءات 
اإلسرائيلية، مما يدفع المتابع والمهتم إلى طرح السؤال 

ألم يحن الوقت أن تتخذ الدول والمنظمات :  التالي
المعنية وكل محبي السالم اإلجراءات الالزمة لوقف هذه 

االحتالل حتى يمكن ان االعتداءات والعمل على إنهاء 
 ١٩٦٧تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

وعاصمتها القدس ويحل السالم في المنطقة وهو حل 
ينادي به جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين حفظه 
ًاهللا دوما وفي كافة المحافل الدولية انطالقا من اعتبار  ً

 بالنسبة قضية فلسطين والقدس هي قضية مركزية
لألردن وأمانة أوجبتها الوصاية الهاشمية على المقدسات 

  اإلسالمية والمسيحية في القدس؟؟؟

 لذلك فان على جميع الدول العربية واإلسالمية 
دعم الدور األردني تجاه القدس ومطالبة المجتمع الدولي 
بإنهاء االحتالل وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعليها 

ل في القدس الشريف لتعزيز صمودهم ًأيضا دعم األه
عنها االحتالل اإلسرائيلي على أرضهم الى إن يزول 

  .الغاشم
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  اللجنة الملكية لشؤون القدس

* * * * *  

... لحريق المسجد األقصى " ٥١"ـفي الذكرى ال
 هيكلهم مزعوم ومبكاهم براقنا

 

األمــين العــام للمــؤتمر الــوطني  (اللــواء بــالل النتــشة: بقلـم
 )للقدسالشعبي 

لحريـــق " ٥١" ـتوافـــق اليـــوم الجمعـــة، الـــذكرى الـــ
 عليــــه اإلرهــــابي أقــــدمالمــــسجد األقــــصى المبــــارك الــــذي 

ـــسية ـــل "اليهـــودي اســـترالي الجن ـــيس مايك ـــام " دين ـــي الع ف
 بعــامين اثنــين، ٦٧، أي بعــد نكــسة حزيــران عــام ١٩٦٩
 الحريق الـذي شـب فـي الجنـاح الـشرقي للجـامع أتىحيث 

هــة الجنوبيــة للمــسجد، علــى كامــل ْالقبلــي المقــام فــي الج
محتويــات الجنـــاح بمــا فـــي ذلـــك المنبــر التـــاريخي للقائـــد 

 هـذه أعقـابوفـي . األيـوبياإلسالمي العظيم صالح الدين 
الجريمـة النكـراء التـي ادعـت إسـرائيل بـأن منفـذها مـصاب 

ــالجنون، عمــت المظــاهرات كافــة  ــل أرجــاءب ــوطن المحت  ال
ـــالمين العربـــي واإلســـالمي فيمـــا  صـــدرت ردود أفعـــال والع

غاضـــبة عـــن القـــادة والزعمـــاء العـــرب، فـــي الوقـــت الـــذي 
تحركت فيه المملكة األردنية الهاشمية وعلى الفـور قامـت 

 وذلـك ٕواحراقـهبإعادة اعمار المسجد وترميم ما تـم تـدميره 
 .بتوجيهات من الملك المغفور له الحسين بن طالل

 بوأربــاكــان االعتقــاد الــسائد لــدى قــادة االحــتالل 
ـــاء  ـــديهم، ان حريـــق المـــسجد ســـوف يـــردع أبن التطـــرف ل
ـــي  ـــاط ف ـــصالة والرب ـــدهم عـــن ال ـــسطيني ويبع ـــشعب الفل ال
األقصى وحمايته مـن التـدنيس واالقتحـام واالعتـداء، غيـر 

 دفعت بأبنـاء القـدس خاصـة والكـل اآلثمةان هذه الحادثة 
الفلــسطيني عامــة، إلــى حــشد الطاقــات وشــحذ الهمــم فــي 

لقبلتـــين وثالـــث الحـــرمين الـــشريفين ســـبيل حمايـــة أولـــى ا
ومنع المساس به حتى لو أدى ذلك إلـى االستـشهاد علـى 

 وكان لمنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي التـي .عتباته ومصاطبه

تأســست بعــد الحريــق مباشــرة، الــدور البــارز والكبيــر فــي 
ردع وقمـــــع عقليـــــة التطـــــرف لـــــدى غـــــالة المـــــستوطنين 

 عقولهم أفكارا زائفـة واإلرهابيين اليهود الذين مازالت تنخر
ومــــزاعم ال أســــاس تاريخيــــا لهــــا وهــــي ان األقــــصى هــــو 

 هــذه ٕواقامــة يــسعون إلــى هدمــه فــإنهموبالتــالي " الهيكــل"
 .مكانه" الخرافة"

وال يختلف اثنان على ان هذه الجريمة النكراء لم 
تكن لتنفـذ مـن قبـل اإلرهـابي المـذكور لـوال موجـة التطـرف 

إلسـرائيليين وقـادة األحـزاب  الساسة اأصابتوالغرور التي 
اليهودية المختلفة من ان العرب والفلسطينيين وبعد نكسة 

 ان الــــرد إال لــــن تقــــوم لهــــم قائمــــة، ٦٧حزيــــران عــــام 
ــا عنــدما هبــت الجمــاهير الــشعبية  الفلــسطيني جــاء مفاجئ
معلنــة رفــضها لالحــتالل والتعــايش معــه ومؤكــدة علــى ان 

سا بعقيدة كـل األقصى خط احمر وان المساس به يعتبر م
 .مسلمي العالم

وقــد اتكــأت الجمــاهير الفلــسطينية فــي مواجهتهــا 
إلسرائيل التي كانت تعيش نشوة النصر، إلى المـد الثـوري 
العارم في منظمة التحرير الفلسطينية التـي كانـت منتـشية 

 حيـــث ٦٨فـــي العـــام " الكرامـــة"هـــي األخـــرى بعـــد معركـــة 
ان الحقوا هزيمـة استعاد العرب والفلسطينيون هيبتهم بعد 

نكـــراء بجـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي، كمـــا اســـتندت علـــى 
الوصاية الهاشمية على المقدسـات اإلسـالمية والمـسيحية 

 أمـامتـزال بمثابـة حـائط الـصد  في القدس والتي كانت ومـا
أي عدوان إسرائيلي على تلك المقدسات وخاصـة المـسجد 

 .األقصى المبارك 

ً ومنـذ نحـو قـرن ولمن ال يعرف، فان الهاشـميون
ِمــن الزمــان، وهــم يقومــون بمــسؤولياتهم التاريخيــة تجــاه  ِ ِّ َ َ ِ ّ
ِالمدينــة المقدســة، واألمــاكن اإلســالمية والمــسيحية فيهــا ِ ِ ِّ َّ ُِ ّ .

َففــي الحــادي عــشر مــن شــهر آذار ســنة  ِ ِ َ ايع ١٩٢٤َ َم، ب َ ــ َ
َعدد من المـسؤولين الفلـسطينيين وأهـل القـدس، الـشريف  ّ ِ ُ ُ َ َ

سين بـــن علـــي ب َح ِالوصـــاية علـــى المقدســـات اإلســـالمية َُـــ ِ ِّ ّ ُ
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ِوالمسيحية فـي القـدس، وهـي تهـدف للحفـاظ علـى الواليـة  ِ ِ ُِ ُ ّ َ
ِالعربيـــة واإلســـالمية علـــى المدينـــة المقدســـة ِ ِ ِّ ُ ّ ِوفـــي عهـــد . ّ َ ِ

ِالملك الحسين بـن طـالل، فقـد أمـر بتشكيل لجنـة إلعمـار  ٍِ ِِ َـٍ َ ْ ُـ
ــــاكن المقدســــة ، عرفــــت بقــــانون  ِاألم ِْ ُّ ِ ِالمــــسجد ِإعمــــار (ُ َ

ِاَألقــصى المبــارك وقبــة الــصخرة المــشرفة لــسنة  ِ ِ َِ ّ ُ ُِ ُ١٩٥٤( ،
ِحيث بدَأ تنفيذ اإلعمار الهاشمي منذ سنة  َ ُ ُ ِ ُ١٩٥٨ 

َ اتفاقية السالم بين األردن واسرائيل المعروفـة أما ٕ  َ ِ ّ ِ ّ
َوادي عربـــة(باســـم  ْ، فقـــد نـــصت ١٩٩٤َوالموقعـــة عـــام ) َ 

ـــي و ـــدور األردن ـــرام ال ـــى احت عل ِ ّ ـــى ِ اية الهاشـــمية عل ِالوص ِّ ـــ َ
ِالمقدســات اإلســالمية فــي المدينــة المقدســة ِ ِّ ّ ــا . ُ ــا، فإنن وهن

نشدد أيـضا علـى دور العاهـل األردنـي الملـك عبـد اهللا بـن 
الحــــسين الــــذي يعطــــي كــــل االهتمــــام والرعايــــة لالمــــاكن 
المقدسة في مدينة القـدس وعلـى رأسـها المـسجد األقـصى 

لـسياسي الواضـح والثابـت المبارك، كما نشير إلى موقفـه ا
ــه قــادة االحــتالل وهــو ان القــدس خــط احمــر  والــذي يعلم

 مدينة عربية فلسطينية خاضـعة لالحـتالل وان حـسم وأنها
ـــتم  ـــة إالملفهـــا ال ي ـــة دولي ـــر مفاوضـــات جـــادة وبرعاي  عب

نزيهة بين كـل مـن الجـانبين الفلـسطيني واإلسـرائيلي، فـي 
ــرار الــرئيس األمير ــى رفــض ق ــد إشــارة واضــحة إل كــي دونال

ترامـــب باعتبارهـــا عاصـــمة إلســـرائيل وهـــو الموقـــف الـــذي 
يتطــابق مــع مــا تؤكــد عليــه القيــادة الفلــسطينية برئاســة 

ـــرئيس محمـــود عبـــاس  ـــذي " أبـــو مـــازن"ال ـــنال  عـــدم أعل
ـــه  ـــشان أواعتراف ـــات المتحـــدة ب ـــه بقـــرار زعـــيم الوالي  قبول

المدينة المقدسة التي هي ضمن األراضي التي احتلت في 
 ويجب على إسرائيل االنسحاب منهـا ١٩٦٧ران حرب حزي

 . ٢٤٢ًوفقا لقرار مجلس األمن رقم 

ــــــسطينية  ــــــف الفل ــــــاغم وتطــــــابق المواق  -ان تن
، فيــه رســالة واضــحة لالحــتالل وهــي ان مــصير األردنيــة

القـــدس وكـــل القــــضايا العالقـــة والتـــي تــــم ترحيلهـــا إلــــى 
 الجانــب أحــاديمفاوضــات الحــل النهــائي، ال تحــسم بقــرار 

 عن الرئيس األميركي ترامب الـذي ال يقـيم وزنـا ألي صدر

 اتفاقات سياسية، وعلى دولة االحتالل ان أوقرارات دولية 
تــؤمن بحركــة التــاريخ التــي ال تتوقــف عنــد زعــيم يمــارس 
علميــــة االســــتفراد بالــــشعب الفلــــسطيني فــــي ظــــل حالــــة 
االنهيــار فــي المنظومــة القيميــة العربيــة وتراجــع مــوازين 

فقـادم األيـام والـسنين ربمــا .  دولـة االحــتاللالقـوى لـصالح
يغير من هذه الموازين لـصالح إقامـة سـالم عـادل وشـامل 
في المنطقة تنعم فيه األجيال المتعاقبة بـاألمن واالسـتقرار 

 الشعب الفلسطيني وكـل دعـاة إليهوالكرامة وهو ما يطمح 
  ...السالم في العالم

 ٢١/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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  )١+٥٠(كرى إحراق األقصى المبارك ذ
  

  عزت جرادات. د

 - ١٩٤١ -) مايكل دنيس روهان(أشعل * 
أشعل النيران ...  الصهيوني االسترالي الجنسية١٩٩٥
التي التهمت الجناح الشرقي ) م٢١/٨/١٩٦٩(يوم 

ّ ودمرت -   الجهة الجنوبية للجامع- للجامع القبلي
الذي ) ح الدين صال-  منبر نور الدين(المنبر التاريخي 

ّ، وتم تركيبه صبيحة )صالح الدين(تنقل مع جيوش 
تحرير األقصى المبارك، واستمع محرر القدس، صالح 

 مع جيوشه إلى أول خطبة تلقى من على ذلك - الدين
  .المنبر للقاضي الفاضل

أصبحت القبة األثرية للجامع المصنوعة من * 
يين الفضة الالمعة في خطر، حيث هبت جموع المقدس

والفلسطينيين من مختلف المدن والقرى الفلسطينية 
 .المجاورة إلخماد ذلك الحريق
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ّما ال يعرفه معظم العامة أن النار قد دمرت * 
ًثلث مساحة الجامع القبلي، إضافة الثني عشر معلما من 

 :معالمه منها

محراب زكريا، مقام األربعين، ثالثة أروقة، 
 من - اإلسراء -  سورةّالمحراب الرخامي الملون، مطلع
 .الخ... ّالفسيفساء المذهبة فوق المحراب

كان من تداعيات هذا الحريق المشؤوم إنشاء * 
رابطة التعاون اإلسالمي )... منظمة المؤتمر اإلسالمي(

ْحاليا والتي تضم جميع الدول العربية واإلسالمية، تداعت  َ ً
 ) الرباط- لجنة القدس(لنصرة األقصى، وانبثقت منه 

 .من أجل حماية القدس) بيت مال القدس(والتي أنشأت 

بقراره رقم ) مجلس األمن الدولي(وأعلن * 
حزنه للضرر البالغ الذي (م عن ١٩٦٩لسنة ) ٢٧١(

ألحقه الحريق بالمسجد األقصى، ويدرك الخسارة التي 
 .!!!لحقت بالثقافة اإلنسانية نتيجة لهذا الضرر

وزارة / صىلجنة أعمار المسجد األق(وتولت * 
إزالة آثار الحريق وترميم الجامع، ) األوقاف األردنية

من خالل فريق فني ) منبر صالح الدين(ٕواعادة ضع 
ًبها المنبر، تعشيقا  ُأردني، بالطريقة نفسها التي صنع

ٍآلالف القطع الخشبية بفن إسالمي نادر، ألكثر من 
ّعقدين من الزمن، وتم تركيبه بمباركة  جاللة الملك (ْ

صاحب الوالية الهاشمية على األقصى ) بداهللا الثانيع
 - الحرم القدسي الشريف والمقدسات الدينية/ المبارك

 .اإلسالمية والمسيحية في القدس

ما زال الخطر الصهيوني على المسجد * 
 :ًاألقصى المبارك قائما ومتواصال حيث

سياسة التهجير القسري للمقدسيين الذي  -
 .ت االحتاللًيعيشون حياة ضنكا تح

طة اإلحالل الصهيوني االستيطاني  خ-
 .للمستوطنين الحاقدين داخل القدس

تهويد المدينة المقدسية، بفرض األسماء  -
 .العبرية على أحيائها وشوارعها ومعالمها

االقتحامات واالعتداءات اليومية التي يقوم  -
الحرم القدسي (بها المستوطنون الحاقدون لساحات 

رسون طقوسهم الدينية، بحماية السلطات ويما) الشريف
 .ْالصهيونية المحتلة، التي انتزعت اإلدارة السياحية

إن االنتصار لألقصى المبارك في الذكرى * 
لنكبة الحريق يتطلب اتخاذ مواقف قوية في ) ١+٥٠(

ًوحدة الشعوب العربية واإلسالمية دعما للوالية الهاشمية، 
الحرم (اقتحامات ًورفضا للممارسات الصهيونية في 

، لتظل قضية القدس واألقصى المبارك )القدس الشريف
 .ّحية على الساحة السياسية واإلعالمية الدولية

  ١١ ص٢٣/٨/٢٠٢٠الدستور 
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 بين صالح الدين والهاشميين.. "منبر األقصى"

 فايز الفايز

صادفت هذه األيام الذكرى الحادية والخمسين 
لجريمة إحراق المسجد األقصى بالتعاون الصهيوني 
اإلحتاللي للقدس وأرض فلسطين، وهي تصادف بالمعية 
حقبة إسرائيلية جديدة من االنفتاح العربي عليها فجأة، 

سكر الصهيوني به حتى آبائهم بمشهد لم يكن يحلم المع
األوائل، وعودا لذكرى المنبر األصلي الذي التصق اسمه 
بالفاتح العظيم صالح الدين األيوبي، رغم أن من صنعه 
واحتفظ به للتحرير هو السلطان نور الدين زنكي الذي لم 
يكتب له فتح القدس، حتى حمله صالح الدين وأرساه في 

 عليه السنين والدول عبر صدر المسجد العظيم، ثم توالت
ُثمانمئة عام، قبل أن يحرق كليا على يد اإلرهابي 

  .اإلسترالي بالتواطىء مع سلطة االحتالل
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بعد احتراق المنبر وقسم كبير من المسجد 
األقصى، قامت دائرة األوقاف ببناء منبر حديدي مكانه، 
ّحتى أمر الملك الراحل الحسين بن طالل ببناء منبر جديد 

ات الطراز األصلي، وبدأ المختصون بالبحث على ذ
والتخطيط لذلك، ولم يشهد الحسين نهاية المشروع، 
فتبناه الملك عبداهللا الثاني كإرث شرعي إلبقاء الصبغة 
ًالتاريخية حية في المسجد المبارك الذي لقي الجد األكبر 
الملك عبداهللا األول حتفه على عتباته، وتابع الملك 

نجاز تلك التحفة المنقولة من العصور عبداهللا تفاصيل إ
الذهبية للحكم اإلسالمي، الى أن تم إنجازه في األردن 

 ونقله لألقصى، وبذات االسم المتعارف عليه ٢٠٠٧عام 
  .منبر صالح الدين

ُفي هذا الزمن الذي مسحت من سجالته وكتب 
التعليم فيه كثيرا من األحداث المضيئة للتاريخ العربي 

ادلة، لم يعد يجد الجيل الجديد أي فرصة واإلسالمي الع
للتعرف على تاريخ بالدهم، وال إنجازات اآلباء العظماء 
الذين حاربوا الظلم واالستبداد الذي ساقته الدول 
االستعمارية لتغيير الجغرافيا العربية والثقافة اإلسالمية 
تمهيدا للتغيير الديموغرافي والعزل المكاني للسكان 

عرب في فلسطين وغيرها من البالد، ولهذا األصليين من ال
ال أحد يهتم بأهمية التاريخ كشاهد على أننا كنا وال نزال 
األقرب لفلسطين وللمسجد العظيم، ولم يفرق إلتصاقنا 
بفلسطين التاريخ ومسجدنا المبارك بخالفنا أو صلح 

  .دولتنا مع االحتالل اإلسرائيلي

المال في هذا الزمن يستطيع أي كائن أن يوزع 
واألعمال والشهوات على من يشاء من البشر، ولكنه ال 
يستطيع كسب قلوبهم مثلما كسب جيوبهم، وشتان ما 
ًبين يهادن مع العدو مجبرا سياسيا وجغرافيا دون 

 دون قيد انقهميعمن احتضان لكل ما عندهم، وما بين 
وال شرط، فالعالقة األردنية اإلسرائيلية مبنية على 

ٕ تخالفنا فيها كثيرا، وان كانت الدولة تفاهمات طالما

الفلسطينية الناجزة على كامل أرضها التاريخية هي 
مؤشر اإلتجاه، فإن التطبيع الشعبي لم يكن إجبارا من 
قبل سلطتنا، وخير دليل على ذلك فإن الملك عبداهللا 
الثاني لم يزر دولة اإلحتالل بينما زار رام اهللا تأييدا 

  .للسلطة الفلسطينية

ن هنا نستخلص أن الغمر واللمز من موقف م
األردن تجاه القضية الفلسطينية، أو التبرير بمعاهدة 
وادي عربة، ال يمكن أن يتطابق مع أي حالة أخرى، فلم 
ًيطرح األردن رسميا نفسه بديال عن أحد، وان كان مصرا  ٕ
على الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها، فهو لم 

اشمي، حيث استغرق بناءه سنوات، يعلن أن المنبر هو ه
وبأكثر من ست عشرة الف قطعة خشبية من شجر الجوز 
ّالمطعم باألبنوس كنسخة أصلية كلفت ماليين الدنانير، 
وأبقى على تسميته منبر صالح الدين كما هو، ال المنبر 

  .الهاشمي

  ١٥ ص٢٣/٨/٢٠٢٠الرأي 
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  ..!!حريق األقصى مستمر
  

  رشيد حسن

 تذكر ويتذكر حريق االقصى المبارك، قليل من
 الشهر الجاري، الحريق ٢١الذي صادف الجمعة الفائتة 

 «الذي دبره الصهاينة المجرمون، ونفذه صهيوني حاقد 
وبرأته .. من اصول استرالية، اتهموه بالجنون» وهانر

والمجرمون الصهاينة يوصفون عادة ..!! المحكمة بعد ذلك
وقد اتى .!!. رائم التي يقترفونهابالجنون، لتبرئتهم من الج

هذا الحريق الخطير على منبر صالح الدين وعلى قسم 
كتب ومخطوطات «كبير من المسجد ومحتوياته النفيسة 

 !!..ال تقدر بثمن» الخ ...ونفائس

وهي .. وقليل ال يزال يتذكر صورة اهلنا المرابطين
الصورة التي ال تغادر الذاكرة الفلسطينية وقد هبوا 

بالماء ليطفئوا الحريق » الكرادل«يملؤون .. عورينمذ
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بعد ان منعت ىسلطات االحتالل سيارات االطفاء ... اآلثم
قبل ان .. من الوصول الى المسجد واطفاء الحريق االثم

 ..تتحول اولى القبلتين الى كومة من رماد ونار

عاما ال تزال تتكرر كل » ٥١«الصورة المرعبة قبل 
عدوان الصهيوني مستمرا لم يتوقف يوما وال يزال ال.. يوم

 ..واحدا

والمالحظ ان مشهد االعتداءات على االقصى اتخذ 
من اقتحامات رعاع .. صورا واساليب كثير متنوعة

محاصرة   الى... المستوطنين بحماية الجيش الصهيوني
ُاالقصى بالكنس الصهيونية، الى تجريف المقابر 

االموية  هدم القصورو.. »مامن اهللا«مقبرة .. االسالمية
الى قطار سريع يصل جبل الهيكل بحائط .. وحارة المغاربة

.. «حاط المبكى» بـ.. البراق، والذي يسمونه زورا وبهتانا
حتى أصبح المسجد . الى حفر االنفاق ومن جميع الجهات

ما ينذر بانهياره إذا ما .. في الفراغ.. معلقا في الهواء
.. زلزال خفيف.. ار غزيرةأمط» ..تعرض الي كارثة طبيعية

كما يقول .. »اختراق الصوت من قبل طائرات العدو
 ..المهندس رائف نجم

كل هذا واكثر منه، يتم وفق مخطط يهودي 
ٕصهيوني خبيث، يستهدف هدم المسجد واقامة الهيكل 

كما » نبي اسرائيل« المزعوم، تجسيدا لمقولة ابن غوريون
ي ودولته الغاصبة ومؤسس الكيان الصهيون.. يطلقون عليه

 ....من ارض فلسطين العربية التاريخية% ٧٨على 

وال مكان للقدس .. ال مكان السرائيل بدون القدس(
 ).بدون إقامة الهيكل على أنقاض االقصى

المقيمون في بيت .. أهلنا المرابطون الصامدون
واكناف بيت المقدس يعرفون أطماع العدو . المقدس

..  إلى االقصى مرات عدةومخططاته، فاعلنوا النفير
ووضعوا انفسهم في حالة طوارئ لرد العدوان، ونجحوا حتى 

في إلغاء البوابات .. اآلن في إفشال مخططات العدو
وفي فتح باب الرحمة الذي أغلق سبعة عشر .. االلكترونية

استئصال الجواسيس   في– وهذا هو االهم –وأخيرا .. عاما

اءات بحقهم، ونعني عدم والسماسرة بعد إتخاذ أقسى االجر
وعدم دفنهم في مقابر .. الصالة عليهم في األقصى

 ..المسلمين

وقبل أن نختم هذا المقال نشير الى أن المسجد  
اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث .. األقصى المبارك

 .يتعرض الى عدوان جديد... الحرمين

االعتداءات على المسجد االقصى مستمرة منذ عام 
ورغم كل ذلك .. ما دامت فلسطين محتلة.. تستمر وس٦٧

فان اهلنا المرابطين الذين نذرهم اهللا للدفاع عن القدس 
كما روي عن  ..وشهيدهم بسبعين شهيدا.. واالقصى

ففجرهم قادم ال .. سينتصرون.. الرسول عليه السالم
 ..وليل المطبعين والمحتلين الى زوال.. محالة

 ..طال الزمن ام قصر

  ١٠ ص٢٣/٨/٢٠٢٠ الدستور
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  !االستهداف دائرة في زال ما األقصى
 

  راسم عبيدات: بقلم

ًمـــــا زال األقـــــصى مـــــستهدفا بعـــــد مـــــرور واحـــــد 
ـــل متطـــرف  ـــن قب ـــى جريمـــة حرقـــه م ًوخمـــسين عامـــا عل
صهيوني من أصـول اسـترالية يـدعى مايكـل روهـان، وهـو 

إحـراق كانـت تعتقـد . ما طال منبـر صـالح الـدين التـاريخي
 أنذاك غولدا مائير بأنه سيحرك كـل االحتالليسة وزراء رئ

ــــة  ــــان -مــــشاعر وعواطــــف األمــــة العربي  اإلســــالمية، وب
جيوشها سـتزحف علـى القـدس لتحريرهـا، وهـي كمـا قالـت 
ًلــم تــنم طــوال الليــل خوفــا علــى مــصير دولتهــا مــن زحــف 
مرتقب للجيوش العربية واإلسـالمية، ولكنهـا اكتـشفت بـأن 

 وهم، فهذه جيوش نمور مـن ورق، ذلك ليس سوى مجرد
 وصدورها أكتافهاجيوش للزينة واالستعراضات تحمل على 
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ــم تنلهــا ال فــي ســاحات العــز وال ســاحات  ــا ونياشــين ل ًرتب
  .الشرف

المهـــم ان االســـتهداف الـــصهيوني لألقـــصى لـــم 
فقـد ارتكـب الـصهاينة بحقـه .. يتوقف وعلى مدار الـساعة

واصـلوا الحفريـات وبحق المصلين فيه أكثـر مـن مجـزرة، و
حولــه وأســفله وخاصــة فــي القــسم الغربــي منــه، بمــا يهــدد 
أساساته بالسقوط واالنهيار في أي هزة أرضـية قـد تحـدث 

 اختراق طائرات صهيونية لحاجز الصوت فوقه، وأقيمت أو
ــاني التلموديــة والتوراتيــة، وكــذلك  ــه الكــنس والمب مــن حول

 مــن اجــل المـشاريع والمخططــات االســتيطانية بـالقرب منــه
ــا  ــا توراتيــا صــهيونيا ولــيس عربي ًأن يبــدو المــشهد تلمودي ً ً ً

  ".بيت شتراوس" ، وبالذات ما يسمى بمشروع إسالميا

حكومة االحتالل وجماعاتهـا التلموديـة والتوراتيـة 
وبدعم من هرم سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقـضائية، 

وهو " جبل الهيكل"اعتبرت بأن األقصى يمثل ما يسمونه بـ
أقــدس مكــان لهــم علــى حــد زعمهــم، ولــذلك بنــوا خططهــم 
ومشاريعهم على أساس التهويد الكلـي لـه، حيـث التقـسيم 
الزماني والذي نجحوا فـي فرضـه كواقـع فـي األقـصى ومـن 
ــسيم المكــاني،  ــى محــاوالت فــرض التق ــوا ال ــد ذلــك انتقل بع
حيث جرت السيطرة على جزء مـن مقبـرة بـاب الرحمـة وتـم 

ارات تلمودية وحدائق توراتيـة، واسـتخدامه تحويله الى مس
من اجل حفر قواعد ضخمة ألعمدة خرسانية تستخدم فـي 

 الــذي - "التلفريــك" -إقامــة مــا يــسمونه بالقطــار الطــائر 
 ويظهــر كــل مــا يجــري فــي األقــصى، وكــذلك يــهيــشرف عل

ـــق  القـــسم المـــستولى عليـــه مـــن مقبـــرة بـــاب الرحمـــة يخل
ًتواصال جغرافيا مـع القبـور وال قـصور األمويـة، وكـذلك مـع ً

ساحة حائط البراق التـي جـرى توسـيعها، لكـي يـؤدي فيهـا 
ـــة  ـــن مـــن الجماعـــات التلموديـــة والتوراتي ـــر عـــدد ممك أكب

والمخطــط يــشمل . طقوســهم وصــلواتهم فــي تلــك الــساحة
الــسيطرة علــى كامــل القــسم الــشرقي مــن المــسجد األقــصى 
منطقــة بــاب الرحمــة، ثلــث مــساحة المــسجد األقــصى، مــن 

 قدم لهم هناك ،بما يمكنهم مـن االنتقـال موطئ إيجادأجل 
  . على طريق إقامة هيكلهم المزعومأخرىخطوة 

 إعـادة فتحـه االحـتاللباب الرحمة منعـت حكومـة 
، ومنعــــت إعــــادة ٢٠٠٣ منــــذ عــــام إغالقــــهحيــــث جــــرى 

اســتخدامه كمــصلى وجــزء أساســي مــن المــسجد األقــصى، 
من قبـل منظمـة ذا المكان يستخدم تحت حج وذرائع بأن ه

، وهو مقر استخدم من قبل لجنة العلـوم والتـراث، "إرهابية"
، حيث قامت الجماهير ٢٠١٩/ حتى شباطإغالقهواستمر 

 - ٤٨  وشعبنا فـي الـداخل الفلـسطينيأهلناالمقدسية مع 
عبــر هبــة شــعبية عارمــة بإعــادة فتحــه مــن جديــد، ولكــن 

عتقـل االحتالل لـم يـسلم بـذلك، وبقـي يمنـع الـصالة فيـه وي
كـل مــن يــؤدي الــصلوات فيــه ويبعــده عــن األقــصى والبلــدة 
القديمـة والقــدس، ومــن بعــد ذلـك عــاودت شــرطة االحــتالل 
إبـــالغ مجلـــس دائـــرة األوقـــاف اإلســـالمي بقـــرار محكمـــة 

 بـاب إغـالقاالحتالل في حزيران من العام الحالي بإعـادة 
 عليــه إلقامــة كنــيس االســتيالءفالهــدف واضــح  ...الرحمـة

ــــودي في ــــل المزعــــوميه . ًه،تمهيــــدا لمخطــــط إقامــــة الهيك
 كنيـست وأعضاء لألقصى وبمشاركة حاخامات االقتحامات

ــصى تكثفــت، وأصــبحت الجماعــات التلموديــة  ووزراء لألق
ًتقيم طقوسا وصلوات تلمودية في ساحاته، والبعض مـنهم 
يقيم طقوس زواج، وليصل األمر حد رفع العلم الصهيوني 

  .ء قبة الصخرة المشرفةنهم واعتالمن قبل البعض م

ولكــن كــل ذلــك لــم يجعــل المقدســيين يستــسلمون 
ويرفعــــــون الرايــــــة البيــــــضاء، فهــــــم يعتبــــــرون األقــــــصى 
والمقدسـات خطـا احمــر ال يجـوز العبـث بــه، وهـدف العــدو 
الصهيوني من الحـرب المعلنـة عليـه، تحويـل الـصراع مـن 

 صـراع دينـي، يـستدعى إلـىصراع وجودي سياسي وطنـي 
ً له حقوقا فـي المـسجد األقـصى، ولـذلك ينشئًا ًتدخال دولي

نفــخ " بروفــات"نــشهد عمليــات اقتحــام واســعة لألقــصى و
بــالبوق واتخــاذ عقوبــات كبيــرة ومجحفــة وظالمــة،بحق كــل 
مــن يتــصدون للمقتحمــين لألقــصى مــن جماعــات تلموديــة 
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وتوراتيـــة، عقوبـــات أصـــبحت تطـــال رجـــال ديـــن وعلمـــاء، 
ولــم . ابلــة للتجديــدولمــدد طويلــة تــصل الــى ســتة شــهور ق

 اإلبعــاد عــن األقــصى، أويعــد االكتفــاء بعقوبــات االعتقــال 
فقـــط بـــل اإلبعـــاد عـــن البلـــدة القديمـــة والقـــدس وفــــرض 
ــات الباهظــة، وهــذا يترافــق مــع حملــة تنكيــل وقمــع  الغرام

حيـث  بحق حراس األقـصى وسـدنته وموظفيـه ومـسؤوليه،
المية االعتقال والضرب واإلبعاد،وكـذلك منـع األوقـاف اإلسـ

من إجراء أي عملية اعمـار او تـرميم فـي األقـصى، وفقـط 
 مـن أكثـرللتذكير نقول انه من بداية هذا العام كان هنـاك 

عمليـــة ) ٢٢٣( عمليــة إبعـــاد، إبعـــاد عـــن األقـــصى ٢٦١
عمليــة إبعــاد عــن القــدس ) ٢٨(إبعــاد،عن البلــدة القديمــة 

عمليات إبعـاد، فـي حـين عمليـات االقتحامـات زادت ) ١٠(
  . عملية اقتحام منذ بداية العام٦٥٠٠عن 

الحرب علـى األقـصى مـستمرة ومتواصـلة،والهدف 
واضــح التقــدم نحــو مــشروع إقامــة الهيكــل المزعــوم مكــان 
المسجد القبلي،في البداية دون هـدم القبـة،على أن يجـري 
ًهــــدمها الحقــــا عنــــدما تتــــوفر الظــــروف المؤاتيــــة لــــذلك، 

ر للنظـام الرسـمي فالمحتل يعتقد انه في ظـل حالـة االنهيـا
الذي نشهد تزاحمه واستماتته على تطبيع " العربي المنهار

عالقاته العلنية والشرعية مع المحتل الصهيوني، سيتمكن 
مــــن تحقيــــق أهدافــــه ومخططاتــــه فــــي التقــــسيم المكــــاني 
ًلألقــصى، ولكــن هــذا المحتــل خبــر إرادة المقدســيين جيــدا، 

 وقـدرات، وهو يعـرف أنـه رغـم كـل مـا يملكـه مـن إمكانيـات
لكنهــــا لــــن تــــنجح فــــي كــــسر إرادة المقدســــيين وتحطــــيم 
ـــات  ـــشلوا وهزمـــوا مـــشروع البواب ـــن أف ـــاتهم، فهـــم م معنوي

 علـــــــى بوابـــــــات المـــــــسجد األقـــــــصى فـــــــي االلكترونيـــــــة
وهم من أعادوا فـتح بـاب الرحمـة فـي هبـة  ،٢٠١٧/تموز

ـــى ٢٠١٩/شـــباط  ـــأن الحـــرب عل ـــضا ب ـــدركون أي ً، وهـــم ي
ة منهــا المــسجد األقــصى قدســهم ومقدســاتهم وفــي المقدمــ

ولذلك لسان حالهم يقـول مـشاريع ومخططـات  لن تتوقف،
االحتالل بحق القدس واألقصى لـن تمر،وسـنبقى األوفيـاء 
والـــدرع الحـــامي والمـــدافع عـــن وجودنـــا ومحـــاوالت طردنـــا 
وتهجيرنـــا مـــن مدينـــة القـــدس، ولـــن نـــسمح بـــأن يتحـــول 

فهــذا   مرتــع للجماعــات التلموديــة والتوراتيــة،إلــىأقــصانا 
 إسالمي بكـل مـصاطبه وقبابـه وسـاحاته –األقصى عربي 

ال يــشاركنا  ً دونمــا،١٤٤ومــصلياته وبمــساحته المعروفــة 
  .في ملكيته أحد

  ٢٥/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  
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مؤسسة القدس الدولية تطلق حملة إعالمية 

ًوحراكا سياسيا  إلحراق ٥١في الذكرى الـ  ً
   ألقصى المسجد ا 

 

 إلحــــراق المــــسجد األقــــصى ٥١فـــي الــــذكرى الـــــ 
ــة  ــق مؤســسة القــدس الدولي ــارك، تطل ــة  المب ــة إعالمي حمل

ًوحراكـا سياســيا تحــت عنــوان   -بــسواعدنا نطفــئ الحريــق "ً
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ــــا٥١ ــــن المؤســــسات والهيئــــات  بمــــشاركة " ً عام ــــدد م ع
 .واألحزاب العربية واإلسالمية ومنصات إعالمية

:" ن الحملة وأهدافهاوقالت المؤسسة في ورقة ع
المحاولــة اآلثمـــة  ًواحــد وخمـــسون عامــا مـــرت علــى تلـــك 

إلحـــراق المـــصلى القبلـــي فـــي المـــسجد األقـــصى المبـــارك، 
ًواحد وخمسون عاما  وأرض القـدس تقـاوم معـاول التهويـد  ٌ

ٍالتي تنـبش جـسدها بحثـا عـن تـاريخ مزيـف مزعـوم، فيمـا  ً
حــــاول القـــدس بـــذور التهويـــد واالســـتيطان التـــي ي تلفـــظ 

ـــــة،  ـــــة العربي ـــــح المدين ـــــيطمس مالم االحـــــتالل زرعهـــــا ل
والمقدسيون يتجذرون في أرضهم كأشجار الـسنديان، فـي  

ـــــبطش  ـــــون أشـــــواك ال ـــــوة، يقتلع ـــــات وق ـــــداءات  ٍثب واالعت
  ."والتنكيل

ًوأكدت المؤسسة أن حريق اليوم ليس أقل إيالمـا 
المـــستمرة  مـــن حريـــق األمـــس، فمـــن محـــاوالت االحـــتالل 

 القائم في المسجد األقصى، والتي تبرز فـي لتغيير الوضع
الــسافر علــى دور األوقــاف  اآلونــة األخيــرة فــي االعتــداء 

اإلســــــالمية فــــــي إدارة المــــــسجد األقــــــصى واالعتــــــداءات 
أعمال "السور الغربي للمسجد تحت عنوان  المستمرة على 

التلموديـة  ، إضافة إلى مشاهد الصلوات والطقوس "الترميم
فــــي األقــــصى تحــــت أعــــين الــــشرطة التــــي باتــــت تتكــــرر 

لمنعهــا مــن طــواقم األوقــاف  ٍوحمايتهــا، ودون تــدخل فعلــي 
اإلســالمية، حيــث يــسعى المتطرفــون إلــى أن يتحــول هــذا 

ًأمر واقع ينتهي بالسماح لهم رسميا بالصالة  المشهد إلى 
  .في األقصى

وأشارت المؤسسة إلى أن االحتالل ال يزال يسعى 
ـــاب الر ـــه إلـــى إعـــادة إغـــالق ب جمـــاهير  حمـــة الـــذي فتحت

، ٢٠١٩فبرايــر  /القــدس فــي هبــة بــاب الرحمــة فــي شــباط
وقــد كــان مــن أبرزهــا  وتتعــاظم محاوالتــه فــي هــذا الــسياق 

ّمؤخرا قرار من محكمة االحتالل بإعادة إغالق المصلى ً.  

ونبهــت المؤســسة إلــى أن االحــتالل يعمــل علــى 
يــف وتكث تقلــيص الوجــود اإلســالمي فــي المــسجد األقــصى 

جهـــوده لتعزيـــز الوجـــود اليهـــودي فيـــه، وهـــذا مـــا يؤكـــده 
االعتقاالت واإلبعـاد التـي  سلوكه على األرض عبر حمالت 

تطــــــال المــــــرابطين والمرابطــــــات، والشخــــــصيات الدينيــــــة 
ـــة، مـــن  ـــة عـــام  واالعتباري ـــن األراضـــي المحتل ـــدس وم الق

١٩٤٨.  

وتهـــدف الحملـــة التــــي يـــشارك فيهــــا عـــدد مــــن 
ــات و ــى تحويــل ذكــرى المؤســسات والهيئ إحــراق  األحــزاب إل

ـــث  ـــدة، بحي ـــى حـــدث ذي داللـــة سياســـية ممت ـــصى إل األق
اإلحــراق ومالبــساتها  يــصبح أبعــد مــن الحــديث عــن حادثــة 

وتفاصيلها إلى التركيز على الذكرى كمحـرك سياسـي قـوي 
تحريـــك الجمـــاهير لمزيـــد مـــن الـــدفاع عـــن  للـــدفع باتجـــاه 

لتركيـــز علـــى المـــسجد األقـــصى المبـــارك، باإلضـــافة إلـــى ا
المخاطر المستجدة وغيـر المـسبوقة التـي تحـيط باألقـصى  

ــاف  ــوم مــن اســتهداف دور األوق ــة  الي ــى محاول ــة إل األردني
ًإغــالق بــاب الرحمــة مــرورا بتفريــغ الوجــود اإلســالمي فــي 

  .الطقوس التلمودية األقصى وممارسة 

ٕودعــت الحملــة إلــى العمــل علــى فرملــة وافــشال 
ألقـــــصى وتـــــصليب الموقـــــف مـــــشاريع االحـــــتالل تجـــــاه ا

الــسياسي الرســمي علــى أســاس رفــض التفــاوض والحلــول 
الوسط في كل ما يتعلق باألقصى، والعمل على استنهاض 

ًســنادا شــامال مــن إٕالحالــة الــشعبية فــي القــدس واســنادها  ً
  .مكونات األمة كافة

وختمــت المؤســسة بالــدعوة إلــى اســتثمار الــذكرى 
والشعبي فـي   الرسمي في بث الفاعلية في أدائنا السياسي

ــــضم  ــــة بمخططــــات ال ــــة متمثل مواجهــــة التحــــديات الحالي
والخـــروج مـــن دائـــرة العجـــز  وصـــفقة القـــرن وتـــداعياتها 

والضعف المتمثل فـي التوصـيف واالسـتنكار والمبالغـة فـي 
األنظمـــة المـــسؤولية، إلـــى دائـــرة خيـــارات التحـــرك  تحميـــل 

عي الـذي والنـو الشعبي والحقوقي، المدني والعملي، الجـاد 
  .يؤثر ويصلب الموقف الرسمي

  ١٥/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
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بالقانون الدولي الفلسطيني الجئ أو عديم 
  جنسية؟

  

 *القاضي فؤاد بكر

بما ان فلسطين ليست دولة كاملة العضوية في 
األمم المتحدة، فال يسمح لها بمنح جنسية ألي فرد يقيم 

أو خارجها، وبما ان صفة الالجئ تمنح على أراضيها 
للذين خرجوا من موطنهم ويحملون جنسيته، أصبح 

  .الفلسطيني بين أمرين تحتار بهما السلطات الدولية

بحسب اتفاقية وضع األشخاص عديمي الجنسية 
فقد تم تعريف عديم الجنسية بأنه الشخص الذي ال 

نه ال تعتبره أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها، وا
يتمتع بحماية أو مساعدة توفرها له هيئة من هيئات 

  .األمم المتحدة أو وكالة من وكاالتها

انطالقا من تعريف عديم الجنسية الواردة في 
االتفاقية أعاله، فال بد من تقسيم الفلسطينيين إلى ثالثة 

الفلسطينيون المستفيدون من خدمات االونروا : أقسام
غربية، غزة، األردن، لبنان، والمتواجدون في الضفة ال

سوريا، والفلسطينيون المستفيدون من خدمات المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين والذين هم 
متواجدون خارج المناطق الخمسة المذكورة، 
والفلسطينيون غير المستفيدين ال من االونروا وال من 

  .نالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي

ان الفلسطينيين المسجلين في االونروا، أو 
المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين 
يعتبرون الجئين بالقانون الدولي وتسري عليهم اتفاقية 

 أما الفلسطينيون الذين هم غير ١٩٥١الالجئين 
مسجلين في االونروا أو المفوضية السامية لألمم المتحدة 

 عليهم اتفاقية وضع األشخاص لشؤون الالجئين فتسري
  .١٩٦٠عديمي الجنسية 

بيد ان الحماية القانونية التي تقدمها المفوضية 
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين تختلف عن 
حماية االونروا، فإن الالجئين الفلسطينيين قد استثنوا من 

 لالجئين، كما ان ١٩٥١من اتفاقية  D-1المادة 
 المفوضية هي ضمان الحقوق الحماية التي تقدمها

األساسية واألمن الجسدي لالجئين أو النازحين أو 
ًعديمي الجنسية، وتضمن إعادتهم قسرا إلى أي بلد 

 أداة ١٩٥١يتعرضون فيه لالضطهاد، وتعتبر اتفاقية 
أما فيما يخص االونروا فهناك وثيقة تعرف . لحمايتهم

UNRWA’S PROTECTION POLICY صادرة ،
، حيث قدمت ٢٠١٢ونروا في القدس عام عن مكتب اال

ًهذه الوثيقة مفهوما آخر للحماية، فهي مسؤولة عن 
حفظ األمن وكرامة الالجئين، وتوفير الخدمات المتفق 
ًعليها دوليا من التعليم والصحة والخدمات اإلنسانية، 
بالتواصل مع األجهزة المعنية في الدولة واألمم المتحدة 

فالحماية التي تحدثت عنها . ةوالمنظمات غير الحكومي
االونروا ال تحمي الالجئين من التعرض للعودة القسرية 

  .التي يواجهونها أثناء هربهم من الحروب

 التي تستثني ١٩٥١تجاوزت المفوضية اتفاقية 
، بمساعدة بعض الالجئين D-1الفلسطينيين من مادة 

الفلسطينيين الذين هم خارج نطاق االونروا، كمساهمات 
وطين الالجئين في البرازيل، وهم الذين بقوا عالقين بت

 ٢٠٠٧-٢٠٠٤ العراقية من –على الحدود األردنية 
عقب فرارهم من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين عام 

٢٠٠٣.  
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تبقى عملية منح الجنسية الفلسطينية إحدى 
عوائق السلطة الفلسطينية، والتي ينبغي العمل على آلية 

لسطينيين حتى يتمكنوا من العودة دون منحها لالجئين الف
أي معوقات أو شروط تمنعهم منها وحتى ال تمنح الدول 
الغربية الصفة القانونية للفلسطيني بالطريقة التي تعجبها 

لالنتهاكات القانونية وحقوق  والتي تعرض الفلسطيني
اإلنسان لتحقيق مصالحها مع االحتفاظ بصفة اللجوء إلى 

 حق العودة، فالجنسية ال تتعارض حلها من خالل إقرار
  .مع اللجوء

  المحكمة الدولية لتسوية المنازعات* 

  ١٢/٨/٢٠٢٠رأي اليوم 

* * * * * 

اعتداء االحتالل على العمال : تجمع حقوقي
  جريمة وحشية

  

 أدان تجمع المؤسسات الحقوقية جرائم - غزة 
االحتالل الوحشية بحق العمال الفلسطينيين على الحواجز 

  .ائيلية في شوارع الضفة الغربية المحتلةاإلسر

وأكد التجمع الحقوقي، في بيان صحفي االثنين، 
أن االعتداءات التي تنفذها قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد 
الفلسطينيين على الحواجز اإلسرائيلية، في إطار سياسة 

  .العقوبات الجماعية التي تخالف اتفاقية جنيف الرابعة

تناقلته وسائل االعالم واستعرض التجمع ما 
صباح اليوم عن مشاهد قاسية ووحشية " إسرائيلية"

  .لجنود إسرائيليين أثناء تنكيلهم بشبان فلسطينيين

وأظهر مقطع الفيديو تعرض الشبان لالعتداء 
من الجنود بالعصي على رؤوسهم والدماء تسيل من وجه 

  .أحدهم أثناء تنكيل االحتالل

 يوضح مدى إجرام ّوعد التجمع أن هذا المشهد
ٕاالحتالل وامعانه في سياسية القتل والتنكيل 

بالفلسطينيين، وانعدام االخالق اإلنسانية ووحشية جنود 
  .االحتالل اإلسرائيلي ومستوطنيه

وطالب التجمع بوقف االعتداءات بحق العمال 
الفلسطينيين عبر الحواجز وضمان سالمتهم واحترام 

ّة تحقيق دولية خاصة، إنسانيتهم، ودعا إلى تشكيل لجن ّ
للتحقيق في االعتداءات المستمرة بحق الفلسطينيين عبر 

  .الحواجز في الضفة المحتلة

  ١٧/٨/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * * 

سياسة االعتقاالت اإلدارية الجماعية مخالفة 
 للقانون الدولي

  

 سري القدوة

ومازالت سلطات االحتالل تحكم سيطرتها على 
االراضي المحتلة وتطبق قوانين االعتقال االداري 
المرفوضة دوليا حيث تمارس المحاكم االسرائيلية اليات 
التوقيف واالعتقال للمواطنين الفلسطينيين دون محاكمات 
او ادلة او اعترافات وأن هذه المحاكم تمتثل لسياسة 
االحتالل القمعية وال تتمتع بالعدالة أو النزاهة وال االلتزام 
بالقوانين الدولية وأن االعتقال اإلداري يستهدف قتل 
الروح الوطنية للمعتقلين الفلسطينيين بحيث ال يعرف 
األسير لماذا هو معتقل وال متى سيتم اإلفراج عنه 

تواصل سلطات االحتالل استخدامها هذه القوانين في و
 . تحدى واصح للمجتمع الدولي

إن سياسة االعتقاالت اإلدارية تحولت إلى 
اجراءات عادية تمارسها سلطات االحتالل وتمارس 
التوقيف المتعمد لكل من يخالفهم الرأي ويشرف على هذه 

ة المحاكم طاقم وضباط من اجهزة المخابرات االسرائيلي
حيث يقومون باعتقال من يريدون دون اي مستندات 
قانونية واالعتقال اإلداري هو اعتقال بدون تهمه أو 
محاكمة ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية ال يمكن 
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للمعتقل أو محاميه االطالع عليها ويمكن حسب األوامر 
العسكرية اإلسرائيلية تجديد أمر االعتقال اإلداري مرات 

ث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة غير محدودة حي
أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد لسنوات متعددة بشكل 
مفتوح مما يعد انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والمواثيق 
والمعاهدات الدولية مما يستدعى الي ضرورة التدخل 
العاجل لوقف هذه السياسة المرفوضة والعقيمة وتوفير 

ٕقلين الفلسطينيين وانهاء سياسة الحماية الدولية للمعت
االعتقال اإلداري التي تحولت إلى سياسة ممنهجة وشكل 
من أشكال العقاب الجماعي والتعذيب النفسي بما يخالف 
القانون الدولي اإلنساني، وفي ظل ذلك ال بد من 
المؤسسات الحقوقية فضح سياسة االحتالل والتصدي 

ية لحقوق اإلنسان للقوانين التعسفية اإلسرائيلية المعاد
 .ولحقوق الشعب الفلسطيني

ويواصل أربعة أسرى في سجون االحتالل 
: إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم وهم

األسير ماهر األخرس من سيلة الظهر جنوب جنين، وهو 
 على التوالي، ويعاني من نقص في ٣٠مضرب لليوم 

شديد، واألسير ٕالوزن وصداع وآالم في المفاصل واعياء 
 ٢١محمد وهدان من رنتيس شمال رام اهللا مضرب لليوم 

على التوالي احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وموسى 
زهران من دير أبو مشعل شمال رام اهللا، مضرب لليوم 

 على التوالي، وعبد الرحمن شعيبات من بلدة بيت ١٩
 . ساحور بمحافظة بيت لحم مضرب لليوم السادس

ياسات تضع المؤسسات الدولية امام إن تلك الس
مسؤولية جماعية للمطالبة والعمل على مواجهة تلك 
المأساة المسماة االعتقال االداري وسوء المعاملة والتنكيل 
الذي يتعرض له األسرى إضافة إلى أن هذه اإلضرابات 
هي بمثابة صرخة في وجه هذا االعتقال ومطالبة واضحة 

سفية وأن هذا األمر يتطلب إلنهاء ظروف اعتقالهم التع
إسنادا ودعما جماهيريا للمضربين عن الطعام من قبل 
المؤسسات الفلسطينية من خالل حمالت المناصرة 
اإلعالمية والقانونية والجماهيرية ومطالبة المؤسسات 
الدولية والمعنية بقضايا حقوق اإلنسان بأخذ مسؤولياتها 

 . في مواجهة سياسة االعتقال االداري

عتقال اإلداري هو حرمان من الحرية وحكومة اال
االحتالل العسكري تتحمل المسؤولية عن تداعيات هذه 
السياسة والتي تتنكر لحقوق اإلنسان واحترام حقوق 
المدنيين واالمتثال للقانون الدولي والقانون الدولي 
ٕاإلنساني وان دولة االحتالل تستخدم االعتقال اإلداري 

ء الشعب الفلسطيني وتعتمده كسالح قمعي بحق ابنا
كأسلوب من اجل قمع ارادة الصمود الفلسطيني ويعد هذا 
العمل انتهاكا فاضحا لحقوق اإلنسان وألحكام اتفاقيات 
جنيف التي نصت على عدم جواز االعتقال دون محاكمة 
عادلة وحق المعتقلين في الدفاع عن أنفسهم من خالل 

 .محامين واالطالع على أسباب االعتقال

رئيس تحرير  - سفير االعالم العربي في فلسطين* 
  جريدة الصباح الفلسطينية

  ١١ ص٢٥/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 

� �

   �	ون�.�����

  آالف جواز سفر للمقدسيين٩تجديد 
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جددت دائرة األحوال  -  رانيا تادرس-عمان 
جواز سفر للمقدسيين، ) ٩٠٥٩(المدنية والجوازات زهاء 

  . بهذه الخدمة بسبب جائحة كوروناحتى توقف العمل

وقال مصدر مأذون بالجوازات إلى الرأي إن 
خدمة إنجاز وتجديد جوازات سفر المقدسيين سواء كانت 

  .دائمة أو مؤقتة تتم عبر المحكمة الشرعية

وكشف المصدر أن خدمة إصدار الجوازات 
ًمتوقفة حاليا إلى حين فتح الجسور بسبب جائحة 

  .كورونا

  ١ ص٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

أوقاف القدس تصدر مناشدة وتذكير بخصوص 
  صلوات الجمعة والجماعة في األقصى

 

أصدرت دائرة األوقاف اإلسـالمية وشـؤون المـسجد 
األقصى المبـارك، اليـوم األربعـاء، مناشـدة وتـذكير للمـصلين 
ــــسجد  ــــة والجماعــــة برحــــاب الم بخــــصوص صــــلوات الجمع

  . اء كورونا المستجداألقصى المبارك، في ظل تفشي وب

ــــي مناشــــدة األوقــــاف ــــاف : وجــــاء ف عمــــدت األوق
ــام  اإلســالمية وشــؤون المــسجد األقــصى فــي األســابيع واألي
الماضية علـى نـشر وتعمـيم سياسـاتها المتبعـة فـي مجابهـة 
تفشي هذا الوباء المستجد الـذي يتهـدد مجتمعنـا وأهلنـا فـي 
عمــوم بيــت المقــدس، ومــا فرضــه مــن تحــديات جــسام علــى 

ائرة األوقاف اإلسـالمية خاصـة فـي تنظـيم جمـوع المـصلين د
في أيام الجمعة المباركة، وبتوفيق اهللا عز وجل وعلى مـدار 
أكثر من ثالثة أشهر متواصلة من العمل الدؤوب والتحضير 
ــة  ــة الوطني ــات الطبي المــستمر وبالتنــسيق مــع كافــة المرجعي
ذات االختـــصاص، وفقنـــا بعــــون اهللا وباجتهـــاد المخلــــصين 
وحــرص جمــوع المــصلين والتــزامهم، بفــرض كافــة اإلجــراءات 
والتعليمـــات المتعلقـــة بـــأداء الـــصلوات فـــي باحـــات المـــسجد 

  .األقصى المبارك بأقصى درجات الحيطة والحذر الممكنة

من هنا نرى ضرورة اسـتمرار هـذه : "وأضاف البيان
اإلجـــراءات والـــسياسات التـــي أثبتـــت نجاعتهـــا وحالـــت دون 

مـــصلين المباركـــة إلـــى أداة تفتـــك باألهـــل تحـــول تجمعـــات ال
واألحبة في مجتمعنا الصابر المرابط على ثرى بيت المقـدس 
وأكنافــه، فكـــان لــزام علينـــا التأكيـــد والتكــرار المـــستمر بهـــذه 
اإلجراءات، وعدم التراخي في تطبيقها، حتى يأذن اهللا بفرجه 
ًعلينا وعلـى أهـل األرض جميعـا برفـع هـذا الوبـاء واالبـتالء، 

لتبقـــى أبـــواب المـــسجد األقـــصى المبـــارك وســـاحاته زاخـــرة و
بعموم المصلين الراغبين في الثـواب والبركـة التـي أحلهـا اهللا 

  .عز وجل لهذه البقعة المباركة

ـــــسن  وناشـــــدت األوقـــــاف عـــــدم حـــــضور كبـــــار ال
والـمرضى واألطفال والذين يسكنون في األماكن البعيـدة عـن 

هــذه الفتــرة الحرجــة الـمــسجد األقــصى الـــمبارك والقــدس فــي 
ًحفاظا على صحتهم، والصالة في أقرب مسجد علـى بيـوتهم 

  . أو الصالة في بيوتهم ونخص يوم الجمعة

وطالبــت مــن يحــضر للــصالة فــي الـمــسجد االلتــزام 
بالــصالة فـــي ســـاحات الـمـــسجد مــع االلتـــزام بالحفـــاظ علـــى 

م وحـــسب ٢التباعـــد والـمـــسافة الالزمـــة والتـــي ال تقـــل عـــن 
  . الـمحددة من قبل دائرة األوقافالـمواقع 

ولفتت األوقاف إلى أنها ستعمل على تحديـد أعـداد 
الـمصلين في الـمصليات الـمسقوفة، ودعت إلى التعاون مـع 
أطقــم حــراس وحارســات وســدنة الـمــسجد واللجــان الـمــساندة 

   .لها فيما يتعلق بإمكانية الدخول إلى هذه الـمصليات

تها االلتـــزام التـــام كمـــا طالـــب األوقـــاف فـــي مناشـــد
ٕبارتداء الكمامات واحضار سـجاد صـالة خاصـة مـن قبـل كـل 

ــــصادرة مــــن حــــراس . مــــصل ــــام بالتعليمــــات ال ــــزام الت وااللت
وحارســـات ومـــوظفي الـمـــسجد ولجـــان النظـــام للحفـــاظ علـــى 

وااللتزام بالنظافة الـمطلقة مـع أفـضلية عـدم . سالمة الجميع
سجد األقــــصى الوضــــوء واســــتخدام الحمامــــات العائــــدة للـمــــ

 وتجنــب االزدحـــام أثنــاء الـــدخول .الـــمبارك قــدر الـمـــستطاع
والخروج من الـمسجد األقصى الـمبارك، بالتوجه إلى األبواب 

  .ًاألقل ازدحاما



  
  ١٦٢ 

  ٢٦/٨/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * * * * 

إنجاز الفهرسة الرقمية لمخطوطات المكتبة 
  الخالدية في القدس

ـــدس كـــل مـــن  نأعلـــ – أبـــو خـــضير محمـــد – الق
ـــشريف ومتحـــف ومكتبـــة  ـــي القـــدس ال ـــة الخالديـــة ف المكتب

التــابع لجامعــة ســانت جــون فــي الواليــات " هيــل"مخطوطــات 
ـــة لمخطوطـــات المكتبـــة  المتحـــدة إطـــالق المجموعـــة الرقمي
ٕالخالديــة واعــادة فهرســتها، مــن أجــل الوصــول إليهــا عبــر 
اإلنترنــت، وقــد أصــبحت جــاهزة للتــصفح مــن خــالل المنــصة 

 .VHMML: التابعة للمتحف على الرابطالرقمية 

يــذكر أن المتحــف عمــل مــع المكتبــة الخالديــة بــين 
، للحفـــاظ علـــى محفوظاتهـــا مـــن ٢٠١٦ - ٢٠١٤ األعـــوام

وقـد أصـبحت هـذه . المخطوطات من خـالل األرشـفة الرقميـة
ًالمخطوطــات اليــوم متاحــة للعمــوم لتــصفحها عبــر اإلنترنــت، 

فة المزيـد عـن تـراث ِمن أي مكان، ومن قبل من يسعى لمعر
 .فلسطين العربي واإلسالمي

وقــد تأســست مكتبــة العائلــة الخالديــة، التــي تعتبــر 
، علـى ١٩٠٠من أبرز وأقدم عائالت بيت المقدس في عـام 

شــكل وقــف ذري علــى أن تكــون مفتوحــة للعمــوم، وذلــك مــن 
أجل تشجيع البحث العلمي وتنشيط االهتمـام بـالتراث العربـي 

مرت المكتبـة بفتـرات عـصيبة .  العصرية وبالعلومواإلسالمي
ُأغلقت فيها أبوابها عدة مرات بسبب االضطرابات فـي القـرن 
ًاألخير، وتحديدا المخاطر التـي تعرضـت لهـا مبانيهـا العائـدة 

ُ والمملـوكي بعيـد االحـتالل اإلسـرائيلي األيـوبيإلـى العـصرين 
 .١٩٦٧للقدس الشرقية عام 

 األعمــال وتــضم مجموعــة المخطوطــات المئــات مــن
ُالفقهية التي تعنى بالفقه اإلسـالمي علـى المـذاهب األربعـة، 
وبغيرهـــا مـــن كتـــب التفـــسير والنحـــو والبالغـــة وعلـــم الفلـــك 

وأغلبيـة هـذه المخطوطـات كتبـت باللغـة . والطب والرياضيات
العربيــة مــع وجــود بعــض المخطوطــات العثمانيــة والفارســية، 

 .في حين أن اثنتين منها كردية

لمكتبة الخالدية العديـد مـن المخطوطـات كما تضم ا
بقلـــــم مـــــشاهير علمـــــاء فلـــــسطين فـــــي العـــــصور العربيـــــة 

. ُ المتعاقبــة، والكثيــر منهــا لــم يحقــق وينــشر بعــدواإلســالمية
ــروابط والــصالت  ــد مــن ال ــد تلــك المخطوطــات بالعدي كمــا تفي
ـــي مـــدن العـــالم  ـــسطين ونظـــرائهم ف ـــين علمـــاء فل الفكريـــة ب

لقـــاهرة وغيرهمـــا مـــن حواضـــر اإلســـالمي، مثـــل إســـطنبول وا
ّوالــبعض مــن المخطوطــات مــزين . العــالم العربــي واإلســالمي

ـــى شـــكل أزهـــار أو لتوضـــيح  برســـوم رائعـــة الجمـــال إمـــا عل
وقــد تــم . النــصوص أو كرســوم بيانيــة فــي المؤلفــات العلميــة

 .وألول مرة اآلن فهرسة المخطوطات الفارسية والكردية

وطــــات وقــــال جوشــــوا مــــوغلر، القــــيم علــــى المخط
إن ضـــم محفوظـــات المكتبـــة : " فـــي متحـــف هيـــلاإلســـالمية

الخالديـة إلـى محفوظاتنــا مـن المخطوطـات، يمثــل مـا مقــداره 
ــى  ــدينا مــن مخطوطــات تنتمــي إل الــضعف مــن مجمــوع مــا ل
ــر الحجــم أصــال، األمــر  ًعــائالت مقدســية، وهــو مجمــوع كبي
ــة أرجــاء المعمــورة أن يباشــروا  ــيح للعلمــاء فــي كاف ــذي يت ال

 ". حول التراث العربي اإلسالمي في فلسطينأبحاثهم

من جانبه، قال رجـا الخالـدي، أحـد متـولي المكتبـة 
ـــة ـــيح : "الثالث ـــي دشـــناها ال تت ـــة الت هـــذه المجموعـــة الرقمي

للمكتبـــة أن تجـــدد أهميتهـــا فـــي القـــرن الحـــادي والعـــشرين 
ًفحسب، بـل جـاءت أيـضا تتويجـا لـشراكة علميـة مثمـرة بـين  ً

يـة ورمـز مـن رمـوز القـدس الثقافيـة مؤسسة أكاديمية أميرك
ًوتراثها العريق، ما يشكل إنجازا لرسالة المكتبة الخالدية منذ 

  ".ًتأسيسها قبل مئة وعشرين عاما

  ٢٦/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

  

لممثلي  الهدمي يشرح الوضع الخطير بالقدس
  اليابان والمكسيك وكندا واالتحاد األوروبي

وزيــر شــؤون القــدس فــادي  حــذر – وفــا – القــدس
الهــدمي مــن التــصعيد اإلســرائيلي الخطيــر فــي سياســة هــدم 



  
  ١٦٣ 

ــا  ــذي يــشكل انتهاك ــة، وال ــة القــدس المحتل ــازل فــي مدين المن
وقــال الهــدمي خــالل اســتقباله فــي  .فاضــحا للقــانون الــدولي

ــرام شــمال العاصــمة  ــدة ال مقــر وزارة شــؤون القــدس، فــي بل
ســايوكي ماجوشــي، المحتلــة،كال علــى حــدا ســفير اليابــان ما

وممثل جمهورية المكسيك بدرو بالنكو بيريز، وممثلـة كنـدا 
روبن ويتلوفر وممثل االتحاد األوروبي توماس نيكلسون إن 

وقـدم  ".اسـرائيل تهـدم بمعـدل منـزل واحـد فـي القـدس يوميـا"
الهــدمي للدبلوماســيين األجانــب شــرحا عــن الوضــع الخطيــر 

ت اإلسـرائيلية ضـد في مدينـة القـدس، مـع تـصاعد االنتهاكـا
  .الفلسطينيين خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا

تــصاعد خطيــر جــدا فــي عمليــات هــدم "وأشــار إلــى 
ــازل الفلــسطينية بــالتوازي مــع تــصاعد مــنح التــراخيص  المن

  ".للبناء االستيطاني اإلسرائيلي على أراضي المدينة

كمـا أشـار الهـدمي إلــى تـصاعد عمليـات االعتقــال، 
ــادفــال، وأوامــر خاصــة بــين األط  ومالحقــة الشخــصيات اإلبع

الــــسياسية الفلــــسطينية بالمدينــــة بــــالتزامن مــــع اســــتهداف 
  .المؤسسات الثقافية واالجتماعية

  ٢٧/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * * 

  األقصى للمسلمين وحدهم: اإلفتاء الفلسطيني

ــــة  ــــسطين المحتل ــــاالت  -فل ــــس -وك ــــض مجل  رف
يحات مستــشار الــرئيس اإلفتــاء األعلــى فــي فلــسطين تــصر

أحقيـة الـصالة فـي المـسجد " األميركي جاريد كوشـنير، حـول
األقصى لغير المسلمين وتقـسيمه زمانيـا ومكانيـا بـين أتبـاع 

، مؤكدا أن المسجد األقصى للمسلمين وحدهم دون "الديانات

ٕغيـــرهم، وان زيارتـــه مـــشروطة مـــن خـــالل البوابـــة الـــشرعية 
صـــاحب الوصـــاية علـــى الفلـــسطينية، أو مـــن خـــالل األردن 

 .المقدسات اإلسالمية في القدس الشريف

وأكــد المجلــس فــي بيــان أمــس الخمــيس، ردا علــى 
تــصريحات كوشــنير قبــل أيــام، أن المــسجد األقــصى المبــارك 

 .للمسلمين وحدهم ولن يشاركهم فيه أحد

وقـــــــال المجلـــــــس إن ســـــــلطات االحـــــــتالل تقـــــــوم 
ته وأرضه باعتداءات يومية على الشعب الفلسطيني ومقدسا

ــسطينيين، وتــشريدهم، فــي  ــدم منــازل المــواطنين الفل مــن ه
ــادة أعــداد  ــصالح زي ــسطينية، ل القــدس وســائر األراضــي الفل
المــــستوطنين وتوســــيع نطــــاق المــــستوطنات فــــي األراضــــي 
ٕالفلــسطينية، مؤكـــدا أن صــمود الـــشعب الفلــسطيني وارادتـــه  ً
 القويـــة لـــن تفـــشلها ممارســـات االحـــتالل الجـــائرة والعدوانيـــة

 .الهادفة لنزع حقه في الحياة، والنيل من عزيمته

وأشــار إلـــى أن ســـلطات االحـــتالل تطبـــق إجـــراءات 
تدريجيــــة لالســــتيالء علــــى األراضــــي الفلــــسطينية، بــــصورة 
استفزازية تعبر عن أطماع ونوايا خبيثة، وتهدف إلى عرقلـة 

  .إقامة دولة فلسطينية في المستقبل

اء األعلـى وفي سياق ذي صـلة؛ أدان مجلـس اإلفتـ
ـــستوطنين متطـــرفين بـــاعتالء ســـطح  ـــام م ـــسطين قي ـــي فل ف
المــسجد اإلبراهيمــي، ورفــع أعــالم إســرائيلية والفتــات تحمــل 
ًعبارات استفزازية على أسواره، مؤكدا أن المسجد اإلبراهيمي 

  ...ة المسلمين وعباداتهم وحدهمإسالمي، وخاص بصال
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  ناجي العلي حاضر الشهداء الحي

  ان السائحأم

ثالثة وثالثون عاما، ال يهم كم مضى من 
مرت هكذا دون حساب، ودون توقيع محكم، . سنوات

ودون مقدمات، رحل صاحب الريشة التي بدأت بسرد 
قصة حياة الشعب الفلسطيني، على جدران مخيم عين 

واللجوء، دون الحلوة، حيث رسم حكاية الجوع، والقهر، 
كلمة او حرف واحد، جسد المعاناة بقصاصات الصقها 
بريشته على جدار المخيم، وكانت بوحا مشروعا على 
ألسن العالم، ألنه تمكن من توحيد محبيه ال بل وعشاقه 

  .. عبر ثالثة عقود من الزمن

ولدا « حنظلة«انه جعل من « ناجي«كان شعار 
ابن السنوات له دون ان يكون له ابن حقيقي، كان 

ليبقى دون ان يكبر شاهدا « ناجي«العشر ليمثل كما قال 
على العصر، وشاهد عيان على كل ما يحصل وسيحصل 
ليس في فلسطين فقط، بل بالعالم أجمع، ألن كل بقعة 
بالعالم تحكي قصة فلسطيني مر منها، وجلس على 
رصيفها، واستثمر فيها، وعاش بين احضانها، واكتسب 

  ..ا، ان تمكن منهاربما جنسيته

حنظلة ناجي كما نعلم جميعا، ولد بالعشرة ولم 
تنطبق عليه شروط الحياة ألنه استثناء، كما قالها 

  !! فان فقدان الوطن ايضا استثناء« ناجي«

 عاما عندما كانت الذكرى ٢٥اذكر جيدا قبل  
الثامنة الستشهاده، كانت صفحات الدستور شاهد عيان 

ق في تاريخ عملي، عندما على ملف كان هو االعم
وثقت حياة ناجي العلي من خالل تواصل مع اصدقائه 
واقاربه وكل من حوله، عبر كتابات ورسائل ورقية تم 
ارسالها لهم، ليقولوا كلمة بحق الشهيد، كان العمل 
بمثابة ايقونة وثائقية كاملة جسدت روح هذا الكائن 

مي اال المختلف الذي ال يشبه احدا اال نفسه، وال ينت
لخانة شهداء العصر الذين جسدوا قصتنا جميعا، وعرجوا 
على دماء شهدائنا، وأوجاع معتقلينا، وصرخات اطفالنا، 

  .. بحرفية وعمق وعشق لالرض

شهيد الجميع الذي قبل « ناجي العلي«انه 
القسمة على جميع كائنات االرض، لم يكن عدوه سوى 

 فهو العدو نفسه، ولم يكن ضده سوى الضد ذاته،
المختلف صاحب الرؤيا، وصاحب الصالحية، وصاحب 

  .. الراية المشروعة، لكل اراضي العالم

ناجي العلي غاب نعم غاب، لكن كأنه بيننا قبل 
دقائق، ألن كل بقعة في ريشته عبر محيطات أيامنا، 
وقواميس حياتنا، وكل أشكال سنواتنا، وأوجاعنا، ودفاتر 

الذي لم يكبر وال نريده ان وحنظلة ذلك الطفل  .. ذكرياتنا
يكبر حتما، ألنه سيبقى شاهد العيان، ألن عمر العشر 
سنوات هو عمر الطفولة، عمر الولدنة، وعمر الشفافية 
المطلقة، فكل ما يراه ويخاطب به العالم، هو محض قلبه 
وروحه، يفكر وال يتحدث اال بالحقيقة، فنحن جميعا نريده 

 العصر على كل حياتنا، ان يبقى بيننا، وأن يبقى شاهد
  ..ومستقبلنا

ناجي وحنظلة، لم يغيبا ابدا، ولن يتركا العالم 
وشاهده حنظلة، يتكرر، « ناجي«للحظة، فكل ما رسمه 

وكل ما خطته رسوماته باالبيض واالسود جسدت الماضي 
والتاريخ وأيضا المستقبل، فقد شاهد ورسم وعرج حتى 

 لكنه احس به على مفردات مستقبل لم يراه ولم يعشه
  .. وحلل احداثه، وهي التي بين ايدينا االن

في ذكرى غيابك الحاضر يا ناجي، ويا ابن 
القضية حنظلة، نذكر العالم، بأن مثله هو الحكاية، وبأن 

 .. حنظلة هو دوما أصل كل الحكايا
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يناقش معاناة االقتصاد عين على القدس 
  المقدسي ما بين كورونا ومضايقات االحتالل

  

نـاقش برنـامج عـين علـى القـدس الـذي  - عمان
بثه التلفزيون االردني، االثنين، معاناة االقتصاد المقدسي 
ـــا ومـــضايقات  ـــروس كورون ـــشار في ـــداعيات انت ـــين ت مـــا ب

  . المواطنين في المدينة المقدسةسلطات االحتالل للتجار و

وعرض البرنامج، في تقريره الذي تم تصويره في 
القدس، فيديو تظهر فيه االسواق التاريخية وقد خلت مـن 
الزبـــائن بـــسبب تـــداعيات انتـــشار جائحـــة كورونـــا، االمـــر 
الـذي عمــق االزمـة االقتــصادية التـي يعيــشها تجـار البلــدة 

ث االحــتالل لمــا القديمــة بــشكل خــاص، بــسبب عــدم اكتــرا
  . تمر به المدينة من أزمات

التـاجر المقدسـي محمـد الـسلفيتي، قـال فـي لقـاء 
معـــه خـــالل التقريـــر ان المحـــالت تغلـــق ابوابهـــا بـــسبب 
ــوفير اجــرة  ــه شخــصيا ال يــستطيع ت ــصعبة وان االوضــاع ال
اصـــطفاف ســـيارته، مـــشيرا الـــى ان مـــا يحـــدث نـــاتج عـــن 

  .  القدسمخطط التهويد الذي ينتهجه االحتالل في

واشــار التقريــر الــى ان ســلطات االحــتالل تمــارس 
ضـــغطا علـــى المـــواطنين والتجـــار المقدســـيين مـــن خـــالل 
المخالفـــات الباهظـــة التـــي تحررهـــا بحـــق مـــن ال يرتـــدي 
الكمامـــة فـــي القـــدس، االمـــر الـــذي ولـــد لـــدى المقدســـيين 
شعورا بأن هذه المخالفـات تحمـل طابعـا عنـصريا بحقهـم، 

حــتالل، كــان للــواء القــدس نــصيب فبحــسب احــصائيات اال
االســـد مـــن هـــذه المخالفـــات، كمـــا جـــاء بإحـــدى الـــصحف 

  . المحلية في اسرائيل

الحاج المقدسي هاشم الساليطة، أكـد فـي حـديث 
ـــر ان  ـــه خـــالل التقري ـــة "ل ـــم مخالف ـــة ت ـــر مدين ـــدس اكث الق

المواطنين العرب فيها رغم شـدة التـزامهم بتـدابير الـسالمة 
ـــصحية ـــم ان المقـــصود بهـــذه ، مـــضيفا ان الج"ال ـــع يعل مي

التدابير والمخالفات المقدسيين بشكل خاص، في حين ان 
اليهـــود والمـــواطنين االســـرائيليين المتواجـــدين بالمدينـــة ال 
يرتـــدون الكمامـــة، حيـــث يـــتم تزويـــدهم بالكمامـــة وال يـــتم 

  . اصدار اي مخالفة بحقهم

والتقــى البرنــامج، الــذي يقدمــه االعالمــي الزميــل 
 خــالل اتــصال فيــديو مــن القــدس عبــر القمــر جريــر مرقــة،

ـــــصناعي بمـــــدير مركـــــز القـــــدس للحقـــــوق القانونيـــــة  ال
واالجتماعية، زياد الحموري، الذي اكـد بـدوره ان اجـراءات 
ـــوم مـــن  ـــدأت مـــع اول ي االحـــتالل لطـــرد ســـكان القـــدس ب
احتالل وضـم المدينـة، وتـم العمـل علـى هـذا الهـدف جيـدا 

ر الـى اوسـلو، وضمن مخططات مدروسة حتى وصـل االمـ
وهنـــا بـــدأت بـــوادر االزمـــة االقتـــصادية بـــالظهور فقـــد تـــم 

، كما "اغالق القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني"
 وبالتــالي تــم منــع االهــل ٢٠٠٢تــم بنــاء الجــدار بالعــام 

بالضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها الى جانب صعوبة 
زيمــة وأشــاد الحمــوري بع. تنقــل جــزء مــن القدســيين اليهــا

وقوة المقدسيين سواء كانوا تجارا او مواطنين في الوقوف 
بوجــه مخططــات التهويــد والتهجيــر، مــشيرا الــى ان بعــض 

  ". اشتغل عامال من اجل الحفاظ على محله"التجار 

 ٤٥٠وأوضــح انــه اضــافة الــى اغــالق مــا يقــارب 
 متجــر ٣٠٠متجــرا فــي القــدس، تــم اغــالق مــا يزيــد عــن 

سياحي، وبــذلك تجــاوزت نــسبة آخــر تعمــل فــي المجــال الــ
 بالمئـة مـن اجمـالي عـدد ٥٠المتاجر التي تم اغالقها الــ 

المتــاجر فــي القــدس، مؤكــدا الحاجــة الملحــة لدراســة هــذا 
الوضع المزري الـذي يعيـشه االقتـصاد المقدسـي ومحاولـة 

  . إسناد المقدسي للبقاء في القدس
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ــــــدس  ــــــة الق ــــــوري ان مخطــــــط بلدي ــــــين الحم وب
ل ببناء مجمعات صناعية بمنـاطق مـن ومؤسسات االحتال

ـــالم  ـــر مع ـــى تغيي ـــة وادي الجـــوز يهـــدف ال القـــدس كمنطق
 الــف متــر مربــع ٢٠٠القــدس، فهــو ســيقام علــى مــساحة 

وســيتم هــدم المنــشآت الموجــودة بالكامــل بــدعوى خدمــة 
المقدســيين وتــوفير فــرص العمــل لهــم، ولكنهــا فــي نهايــة 

 ببعـضها المطاف ستقوم بربط بعض المناطق االستيطانية
  . وخدمة المستوطنين

وتحــدث نائــب رئــيس ملتقــى االعمــال الفلــسطيني 
االردني، صالح مرقة، الذي حل ضيفا على البرنامج، عن 
ـــة  ـــدا ان مقول ـــدعم االقتـــصاد المقدســـي مؤك دور االردن ب

ــسطين" ــى ارض الواقــع، " االردن رئــة فل ــة عل تعتبــر حقيقي
خــــذ حيــــث ان االحــــتالل يحاصــــر المقدســــيين ويــــدفعهم أل

الجنــسية االســـرائيلية والـــسفر عبـــر المطـــارات االســـرائيلية 
واســـتعمال مرافـــق االحـــتالل، وهــــو االمـــر الـــذي ترفــــضه 
اغلبيتهم، مشيرا الـى ان االردن يبقـى المنفـذ الوحيـد لهـم، 
كمــــا ان ابقــــاء الجــــسور مفتوحــــة يتــــيح المجــــال لتــــدفق 
البــضائع بــرغم انــه اقــل بكثيــر مــن المفــروض، ولكــن هــذا 

، "ويــشكل متنفــسا كبيــرا للمقدســيين" زال مفتوحــا البــاب مــا
وهو امر مهم بالنسبة لمجتمع وصـلت نـسبة البطالـة فيـه 

  .  بالمئة٣٨للرجال بسن العمل الى 

وعـــن مـــا يمكـــن ان يقدمـــه ملتقـــى االعمـــال فـــي 
غرفة تجارة عمان لالقتصاد المقدسـي، بـين مرقـة ان هـذا 

ــضافر الجهــود الرســمية وال ــى ت ــاج ال قطــاع الموضــوع يحت
الخاص ويحتاج الى جهود عالميـة، اال ان المجـال مفتـوح 
للتحرك في مجال انتقـال الخـدمات كخـدمات البرمجـة التـي 
يمكن نقلها عبر االنترنت، واستشهد علـى ذلـك بمحـاوالت 
افتتـاح سـوق علـى الــشبكة العنكبوتيـة لتـسويق المنتجــات 
المقدســية، علمــا بــان هــذه المحــاوالت مــا زالــت فــي طــور 

ضير، كما ان غرفة تجارة عمان بصدد اقامـة معـرض التح
  . دائم لعرض المنتجات الفلسطينية وتسويقها

وأكد ان هناك العديد من العقبات التـي تـواجههم، 
كــنقص التمويــل بــرغم الفجــوة الكبيــرة التــي تــسدها البنــوك 
االردنية في هذا المجال، اال ان هنالك حاجة اكبـر لتمويـل 

ظـــل عـــزوف المقدســـيين عـــن المـــشروعات الـــصغيرة فـــي 
  . التعامل مع البنوك االسرائيلية

ودعا مرقة الى ضرورة المساعدة بشراء وتسويق 
المنتجات المقدسية نظـرا لعـدم وجـود مـدن صـناعية داخـل 
القــدس وهروبهــا للــضفة الغربيــة لزيــادة الكلــف والــضرائب 
الباهظة عليهـا والتهديـدات ومحاربـة العمالـة، اضـافة الـى 

ـــسوقين "منتجـــات المقدســـية ان شـــراء ال ـــشكل فرصـــة لل ي
االردنـي والفلـسطيني لالنفتــاح علـى بعــضهما الـبعض مــن 

  ."خالل االردن
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يسلط الضوء على عائالت " عين على القدس"
  وشخصيات مقدسية برزت عبر التاريخ

  

 سلط برنامج عـين علـى القـدس -)بترا (-عمان 
ن األردنــــي، االثنــــين، الــــضوء علــــى الــــذي بثــــه التلفزيــــو

شخصيات وعائالت مقدسية عبر التاريخ المقدسي، والتي 
تركـــــت اثـــــرا فـــــي الـــــذاكرة الجماعيـــــة للقـــــضية الوطنيـــــة 

  .الفلسطينية في جميع المجاالت

والتقى البرنامج في تقريره األسبوعي مـن القـدس 
ـــد  ـــدكتور عـــدنان عب ـــسطيني ال ـــب الفل مـــع الباحـــث والكات

ـــــ ـــــذي ق ـــــرازق ال ـــــادات والشخـــــصيات ال ـــــصنيف القي ام بت
الفلسطينية المقدسية حـسب القطاعـات التـي كانـت فاعلـة 
بها، وهي قطـاع التعلـيم والثقافـة وقطـاع رؤسـاء البلـديات 
وقطـــاع المبعـــوثين وأعـــضاء البرلمـــان والقيـــادات الدينيـــة 

  .والوطنية

ــة علــى بعــض  ــد الــرازق امثل واعطــى الــدكتور عب
لـيم والثقافـة، أشـار الـى هذه الشخـصيات، ففـي قطـاع التع
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ـــل  ـــدي، وخلي ـــة أحمـــد ســـامح الخال ـــة العربي مؤســـس الكلي
الــسكاكيني الــذي أســس عــدة مــدارس وكليــات وجامعــات، 
ــــة وكليــــة  ــــا المدرســــة الدســــتورية والمدرســــة الوطني منه
النهضة وكلية المعلمين، ومؤسس روضة المعارف الشيخ 
ــشاشيبي وحــسن  ــى إســعاف الن ــصالح، اضــافة ال محمــد ال

وفــــي قطــــاع رؤســــاء البلــــديات، ذكــــر . الــــدجانيصــــدقي 
الــدكتور عبــد الــرازق عــددا مــن الشخــصيات منــذ الــزمن 

 كعبد الرحمن الـدجاني ١٨٧٨العثماني الذي بدأ منذ عام 
 العلمـــي ويوســـف الخالـــدي وعبـــد القـــادر يوموســـى فيـــض
  . الخليلي وغيرهم

وعلـى صــعيد القيــادات الدينيــة والوطنيــة، قــال إن 
يــذكر الحــاج أمــين الحــسيني الــذي تــم الــشعب الفلــسطيني 

تعيينـــه فـــي عـــشرينيات القـــرن الماضـــي رئيـــسا للمجلـــس 
االســالمي األعلــى ومــن ثــم أصــبح رئــيس الهيئــة العربيــة 
ـــادر  ـــا الـــى عبـــد الق العليـــا التـــي تأســـست بعـــد ذلـــك، الفت
الحــسيني والمحــامي حــسن صــدقي الــدجاني ووصــفه بانــه 

  . كان قائدا سياسيا فذا

التقـى مقـدم البرنـامج االعالمـي ومن االسـتوديو، 
جرير مرقة في اتـصال فيـديو مـن القـدس، بـرئيس الهيئـة 
االداريــة لجمعيــة المــشروع االنــشائي العربــي وعميــد كليــة 
العلوم األسبق في جامعة القـدس، االسـتاذ الـدكتور محمـد 
قطــب، الــذي تحــدث بــدوره عــن بعــض العــائالت المقدســية 

المــسجد االقــصى التــي ارتبطــت بــشكل مباشــر فــي خدمــة 
المبـــارك، فـــذكر عائلـــة األنـــصاري التـــي كـــان لهـــا وظيفـــة 
شرفية في المسجد االقصى، اذ كانوا سدنة الحرم، وعائلـة 
الخطيب التي توارثت وظيفـة خطيـب االقـصى، اضـافة الـى 
عائلة العلمي والتي ينحدر منها الشيخ سعد الدين العلمي 

  .مفتي القدس سابقا

ــــى ا ــــدكتور قطــــب ال ــــاء واوضــــح ال ن معظــــم ابن
العـــائالت المقدســـية العريقـــة تركـــوا القـــدس وهـــاجروا الـــى 

وعــن أهــم . العديــد مــن الــدول نتيجــة لمــضايقات االحــتالل
ــــان الحكــــم العثمــــاني  الشخــــصيات المقدســــية الفاعلــــة اب
وضــــمن تــــصنيف المبعــــوثين، أشــــار قطــــب الــــى عائلــــة 
الدجاني التي تميزت بمكانة في الباب العالي، وعائلة جاد 

 التـــي كـــان ألبنائهـــا مـــسؤولية ادارة ورعايـــة المدرســـة اهللا
الـصالحية عنـد بـاب االسـباط والتــي انتقلـت فيمـا بعـد الــى 
الحكومة الفرنسية بأمر من الباب العـالي و اصـبحت اآلن 

  .كنيسة

ـــــائالت  ـــــدكتور قطـــــب عـــــن أهـــــم الع وتحـــــدث ال
المقدسية التـي بـرزت فـي فتـرة االنتـداب البريطـاني، فـذكر 

 وآل الحـــسيني، مـــشيرا بـــان ابنـــاء هـــاتين آل النـــشاشيبي
  . العائلتين تولوا المناصب العليا في الدولة

وأكـــد الـــدكتور قطـــب فـــي ختـــام حديثـــه علـــى أن 
الجيل الحديث من ابنـاء العـائالت المقدسـية مـازال صـامدا 
ومستمرا بالدفاع عن القـدس رغـم االوضـاع الـصعبة التـي 

ام بهـا الـشباب يفرضها االحتالل، مستشهدا بالهبة التي قـ
ــاميرات  ــات القــدس ووضــع الك ــد اغــالق االحــتالل لبواب عن
عليها، ما اثبت الوالء واالنتماء للمسجد االقـصى المبـارك 

  .والدفاع عن قدسيته وعروبته

 وفي زاوية القـدس فـي عيـون االردنيـين، عـرض 
البرنــامج تقريــرا مــصورا تحــدث فيــه عــدد مــن الشخــصيات 

لمت مناصب مهمة في االردن المقدسية االردنية التي است
عــن ذكريــاتهم، مــنهم الــدكتور هــشام الخطيــب الــذي كــان 
اول وزير للطاقة في االردن، والـدكتور حـازم نـسيبه الـذي 
شــغل منــصب وزيــر الداخليــة فــي أولــى حكومــات وصــفي 
ــة الحــسين  ــا أول مــدير لمدين ــدكتور داوود حناني ــل، وال الت

  .الطبية

٥ ص١٩/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * * 
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يدين سياسة االحتالل في مدينة " حماية"

  القدس المحتلة
 

 دان مركــــز حمايـــــة لحقــــوق اإلنـــــسان –رام اهللا 
سياسة الهـدم والمـصادرة التـي تنتهجهـا سـلطات االحـتالل 
ـــة لـــصالح توســـعة  اإلســـرائيلي فـــي مدينـــة القـــدس المحتل

 .االستيطان تحت ذريعة الضرورات األمنية

ة المركــز صــادقت ســلطات االحــتالل ًفوفقــا لمتابعــ
م علــى مــشروع لبنــاء ٣/٨/٢٠٢٠أمـس االثنــين الموافــق 

 الواقعــة E1 وحــدة ســكنية فــي منطقــة ١٠٠٠أكثــر مــن 
وفي سياق متصل أجبـرت سـلطات ، شرقي القدس المحتلة

االحتالل اإلسرائيلي عائلة أبو صبيح على هدم منزلها في 
كمـا . األقـصىحي عين اللوزة ببلدة سلوان جنوب المـسجد

أجبرت سلطات االحـتالل الـشقيقان سـامر وسـليمان القـاق 
 .بإفراغ شقتيهما من محتوياتها، استعدادا للهدم

مركـــز حمايـــة لحقـــوق اإلنـــسان إذ يجـــدد إدانتـــه 
لـــسياسة االحـــتالل فـــي األراضـــي المحتلـــة فإنـــه يؤكـــد أن 
سياسة االحتالل في األراضي المحتلة تشكل خرقا للقانون 

ارات مجلـــس األمـــن، وخطـــوة أحاديـــة تقـــوض الـــدولي وقـــر
فرص حل الدولتين علـى أسـاس قـرارات الـشرعية الدوليـة، 
ــانون  ــادئ التــي أرســتها قواعــد الق ــا للمب ــل انتهاك ًكمــا تمث
الــدولي بموجــب اتفاقيــات جنيــف الســيما مبــدأ عــدم جــواز 
االستيالء على األراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقـل الجبـري 

ألشــخاص المحميــين أو نفــيهم مــن الجمــاعي أو الفــردي ل
األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى أراضي 

ًأي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيـا كانـت دواعيـه، 
  .وغيرها العشرات من المبادئ

  ٤/٨/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

* * * * * 

مظاهرة احتجاجية في النمسا رفضا لخطة 
  الضم اإلسرائيلية

 

عـــدد مـــن أبنـــاء جاليتنـــا،   شـــارك–  وفـــا–نـــا فيي
والجاليــة العربيــة فــي النمــسا، ومتــضامنون أجانــب، فــي 
مظــــاهرة احتجاجيــــة رفــــضا لخطــــة االحــــتالل ضــــم أراض 
ــــة  ــــى سياســــة الحكوم ــــة، واحتجاجــــا عل ــــسطينية محتل فل

 .النمساوية المؤيدة إلسرائيل

ودعـــا رئـــيس الجاليـــة الفلـــسطينية فـــي النمـــسا 
لمظــــاهرة التــــي نظمتهــــا مؤســــسة ســــامي عيــــاد، خــــالل ا

ـــة إســـرائيل  ـــة مقاطع ـــة، وحرك ـــضامن النمـــساوية العربي الت
"BDS" واتحــاد األطبـــاء والـــصيادلة الفلـــسطيني، ونـــادي ،

حنظلة، ومؤسسات نمساوية وعربية، الحكومة النمـساوية 
  .لمراجعة سياساتها المؤيدة إلسرائيل

من ناحيتـه، أدان رئـيس مؤسـسه الحـق الكنـسية 
ن سياسات إسرائيل، وحصارها لألرض واإلنسان األب يوها
  .الفلسطيني

بدوره، شـدد عـضو المجلـس الـوطني الفلـسطيني 
منذر مرعي علـى ضـرورة مواصـلة الـضغط علـى الحكومـة 
النمساوية، من أجل أن يكون لها دور إيجابي فاعل لـدى 
الطـــرفين، داعيـــا المستـــشار النمـــساوي سبـــستيان كـــورتز 
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ب نتنيـــاهو، المبنيـــة علـــى للكـــف عـــن تأييـــد سياســـه ترمـــ
  .السرقة والخداع

وأكــــد علــــى متانــــة العالقــــات التــــي تجمــــع بــــين 
الــشعبين الفلــسطيني والنمــساوي، مطالبــا بــضرورة العــودة 

  . سياسة الحياد التي ينص عليها الدستور النمساويإلى

وقـــال المنـــسق العـــام للقـــوى الداعمـــة لفلـــسطين 
قــة علــى وشــعبها رأفــت أبــو ماضــي، إن جميــع القــوى متف

ـــشعب  ـــل ال ـــى ني ـــسطينية، حت ـــضية الفل مواصـــلة دعـــم الق
  .الفلسطيني حقوقه

ـــيس اتحـــاد النمـــساويين  ـــه، أوضـــح رئ ـــن جانب م
العرب أحمد عامر، ان الجالية العربية فـي النمـسا تناصـر 
ــــن أجــــل  ــــا لمواصــــلة العمــــل م ــــسطيني، داعي الحــــق الفل
فلـــسطين، واالســـتمرار باالحتجاجـــات والتظـــاهرات المؤيـــدة 

  .الداعية لرفع الظلم واالحتالل عنهالها، و

ضــرورة النــضال " BDS"واكــدت حركــه المقاطعــة 
ضـــــد سياســـــات االحــــــتالل، المبنيـــــة علـــــى االضــــــطهاد 

  .والعنصرية

  ٤/٨/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * * * *  

دعوات مقدسية لموقف وطني وتحرك 
  ًجماهيري رفضا لهدم المنازل

  

ــــــشطاء مقدســــــيون دعــــــوات – رام اهللا ــــــق ن  أطل
لمنـــازل  االحـــتالل تـــصدي لعمليـــات الهـــدم التـــي ينفـــذهالل

والتــي تــصاعدت بــشكل  القــدس وممتلكــات المــواطنين فــي
 .خطر في اآلونة األخيرة

وشــدد الكاتــب والمحلــل الــسياسي المقدســي راســم 
عبيدات على ضرورة وجـود إسـتراتيجية فلـسطينية موحـدة 

القـدس، بحـسب  لرفض عمليات الهدم الذاتي للمنـازل فـي
  ). حرية نيوز(جاء على موقع ما 

ــدفاع عــن ســلوان عبــد  ــد عــضو ال ــه أك مــن جانب
يخــشى تجمــع المقدســيين  االحــتالل الكــريم أبــو ســنينة أن

خلف أي قـضية ألنـه يكتـب لهـم النجـاح فيهـا، كمـا حـدث 
ــــاب األســــباط واالعتــــصامات التــــي شــــهدتها  ــــة ب فــــي هب

   .المدينة

وشـــدد أبـــو ســـنينة علـــى أن الحـــراك الجمـــاهيري 
عبي هــو الــضامن الوحيــد لبقــاء المقدســيين وحمايــة والــش

   .بيوتهم وكبح سياسة الهدم والمصادرة

قــد يــنجح فــي  االحــتالل ونــوه أبــو ســنينة الــى أن
هــــدم بيــــت لكنــــه ســــيرتدع عــــن تــــدمير المزيــــد إذا وجــــد 

   .اعتصامات للمواطنين لحماية المنازل

ـــة المقدســـية لمناهـــضة  ـــيس الهيئ ـــال رئ ـــدوره ق ب
ــر ناصــر ال يالحــق المقدســيين  االحــتالل هــدمي إنالتهجي

بالهدم والضرائب من خالل سياسة ممنهجـة لـدفعهم علـى 
وحرمـانهم  والخـروج منهـا لفقـدان حقهـم فيهـا القـدس تـرك

   .من الصالة في المسجد األقصى

ــــرد  االحــــتالل وأوضــــح الهــــدمي أن ــــد أن ينف يري
ـــي  ـــدعم األمريك ـــك هـــو ال ـــى ذل ـــشجعه عل ـــدس ومـــا ي بالق

 . المدينة عاصمة لدولة االحتالللجرائمه واعتبار

  ٩/٨/٢٠٢٠ دنيا الوطن

* * * * *  

مبادرة تعزز الهوية الفلسطينية " دزداني"
  بالذاكرة

  

 أطلق الشابان رامي - عمان - معتصم الرقاد
لترسيخ الهوية ” دزداني“جبارة وآيات عثمان مبادرة 

، وتهدف الى )كي ال ننسى(الفلسطينية تحت عنوان 
الناس بأرضهم بطريقة مبسطة، وتركز على زيادة ارتباط 

أهمية توريث الهوية الفلسطينية للجيل المقبل، والحرص 
  .على تثقيفهم وتعليمهم عن فلسطين



  
  ١٧٠ 

بعد أن قامت شركة جوجل “وقال رامي جبارة 
بحذف خريطة فلسطين عن خرائطها تعددت ردود األفعال، 
وضجت وسائل التواصل االجتماعي وسط مخاوف من 

القضية وطمس معالمها في العالمين الحقيقي تذويب 
واالفتراضي، استجابة لذلك قمنا نحن مؤسسي المبادرة 

 (puzzle) بطرح خريطة فلسطين على شكل قطع خشبية

كأداة تعليمية للكبار والصغار لتعريف الجيل المقبل من 
الالجئين بالمدن الفلسطينية، وقد القت الفكرة رواجا 

يقوم على . ”ائل التواصل االجتماعيٕواقباال كبيرا عبر وس
المبادرة رياديان شريكان بالفكرة والتنفيذ هما رامي جبارة 
وآيات عثمان اللذان بدآ بالفكرة منذ أشهر عدة، لكن 
ظروف الحجر الصحي أجلت إطالق المبادرة، لكنهما قررا 

 اإلسراع وطرح المنتج األول خريطة فلسطين على شكل

(puzzle) فلسطين ” جوجل“وحذف شركة ، نظرا للحدث
  .عن خرائطها

وبينت آيات عثمان أن تصميم وتنفيذ خريطة 
اعتمدنا في التصميم “فلسطين تم بإتقان، موضحة 

الحدود األصلية لفلسطين قبل االحتالل، تلك الخريطة 
التي يحاول محوها االحتالل بكل الطرق، فيكبر الجيل 

ه سوى فال يجد أمام” جوجل”الجديد جيل االيباد و
خريطة لما تبقى من فلسطين، وجاءت فكرة 

لترسخ الخريطة أكثر كوسيلة تعليمية  ”puzzle”الـ
 puzzleاخترنا الـ“وأضافت عثمان . ”للكبار والصغار

تحديدا، ألنه وسيلة تسلية منتشرة، وانتشرت أكثر في 
فترة كورونا، والحجر المنزلي كوسيلة ترفيهية، وهي 

 نفسه، فقمنا بتطوير الخريطة وسيلة تعليمية في الوقت
لتصبح قطع األحجية هي حدود المدن الحقيقية، فيتعلم 
منها الطفل واليافع والشاب والكهل معلومات كثيرة بمجرد 
تفكيكها وتركيبها مثل أسماء المدن وعالقتها ببعضها 
بعضا وأحجامها والمدن الساحلية، والمدن التي لها حدود 

  .”مع األردن

ترد إلى الصفحة رسائل “وأوضحت عثمان 
وتعليقات بشكل يومي لزبائن بمجرد تصفحهم اإلعالن 
والصور اكتسبوا معلومة جديدة، كمن كان يظن أن طبريا 
بحيرة وليست مدينة، ومن تفاجأ باتساع مساحة بئر 
السبع ومنهم من عرف أن الناصرة جارة بيسان، وترد 

 اتصاالت لجدات يرغبن بإهداء أحفادهن هذه القطع

“puzzle” وأحفاد يرغبون بإهداء جداتهم، ورسائل ،
لمغتربين في الشتات يرغبون باقتنائها، وينشر صور 
منتجنا من وقت آلخر ناشطون في القضية الفلسطينية 

  .”من جنسيات غير عربية

أما عن التسمية، فيقول مؤسسا المبادرة رامي 
كونها ” دزدان“جبارة وآيات عثمان، إن اختيار كلمة 

ية تنحدر من اللهجة الفلسطينية العامية، ومعناها عرب
المحفظة المطرزة التي كانت تتفنن الحجات بتطريزها 
بالحرير والخرز والقصب ليكون االسم مرتبطا بالهدف 

  .والهوية الفلسطينية

وبعد أن نجحت الفكرة تم التوسع فيها بإنتاج 
خريطة األردن، وخريطة تجمع البلدين التوأمين األردن 

فلسطين وباقي الدول العربي بشكل دوري ويكون و
التسويق عن طريق مواقع التواصل االجتماعي، خاصة 

  .”انستغرام”و” فيسبوك“

، وهو Dozdani.com وسيقومون بإطالق
موقع إلكتروني للتجارة اإللكترونية يسعى إلى توصيل 

 .منتجات عربية متنوعة تعزز ثقافة األوطان في كل مكان

  ٢٣ ص٢٥/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

من الجليل إلى القدس في يوم .. قوافل األقصى
  عاشوراء

  

 وصلت إلى مدينة القدس -  القدس المحتلة
المحتلة مساء اليوم السبت قافلة جديدة من قوافل 
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األقصى قادمة من مدينة طمرة في الجليل المحتل تقل 
م ٤٨عشرات المواطنين من أهالي األراضي المحتلة عام 

 .ٕ المسجد األقصى المبارك واعماره بالمصلينللصالة في

وقال القائمون على القوافل إن حافلة انطلقت 
من طمرة إلى األقصى ألداء صالة المغرب والعشاء ضمن 

 .مسيرة قوافل األقصى المباركة تزامنا مع يوم عاشوراء

وسير القائمون على الحملة يوم أمس الجمعة 
ة الجمعة، حافلة أخرى، حيث أدى المشاركون صال

 .واعتكفوا ورابطوا عدة ساعات في المسجد األقصى

وجدد الفلسطينيون في األراضي المحتلة عام 
 حمالت المناصرة لمدينة القدس وللمسجد األقصى ٤٨

ًمن خالل إعادة تسيير قوافل األقصى انطالقا من مدن 
 .الداخل قبل عدة أسابيع

وتتضمن القوافل االعتكاف في أروقة األقصى، 
اصة في يوم الجمعة كأحد أشكال الوفاء له والدفاع وخ

 .عنه

وتعود فكرة قوافل األقصى إلى عدة سنوات، حيث 
عكفت الحركة اإلسالمية خاصة وأهالي الداخل المحتل 
عموما على تسيير تلك القوافل في سبيل تعزيز الوجود 
العربي واإلسالمي في مدينة القدس، ومنع استفراد 

ال محاوالته بالسيطرة على الحرم ٕاالحتالل بها، وابط
القدسي وجعله لقمة سائغة لدى المجموعات 

 .االستيطانية

 ٢٩/٨/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  

ندوة فكرية بمدينة صفاقس التونسية تؤكد 
  مركزية القضية الفلسطينية

  

 قال أمين سر اللجنة المركزية - وفا- تونس 
 الرجوب إن قدرنا في فلسطين اللواء جبريل" فتح"لحركة 

أن نكون على قلب رجل واحد، وفوق أي خالفات، 

وننتظر أن يكون لقاؤنا معكم انطالقة باتجاه مسار يحقق 
الوحدة الوطنية، ويشكل ردا مالئما على السلوك 

 .اإلسرائيلي المدعوم أميركيا

جاء ذلك في رسائل خالل ندوة فكرية أقامها 
لركحية بمدينة صفاقس التونسية، مركز الفنون الدرامية وا

بالشراكة مع اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين، والجالية 
الفلسطينية بتونس، وتالها أمين سر االتحاد العام 
للحقوقيين الفلسطينيين بتونس معتصم أبو راس، 

 الجامعيين التونسيين األساتذةبمشاركة نخبة من 
   .والفلسطينيين

وحدة الوطنية وشدد الحاضرون على أهمية ال
 الرد الموحد على كل إستراتيجيةالفلسطينية الستنهاض 
   .محاوالت تصفية القضية

من جانبه، شدد عضو اللجنة المركزية لحركة 
، مسؤول العالقات العربية عباس زكي، على أن ما "فتح"

نراه من مخططات هو حلقة من المشروع الصهيوني، لما 
   ".صفة القرن"يسمى بـ

سفير دولة فلسطين لدى تونس بدوره، شدد 
هائل الفاهوم على قدرة شعبنا على مقاومة كل الخطط 

 إقصائهوالمؤامرات في هذا الوقت، كما أفشل كل محاوالت 
 من الوجود الجغرافي والديمغرافي سابقا وفرض ٕوازالته

   .ٕوارادتهوجوده 

من ناحيته، قال رئيس اتحاد طلبة فلسطين 
ننا إلى الخيانة وتتعرض يتعرض وط"بتونس احمد حيويا 

، مضيفا انه "قرانا إلى السلب والنهب في هذه اللحظات
رغم كل المؤامرات واالنتهاكات والخيانات فإن رسالتنا 
للشباب التونسي أننا ما زلنا واقفين على أقدامنا، 

  .وصامدين، وندعوكم إلى الثبات تجاه هذه المؤامرات

نس  حركة فتح بتوإقليممن جانبه، شدد عضو 
محمد مناد على أن القضية الفلسطينية هي آخر ساحات 
المعارك بين النظام الرأسمالي االمبريالي وبين قيم العدالة 
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والتحرر واالنعتاق، وفلسطين هي رأس الحربة في هذه 
المعركة، والصراع ليس بين الفلسطينيين والكيان 
الصهيوني الغاصب فقط، بل هو بين قوى التحرر 

نعتاق وبين قوى الهيمنة واالستغالل والكرامة واال
  .والسيطرة على مقدرات الشعوب وثرواتها

وأعرب عن شكره لتونس وتمسكها بعروبتها 
ووطنيتها وقوميتها، حيث يبرز دور المثقفين والنخب 
العربية التي هي القلعة األخيرة في التصدي لهذا 

  .المشروع الصهيوني واالمبريالي

الحقوقيين من جهته، قال رئيس اتحاد 
صفة "الفلسطينيين بتونس ابراهيم الرفاعي إن ما يسمى 

عبارة عن مجموعة مخطات، تدار وتنفذ في " القرن
 التام للحق الفلسطيني وال باإلنكارالمنطقة وال تنحصر 

بفرض السيادة على الضفة الغربية، بل بفرض نظام 
سياسي واقتصادي وأمني وعسكري واقليمي متصهين 

  .عة محميات فاقدة للسيادةمؤلف من مجمو

 ٣٠/٨/٢٠٢٠وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * * 
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الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
 م٢٠٢٠- ١٩١٧والمسيحية في القدس 

 

أصدرت  -  كامل ابراهيم-القدس المحتلة 
كتاب (» آل البيت الملكية الفكر اإلسالمي«مؤسسة 

الوصاية الهاشمية على المقدسات »تحت عنوان ) ابيض
» م٢٠٢٠-١٩١٧اإلسالمية والمسيحية في القدس 

 صفحة ملونة استهلت بصورة للمدينة ١٢٤والكتاب من 
  .المقدسة

عن تاريخ  نبذة: وتناول الجزء األول من الكتاب
القدس العربي واليهودي والمسيحي واإلسالمي والجزء 

ة في القدس الوصاية على المقدسات اإلسالمي: الثاني
 األهمية الدينية للقدس ومقدساتها عند المسلمين -١
في القدس؟ » المقدسات اإلسالمية« ما المقصود بـ-٢
 أهمية الوصاية على المقدسات اإلسالمية في القدس -٣
 تاريخ الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية -٤

 واجبات الوصاية الهاشمية على -٥في القدس 
 كيف تنتهي الوصاية -٦سالمية في القدس المقدسات اإل

  الهاشمية على المقدسات اإلسالمية؟

الوصاية على المقدسات المسيحية : الجزء الثالث
 األهمية الدينية للقدس ومقدساتها عند -١في القدس 
في » المقدسات المسيحية« ما المقصود بـ-٢المسيحيين 

  أهمية الوصاية على المقدسات المسيحية-٣القدس؟ 
 تاريخ الوصاية الهاشمية على المقدسات -٤في القدس 

 واجبات الوصاية الهاشمية -٥المسيحية في القدس 
 كيف تنتهي -٦على المقدسات المسيحية في القدس 

  الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية؟

 مالحق وخارطة المسجد ٦وتضمن الكتاب 
يات الحرم القدسي الشريف وحجة وقف/األقصى المبارك

المدارس والمباني الراكبة على المسجد األقصى المبارك 
وخارطة البلدة القديمة في القدس ونص اتفاقية الوصاية 

م ٢٠١٣الهاشمية على األماكن المقدسة في القدس لعام 
الوضع القانوني للقدس بموجب القانون الدولي وثائق 

  .١٩٥٠-١٩٤٨ترميم كنيسة القيامة 

ٍالتاريخ الممتد لقرن ) الكتاب األبيــض(ويلخص 
ونيف للوصاية الهاشــمية على المقدســات اإلســالمية 

ويبين أهمية ومهام الوصاية . والمســيحية في القدس
  . عليها والوضع القانوني لها
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كما انه يظهر كيف تحفظ هذه المؤسسة 
ّالهاشمية التاريخية الفريدة حقوق المسلمين والمسيحيين 

نية في مقدساتهم والحفاظ على إلقامة شعائرهم الدي
هويتهم الدينية والثقافية المميزة، وبالتالي تعمل على 
تمكين وحفظ السالم الحساس بين األديان في األراضي 

  ِ .المقدسة

ّلقد تم اإلقرار بالوصاية الهاشــمية على 
المقدســات اإلسالمية والمســيحية في القدس من قبل 

ــطين ممثلة بمنظمة دولة فلس: الكثيرين، من بينهم
التحرير الفلســطينية والسلطة الوطنية الفلســطينية، 
والمقدســيون العرب وعرب فلســطين، وأعضاء جامعة 
الدول العربية االثنان والعــشرون، والدول األعضاء 
الســتة والخمســون في منظمة التعاون اإلســالمي، 

يكية، وروسيا، واالتحاد األوروبي، والواليات المتحدة األمر
وهو (وتركيا، وجاللة الملك محمد السادس، ملك المغرب 

، )رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون اإلســالمي
وقداسة البابا فرنسيس، ورؤساء جميع الكنائس في 

وفي مقدمتهم غبطة بطريــرك األرثوذكس في (القــدس 

الم ، وجميع رؤساء الكنائس األنغليكانية في الع)القدس
، وقداسة )ومن ضمنهم غبطة رئيس أساقفة كانتربري(

بطريرك موسكو وسائر روسيا، ورئيس االتحاد اللوثري 
  .العالمي، ومدير عام اليونسكو

وأشارت اليها معاهدة السالم األردنية اإلسرائيلية 
  .م١٩٩٤لعام 

صة، ان الوصاية الهاشمية الوجاء في الخ
 تمتد إلى اكثر من مؤسسة تاريخية فريدة بين األديان،

مية عام، وترتبط بأقدم وأنبل نســب في اإلسالم، وهي 
تحافظ على المقدسات اإلسالمية وتحمي المقدســات 
المسيحية، وتكفل حقوق أربعة مليار مسلم ومسيحي 

وهي . للعبادة في أماكنهم المقدسة في األراضي المقدســة
الشــعبين ّرابط ثقة يحظى باالعتراف الدولي ويمثل اجماع 

الفلسطيني واألردني، واجماع العالم العربي والعالم 
اإلســالمي والكنائس المســيحية، كما انها تسبق تاسيس 
ّاألردن الحديث وتحفظ السالم الحساس بين األديان في 

  .األراضي المقدسة

١٠ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  
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 اتساع الهوة بين إسرائيل ويهود العالم
  

 علي ابو حبلة

كل الدراسات تشير إلى أن هناك قلق في إسرائيل 
بالنسبة إلى قيادة الحركة الصهيونية والتي تشير إلى 

في العالم، وعقدت عدة عمق الهوة بين إسرائيل واليهود 
مؤتمرات ضمت القيادات اليهودية في إسرائيل والواليات 
المتحدة للتباحث في عدة مبادرات تحسن العالقات بين 

  .الطرفين

 اليهودية، –وقد بادرت إلى ذلك اللجنة األميركية 
وهي إحدى أقوى الحركات اليهودية في الواليات المتحدة 

د أجريت استطالعات رأي وق. وتضم تيارات يمينية عديدة
 في المائة من األميركيين اليهود ٢٥معمقا، دل على أن 

ال يعتبرون أن وجود إسرائيل هو عنصر ضروري 
 في ٢٠، فيما قال »الشعب اليهودي«الستمرار بقاء 

المائة من اليهود في إسرائيل إن اليهود المقيمين في 
شعب دول أخرى في العالم، ليسوا عنصرا حيويا لبقاء ال

  .اليهودي

وفي رد على أسئلة أخرى في السياق، قال أكثر 
ُمن ثلث األميركيين اليهود إنهم ال يرون في إسرائيل جزءا 
. أساسيا هاما في المركب اليهودي في هويتهم الثقافية
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 في المائة من اليهود في الواليات المتحدة إنهم ٥٩وقال 
المائة من  في ٥٧ومع ذلك، قال . لم يزوروا إسرائيل أبدا

األميركيين اليهود بأن من واجبهم التدخل في الشؤون 
اإلسرائيلية العامة وحتى الداخلية، خاصة فيما يتعلق 

 الفلسطيني، وذلك في إشارة إلى –بالصراع اإلسرائيلي 
نتائج االستطالعات التي أجريت في الماضي ودلت على 

م أن أغلبية كبيرة من األميركيين اليهود يؤيدون السال
القائم على أساس دولتين لشعبين ويعارضون سياسة 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وال يفوتون 

  .فرصة للتعبير عن رفضهم لها

وبرز هذا االنزعاج في مقال كتبه الصحافي 
» نيويورك تايمز«في صحيفة » بيتر بينارت«اليهودي 

لة ال أؤمن أكثر بالدو«قبل أسبوعين، تحت عنوان 
ّ، عبر فيه عن عدم إيمانه بإمكانية قيام »ّاليهودية

بسبب استمرار » ّيهودية وديمقراطية«إسرائيل كدولة 
  .ّاحتالل الضفة الغربية وقطاع غزة

» جي ستريت«مديرة مكتب منظمة « قالت 
ّاألميركية في إسرائيل، عدينا فوغل ألون، في مقال نشرته 

ّحولت أكثر فأكثر الجمعة، إن إسرائيل ت» والال«بموقع 
انقسام بين «إلى قضية انقسام في الواليات المتحدة، 

الحزبين، انقسام داخل الحزب الديمقراطي، وانقسام داخل 
  .«المجتمع اليهودي

االنتقادات على «ّوأضافت فوغل ألون أن 
ّوزعمت أن » ّالسياسات اإلسرائيلية ليست جديدة

اطية والجمهورية، ّاإلدارات األميركية المتعاقبة، الديمقر«
ّعبرت عن عدم رضاها من غياب الرغبة اإلسرائيلية  ّ

ّللمضي قدما في حل الدولتين ولم تخف الغالبية العظمى . ً
ًمن الجمهور اليهودي األميركي أبدا عدم راحتها من 

  .«ّالسياسات االستيطانية وتأبيد االحتالل

إال أن الجديد في األشهر األخيرة، وفق فوغل 
ّالضم أحادي الجانب، أن االنتقادات «ّظل ألون، في 

يأس يرمز إلى بداية مسار خطير في . ّتحولت إلى يأس
صلبه بداية انقطاع المجتمع اليهودي عن دعم إسرائيل 

  .«وعن إيمانه بها دولة الشعب اليهودي

وفي إشارة إلى عمق الفجوة بين إسرائيل ويهود 
ي، منح يونيو الماض/ًأمريكا، كان الفتا، في حزيران

مسؤولين في لجنة الشؤون العامة األميركية اإلسرائيلية 
ّ، التي تعد كبرى منظمات اللوبي الصهيوني في )أيباك(

ًالواليات المتحدة، ضوءا أخضر المشرعين في الكونغرس 
األميركي، النتقاد مخطط الحكومة اإلسرائيلية بضم 

جاء ذلك في تقرير . مناطق من الضفة الغربية المحتلة
خاصة مقرها ( «JTA» در عن وكالة األنباء اليهوديةص

) نيويورك وتعني أخبار الجاليات اليهودية حول العالم
في سياسة المنظمة الداعمة » تحول«الفتة إلى 

  .إلسرائيل

ّبينما عبر المرشح الديمقراطي لرئاسة الواليات 
ّالمتحدة األميركية، جو بايدن، خالل جلسة مغلقة مع 

 أميركيين في نيويورك، عن اعتراضه مستثمرين يهود
» سيادة«ّعلى مخطط ضم األغوار الفلسطينية إلى 

مضيفا ان الضم سيقلص فرص . االحتالل اإلسرائيلي
ّخطوات أحادية الجانب، تقوض «ّالسالم وتابع بايدن أن 

آفاق حل الدولتين، بهذا المفهوم تزداد هوة عالقات 
  .إسرائيل ويهود العالم

  ١٣ ص٥/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

ما الجديد الذي حمله ويحمله العيد 
 ؟؟..للمقدسيين

  

  راسم عبيدات:بقلم

في اعتقادي الجازم بأن هذا العيد لم يحمل 
فهو عيد  للمقدسيين أي معنى من معاني الفرح والسرور،

" كورونا"ممزوج بفقر وجوع وبطالة بسبب انتشار جائحة 
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أثرت على القوة  يرة،وما خلفته من تداعيات اقتصادية كب
وبالكاد جزء ليس بالقليل منهم قادر  الشرائية للمواطنين،

 فكل العاملين في على تغطية احتياجاته األساسية،
السنتوارية والمطاعم القطاع السياحي والتحف الشرقية 

 والفنادق والحافالت السياحية منذ أكثر من أربعة شهور،
والمشكلة لم تقف  ...وهم بالكاد يتدبرون أمورهم الحياتية

 ...وتداعياتها اإلقتصادية" كورونا"عند حد انتشار جائحة 
بل ما يتعرض له المقدسيون من حالة قمع وتنكيل 
 تطالهم في كل مناحي حياتهم من قبل إحتالل غاشم،

صادر فرحهم وسرورهم،ويقتل البسمة على شفاه ي
م فتصورا بأن األطفال الذين يتوجهون مع ابائه أطفالهم،

 واملهم ان يحصلوا على لعبة العيد، ألداء صالة العيد،
ممن يقومون بإدخال الفرح والسرور عليهم من خالل ما 

ولكن حتى لعب  يوزعونه من ألعاب على بوابات األقصى،
فهو  ًاألطفال يجد المحتل بأنها تشكل خطرا على أمنه،

يالحق من يقومون بتوزيعها ويصادر األلعاب ويعتقل 
المحتل يرى في فرحة او بسمة طفل  ... عليهاالقائمين

وحتى في  ...او فرحة المقدسي خطر على أمنه ووجوده
يوم العيد حينما يتجه المقدسي من أجل أداء صالة العيد 

يواجه  والمعايدة على األهل واألحباب واألصدقاء،
ع والتنكيل من قبل شرطة المصاعب ويتعرض للقم

وجهها الجماعات حيث الدعوات التي ت ،اإلحتالل
التلمودية والتوراتية من أجل اوسع عمليات اقتحام 
لألقصى في يوم ما يسمونه بخراب الهيكل المترافق مع 

يجعل المقدسي  يوم عرفة وأيام عيد األضحى المبارك،
ًمتأهبا ومستفزا من تلك اإلقتحامات، ويصبح جل إهتمامه  ً

من كيفية منع تلك الجماعات التلمودية والتوراتية 
إستباحة األقصى ومنع تدنيس ساحاته بطقوس وشعائر 

وحتى وصلت حد رفع األعالم  تلمودية وتوراتية،
وهذا يعني مواجهات  ...اإلسرائيلية في ساحات األقصى

واشتباكات مع شرطة اإلحتالل وجنوده الذين يوفرون 

وهنا ربما  ...الحماية والدعم لتلك الجماعات المتطرفة
ألداء شعائر العيد اعتقال او يكون مصير من أتى 

بة بقنبلة صوتية أو رصاصة استنشاق غاز مدمع او اصا
وربما المقدسي الذاهب لصالة العيد قد يجد  ،مطاطية

بلدوزرات وجرافات اإلحتالل قادمة لهدم منزله في يوم 
لكي يجد بأن اطفاله يبحثون عن بقايا لعبهم  العيد،

قاض بيتهم الذي ومالبسهم التي اشتروها للعيد على أن
 ...هدمته بلدوزرات وجرافات اإلحتالل دون سابق انذار

او لربما مع خيوط الفجر األولى تتسلل أجهزة امن 
اإلحتالل وشرطته وجنوده الى أكثر من بيت مقدسي لكي 

بعد ان تروع أسرهم  تعتقل شبان وفتيان مقدسيين،
ب في ممتلكاتهم وأغراضهم وعائالتهم وتعيث الخرا

ً،وبدال من ان تحتفل العائلة أو األسرة في ةالشخصي
عليها ان تتصل بالمحامي أو ان تهرع الى بوابات  العيد،

لكي تعرف مصير  مراكز التحقيق في المسكوبية وغيرها،
وهنا ال  ابنها او شقيقها او زوجها الذي اعتقله اإلحتالل،

 .تعرف معنى ال للعيد وال للفرح

 الشهيد ذوي أي معنى للعيد سيكون عند أسرة
قتلته قوات  اإلحتياجات الخاصة اياد الحالق الذي

اإلحتالل بدم بارد في منطقة باب الساهرة في مدينة 
وحيد هذه العائلة الذي لم يكن يشكل أي خطر  القدس،

فهو  ولكن كونه فلسطيني، على شرطة وجيش اإلحتالل،
 حتى يثبت العكس،" إرهابي"في عرف اإلحتالل مشروع 

 األكبر بأن كاميرات اإلحتالل المنصوبة في كل والمأساة
بقدرة قادر  زقاق وزاوية وشارع في مدينة القدس،

كأداة توثيق لجريمة قتل الشهيد  أصبحت غير عاملة
الحالق،ولكن لو كان المقتول احد مستوطني اإلحتالل أو 

تكون عاملة وتوثق  فالكاميرات جنوده او شرطته،
تميز أرقام لوحات  ًيقة جدا،كاميرات حساسة ودق العملية،

وتميز وجه الشخص المطلوب من  السيارات في الشارع،
 ؟؟..يا سبحان اهللا أصبحت غير عاملة بين ألف وجه،
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يخفوا ويطمسوا األدلة واإلثباتات على  يريدون ان
حصل مع  جرائمهم،فما حصل مع الشهيد اياد الحالق،

ريب من الق" الكونتينر"الشهيد احمد عريقات على حاجز 
والذي كان متجها الى منطقة بيت  بلدة السواحرة الشرقية،

لحم إلحضار والدته وشقيقته من إحدى صالونات المدينة 
ًللتجميل إستعدادا لفرح شقيقته،ولكن رصاص جيش 
ًاإلحتالل الغادر كان سريعا لكي يضع حدا لحياته تحت  ً

الذريعة  حجج وذريعة انه حاول دهس جنود اإلحتالل،
 .ً جاهزة حاول الطعن او الدهسدوما

اإلنسان المقدسي قد يجد نفسه بين ليلة 
وضحاها بأمر من مسؤول من شرطة اإلحتالل او 

ًمبعدا عن األقصى او البلدة  مسؤول مخابرات صهيوني،
ًالقديمة او مدينة القدس، والتهم جاهزة يشكل خطرا على 

و امن المستوطنين او ما يسمونه بأمن الجمهور العام ا
يجب  ُفالمقدسي في عرف اإلحتالل، أمن دولة اإلحتالل،

ًان يكون ذليال مستكينا،ويمنع عليه أن يبدي أي مقاومة  ً
وجنود اإلحتالل او  ضد استفزازات المستوطنين

اقتحاماتهم وعربدتهم وزعرنتهم في األقصى ومدينة 
 .أو منع عملية اعتداء على طفل القدس،

ر جائحة اإلنسان المقدسي في ظل انتشا
يجد في كل زقة وحي وشارع من ازقة واحياء " كورونا"

وجنوده  رجال شرطة اإلحتالل وشوارع المدينة وقراها،
ليس من أجل حمايته من  وعاملي بلديته منتشرين،

ٕوارشاده الى ضرورة التقيد بالتعليمات " كورونا"جائحة 
بل هؤالء يعتقدون بان ما تدفعه  واستخدام الكمامات،

حتالل من أموال زهيدة كمساعدات للمواطنين دولة اإل
يجب أن  العرب في المدينة،من الذي أصبحوا بال عمل،

فهؤالء في عرفهم  ًتسترده من العرب المقدسيين مضاعفا،
ال يستحقون هذه األموال،فحتى لو كان لديك كمامة 
وموجودة على وجهك فالشرطي يجد له حجه بأنها ال 

 شيكل تحت ذريعة ٥٠٠ـ  بوبالتالي تغرم تغطي األنف،

في حين نجد شرطة  عدم اإللتزام بإرتداء الكمامة،
اإلحتالل في القسم الغربي من المدينة توزع الكمامات 

وتطلب منهم وضع الكمامات  على من ليس لديهم كمامة،
 دون تحرير المخالفات لهم أو فرض غرامات عليهم،

 .خاصة بالمواطنين العرب" خدمة"فهذه 

اني األلم والمعاناة التي يحملها العيد رغم كل مع
للمقدسيين،لكن هؤالء المقدسيين متسلحين بإرادة البقاء 

وهم يسرقون  ،وجود على أرضهم والدفاع عن قدسهموال
َلحظات الفرح من عسف الظلم واإلضطهاد الذي 

ومن ألم المعاناة التي  يتعرضون له من قبل المحتل،
 ن يأتي العيد القادم،يعيشونها، وهم يعيشون على أمل أ

ٕفلربما يجلب لهم فرحا بحرية واستقالل وانتصار على  ً
الظلم والطغيان ولقاء بأحبة طال انتظار تحررهم من 

 أو تحرر جثامين شهداء أحبتهم التي سجون اإلحتالل،
ما زالت محتجزة في مقابر األرقام أو ثالجات مشافي 

  .اإلحتالل

  ٥/٨/٢٠٢٠جريدة القدس 

* * * * *  

  ذه التقنية تمنع إسرائيل من إخفاء احتاللهاه

  بالل ياسين

 زينه اآلغا

مقاال للباحثة في  "فورين بوليسي" نشرت مجلة
ه إنه شبكة السياسات الفلسطينية، زينة األغا، قالت في

وعلى مدى عقدين كان هناك فهم عام، بأن صور األقمار 
الصناعية إلسرائيل واألراضي الفلسطينية والسورية التي 

  .مقيدة تحتلها

" ٢١عربي"ولفتت المجلة في المقال الذي ترجمته 
 يعرف ١٩٩٦إلى أن ذلك يعود إلى قانون تم وضعه عام 

ية والذي حد من نوع KBAباسم تعديل كايل بنغامان 
وتوفر صور األقمار الصناعية عالية الدقة والتي تغطي 

وضمنيا األراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات (إسرائيل، 
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، والنتيجة هي أن الصور المتوفرة للعامة )الجوالن المحتلة
 تم تخفيض نوعيتها Google Earth على منصات مثل

  .بشكل متعمد وجعلت مشوشة

امين من الضغط يونيو وبعد ع/  حزيران٢٥وفي 
المستمر من األوساط األكاديمية والمجتمع المدني، تم 

 كلمة على غير ٩٧ المؤلف من KBAإصالح تعديل 
المتوقع لجعل صور األقمار الصناعية األكثر دقة متوفرة 

ومع أن هذه أخبار مرحب بها إال . بشكل قانوني للجميع
ثانيا ؟ وKBAأوال، ما هي آثار : أنها تثير تساؤالت محددة

كون تصوير األقمار الصناعية تقدم بشكل كبير من حيث 
 عاما منذ تم تمرير تعديل ٢٤المستوى والتنوع على مدى 

KBAلماذا أخذ األمر كل هذه الفترة لعكسه؟ ،.  

 ناتج إضافي لما بعد الحرب KBAوكان تعديل 
الباردة، عندما كانت صناعة صور األقمار الصناعية ال تزال 

 الرئيس بيل كلينتون أو يعيد تشكيل وأراد. حديثة
التكنولوجيا التي كانت تستخدم للتجسس الستخدام تجاري 

كما أنه قام بالتحرك لرفع السرية عن صور األقمار . أوسع
  .الصناعية من ستينات وسبعينات القرن الماضي

وقالت المجلة إن هذا المزج بين االستخدام 
س الخطر لدى التجاري ورفع السرية عن الصور دق ناقو

وقامت إسرائيل التي كان يحركها الرغبة في السرية . البعض
التي سادت سنوات الحرب الباردة للضغط على الكونغرس 
ألجل قوانين أكثر صرامة، وهو ما أدى إلى تمرير تعديل 

KBA : والذي شكل رقابة من الحكومة األمريكية على
  .الصور لذلك الجزء من العالم فقط

ي تم تطبيقه بحجة حماية األمن والقانون الذ
القومي إلسرائيل، كان في الواقع فعل رقابة أكثر منه أي 

  .شيء آخر، بحسب المجلة

وأضافت أن صور األقمار الصناعية عالية الجودة 
في الحقيقة تساعد الباحثين على الفهم والتعرف وتوثيق 

وتعتبر اإلدارة الوطنية . التغيرات التي تحدث لألراضي
التابعة لوزارة التجارة ) NOAA(ات والغالف الجوي للمحيط

. مسؤولة عن تطبيق القوانين المتعلقة باالستشعار عن بعد
 لم تحدد الجودة المسموح بها، تم تثبيتها KBAوكون 

على الصورة مترين على ] بكسل[بحيث تمثل كل نقطة 
  .األرض

وبالمقارنة، تقول فإن الصورة المتوفرة تجاريا اليوم 
 متر ٠.٦  إلى٠.٢٥غالب ما تتراوح دقتها ما بين في ال

وهذا يشكل الفرق بين التعرف على حدود بناية . لكل بكسل
ويمكن . كبيرة والتمكن من رؤية السيارات الواقفة خارجها
مثل بناء (التعرف على التغيرات الكبيرة على األرض 
باستخدام ) مستوطنة بحجم مدينة أو تهديم مبان فلسطينية

المحدودة بمترين لكل بكسل ولكن التغيرات األكثر الصور 
مثل إقامة نقاط استيطانية صغيرة أو معسكرات  -دقة 

وعلى مدى .  من األصعب التعرف عليها-  جيش صغيرة
 عاما عتم هذا التعديل على اآلثار الضارة لالحتالل ٢٤

  .اإلسرائيل بإخفائها

وتعلق أن هذه الرقابة المفروضة على صور 
واألراضي المحتلة كان لها آثار سلبية تضمنت إسرائيل 

وأوضحها . تبعاتها النواحي األثرية والجغرافية واإلنسانية
 –كان آثار مراقبة عقود من االحتالل اإلسرائيلي الطويل 

بما في ذلك توثيق هدم البيوت والخالفات الحدودية ونمو 
وأعاقت الصور رديئة النوعية جهود تحدي . المستوطنات

ت انتهاكات حقوق اإلنسان، وخاصة في األماكن التي ٕواثبا
يصعب الوصول إليها مثل قطاع غزة والذي وقع تحت 

فمثال يمكن استخدام صور . ٢٠٠٧الحصار منذ عام 
األقمار الصناعية عالية الجودة من فرق التحقيق العاملة 
في مجال التحقيقات المعمارية للتعرف مثال على النقطة 

  . منها النار على المتظاهرين السلميينبالضبط التي أطلق

 يطبق فقط على الشركات KBAومع أن تعديل  
 –األمريكية، إال أن أكبر الالعبين في السوق العالمية 

هي شركات . شركات مثل ماكسار وبالنيت وغوغل وبنغ
وحتى عندما بدأت شركات عالمية أخرى تنتج . أمريكية

ي إال أن الهيمنة صورا عالية الجودة خالل العقد الماض
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 كانت تطبق على أنها KBAاألمريكية عنت في الواقع أن 
  .مقياس عالمي

وبالرغم من مقاومة صامتة لقاعدة المترين من 
كبار الشركات التكنولوجية مثل غوغل ايرث وبنغ مابس 

، لم يكن KBAعلى مدى السنوات باإلضافة لدعوات إلغاء 
ولت الرقابة وتح. هناك محاوالت حتى حديثا لإلصالح

المفروضة على الصور فوق إسرائيل واألراضي المحتلة إلى 
واحدة من االستثناءات التي يبدو عدم إمكانية تغييرها والتي 

  .أصبحت تعرف الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي

 أثر سلبي على البحث KBAكما أنه كان لتعديل 
فصور األقمار الصناعة تعتبر أداة ضرورية في . العلمي

سح والمراقبة والصورة منخفضة الجودة ال تحتوي على الم
التفاصيل الالزمة للعاملين في مجال مثل علم اآلثار لمتابعة 

وكذلك . التغيرات على مواقع اإلرث اإلنساني أو حفر النهب
دراسة التغيرات المناخية تعتمد أحيانا على صور األقمار 

مناخية الصناعية والتي لم تتوفر بالرغم من المخاطر ال
  .المحيطة بالمنطقة

وتستدرك أنه إذا ما اعتبرنا هذه األمور مجتمعة 
 أنشاء نقطة عمياء منعت بشكل KBAنجد أن تعديل 

مباشر عمل الباحثين واألكاديميين والعاملين في حقل 
  .حقوق اإلنسان

مشيرة إلى أن التعديل صيغ أصال بطريقة غامضة 
ار الصناعية ولكنه نص على أن القيود على صور األقم

فوق إسرائيل ستطبق ما لم يكن هناك شركات أجنبية توفر 
ٕوان بدأت الشركات . صور أقمار صناعية عالية الجودة

األجنبية بتوفير مثل تلك الصور ترفع القيود التي فرضها 
  . عن الشركات األمريكية، ولكن ذلك لم يحصلKBAتعديل 

وأصبحت المشكلة واضحة عندما بدأت شركات 
أمريكية ابتداء بشركة ايربص الفرنسة التي بدأت غير 

بإنتاج صور عالية الجودة إلسرائيل واألراضي المحتلة عام 
وفي الواقع فإن إسرائيل نفسها توفر صورا جوية . ٢٠١١

عالية الجودة لألراضي التي تسيطر عليها مما يجعل تعديل 

KBA بال معنى ويكذب حجة األمن القومي إلسرائيل في 
  .وقتنفس ال

ال معنى له  KBA هذه التطورات جعلت تعديل
ومع أنه كان من المفترض أن يتم . على مدى عقد تقريبا

مراجعة التعديل بانتظام لم يتم مراجعته رسميا منذ عام 
 والنتيجة هي أن التكنولوجيا سبقت السياسات ٢٠١٧

  .وحرمت الشركات األمريكية

، KBAوهذا التناقض يشكل قلب الدعوة إللغاء 
وتعرف عالما اآلثار من جامعة أوكسفورد، مايكل فرادلي 

 ٢٠١٨والراحل أندريا زربيني، واللذان نشرا بحثا مهما عام 
وأظهر بحثهم أن التعديل عفا عليه . دعوا فيه إلى إصالحه

الزمن حيث قامت شركات غير أمريكية بإنتاج الصور عالية 
  .انونالجودة وهو ما كان يجب أن يؤدي إلى تعديل للق

وأدت هذه نتائج البحث هذه لسنتين من الضغط 
) NOAA(على اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 

: وكان المطلب بسيطا. وعلى وزارة التجارة وعلى الكونغرس
إما أن تسمحوا للشركات األمريكية أن تنتج وتوزع صورا 
عالية الجودة إلسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة أو 

وفجأة خالل اجتماع .KBAلنوا عن انتهاء فعالية أع
/ لمجلس استشارات االستشعار عن بعد في نهاية حزيران

يونيو تم اإلعالن بأن اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف 
الجوي أدركت أخيرا أن صورا تزيد جودتها عن مترين لكل 

 متر ٠.٤بكسل متوفرة من مصادر غير أمريكية إلى حد 
هو ما سيصبح الحد الجديد، وقد تضطر اإلدارة لكل بكسل و

صور   متر عندما تطلق ايربص٠.٣إلى تخفيض ذلك إلى 
  .الجيل الجديد في وقت الحق من هذا العام

وتقول إن آثار ذلك كثيرة وأبرزها أن الشركات 
ومن . األمريكية أصبحت اكثر تنافسية مع الشركات األجنبية

ل تحسين إمكانية المنظور العلمي سيسهل هذا التعدي
. المراقبة عن بعد للتغيرات المناخية في هذه المنطقة الهشة

فعندما يتعلق األمر بالتغيرات المناخية تساعد الصور عالية 
الجودة على دراسة النباتات والمحاصيل والتصحر والتغير 
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في توزيع المياه واالستخدام المفرط لألسمدة ومكبات 
ختصين في اآلثار للتعرف وهو مفيد أيضا للم. النفايات

  .ومراقبة األضرار

وترى أن هذا التغيير يساعد مجموعات حقوق 
 اإلنسان في محاسبة إسرائيل على خرقها للقوانين الدولية
بما في ذلك القتل خارج إطار القانون وبناء المستوطنات 

، )والتي تعتبر جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف الرابعة(
 الضجة التي أحدثها التغيير وربما يكون هذا هو سبب

كما أن للتغيير آثار . داخل المؤسسة العسكرية اإلسرائيلية
جيوسياسية في المناطق الحدودية مع األردن وسوريا 
ولبنان ومصر والتي بقيت لحد اآلن لم تغطى بشكل جيد 

حيث تخشى كثيرا من الشركات (بصور األقمار الصناعية 
وفر يوالتغيير س). ليةأن يدخل في الصورة أراض إسرائي

صورا لم تخضع للرقابة لتلك المناطق حيث يمكن دراستها 
ومراقبتها، وبالذات بخصوص القضايا البيئية مثل استخراج 

ومن وجهة نظر العدالة التاريخية تمكن صور  .المياه
األقمار الصناعية ذات الجودة العالية الفلسطينيين أن 

سطينية التي تم تدميرها عام يوثقوا بقايا القرى والبلدات الفل
  . وبعدها١٩٤٨

 كان KBAوتختم المجلة بالقول إن إصالح تعديل 
يمثل فوزا جزئيا وتبقى معركة رفع السرية لضمان نشر 
الصور األرشيفية إلسرائيل بجودة عالية، منوهة إلى أنه تم 

 ١٩٤٤رفع السرية عن صور جوية بريطانية بين عامي 
لتغيرات الكبيرة التي وقعت ، ساعدت في دراسة ا١٩٤٨و

  .على األرض

  ٥/٨/٢٠٢٠ -٢١عربي 

* * * * *  

غياب أزمة الكيان الصهيوني والبوصلة 
  الضائعة

  ردينة العطي. د

عندما كتبت أن البوصلة يجب أن تتجه دائما 
اتجاه فلسطين الحبيبة قصدت وبكل تأكيد ان التمحور 

صدر عن حول ما يحصل في اإلقليم واالهتمام الزائد بما ي
هذه المحاور اإلقليمية وتركيز البوصلة اتجاهها هو 
ضياع للبوصلة وهو بضبط ما يصب في صالح الكيان 
الصهيوني والذي يرى أن االصطفاف والتركيز اإلعالمي 
على دور تركيا أو إيران أو أي محور اخرا عالميا يمهد 
دائما الى تنفيذ صفقة القرن بشكل ناعم ومتدرج ودون 

  .ضجيج

عظم االعالم العربي وحتى مواقع التواصل فم
االجتماعي التستفسر عن غياب أزمة الكيان الصهيوني 
من اإلعالم وتركز لماذا وضعت ردينة العطي إيران وتركيا 
وسيرالنكا هذا هو بالضبط حال كثير من إعالمنا وحال 
مواقع التواصل اإلجتماعي التركيز على الثانوي والشكلي 

وهر غافلين عن أن هناك مظاهرات غير واالبتعاد عن الج
مسبوقة في التاريخ الحديث للكيان الصهيوني تتطالب 
برأس ذلك النتن ياهو وأن الكيان الصهيوني داخل في 
أزمة حقيقية يجب تسليط الضوء عليها ولو بالحد األدنى 
من قبل المراقبين والسياسيين واإلعالميين واإلعالم 

فكل اإلعالم ) صل االجتماعيمواقع التوا(المجتمعي أقصد 
العالمي يتابع يوما بيوم حجم التحوالت التي تحصل في 
الجبهة الصهيونية الداخليه الهشة واإلعالم العربي غائب 

  .تماما خلف التصنيف المحوري لدول اإلقليم

إن كل المواقع وشبكات التلفزة اإلعالمية الغربية 
لصهيوني والعالمية تحذر من أن ما يحصل في الكيان ا

سيضيق الخناق على رئيس وزراء الكيان الصهيوني وهو 
ماسيدفعه بالنهاية إلى عمل غير محسوب متطرف 
خارجي وليس داخلي للخالص والفكاك من أزمته الداخلية 

  .المستدامة

اما من خالل عمل عسكري كبير ضد قطاع غزة 
أو تحضير لعدوان على لبنان أو من خالل إعالن مفاجئ 

 الغربية هذا كله يندرج تحت التحليالت شبه بضم الضفة
اليومية للزلزال الذي يضرب الكيان الصهيوني اضافة إلى 
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ذلك أن حلفاء الكيان في المنطقة وفي العالم وخاصة 
الواليات المتحدة األمريكية يصارعون أزمتهم الداخلية وأن 
الرئيس األمريكي ترامب تتراجع شعبيته والمؤشرات تعطي 

ية واحدة أنه سيسقط في االنتخابات القادمة نتيجة حتم
وهذه أيضا عامل آخر من عوامل الضغط الشديد على 
الكيان الصيهوني وهو أيضا عنصر أساسي في القرار 
المتوقع من الكيان الصهيوني في تصدير أزمته على 
قاعدة إنقاذ حكومته وذاته من السجن المحتم له ولعائلته 

  .يةٕواذا سقطت الحكومة الصهيون

ولذلك أقول أعيدو البوصلة والتركيز على هذا 
الكيان المتوحش والغاصب في الظروف الطبيعية فكيف 

  .وهو قابع في الزاوية

  ١٠ ص٦/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

عيد الحرية واالستقالل والدولة الفلسطينية 
  المستقلة

  

  *سري القدوة

مع حلول عيد االضحى المبارك هذا العام 
ريحة تنزف واالحتالل الغاصب يواصل عدوانه وفلسطين الج

ويمارس سيطرته وسرقته للحقوق الفلسطينية فكيف يكون 
الفرح وكل هذا الدمار يلحق بأبناء الشعب الفلسطيني ولكن 
برغم األلم فان فلسطين الجريحة ستنتصر ويعلو جراحنا 

  .ليرسم خارطة الوطن ولن يكتمل عيدنا إال يوم عودتنا

جه الشعب الفلسطيني واألمة العربية هذا العيد يوا
واإلسالمية والعالم وباء الكورونا القاتل واستمرار مشاريع 
االحتالل الغاصب وتهويد االراضي الفلسطينية واستمرار 
العدوان على االراضي العربية وخصوصا على لبنان وتلك 
الهجمات واالعتداءات على االراضي اللبنانية المتكررة في 

شرسة وأكثر بشاعة وتنكر االحتالل لكل حرب شاملة و
ٕالحقوق الفلسطينية واعالنه الحرب على دولة فلسطين 
ضاربا بعرض الحائط كل القوانين الدولية فارضا حصاره 

على القدس تاركا عصابات المستوطنين يعربدون ويصولون 
في القدس حيث اقتحم مستوطنون متطرفون المسجد 

الحتالل في ظل فرض االقصى بحماية مشددة من شرطة ا
تضييق على دخول المصلين والمرابطين في باحات المسجد 

  .األقصى وقاموا بإغالق كافة أبواب المسجد

ومن ناحية اخري يواصل االحتالل فرضه حصارا 
شامال علي االقتصاد الفلسطيني ووضع البرامج والخطط 
لحصاره والتي تشرف عليها اجهزة متخصصة في االدارة 

سرائيلية وذلك لتدمير الناتج المحلي وعمل المدنية اال
االحتالل علي ربط أي تطور لالقتصاد الفلسطيني بالموافقة 
االسرائيلية السياسية وعملت حكومة االحتالل علي اتباع 
سياسة ضرب وتدمير االقتصاد الوطني الفلسطيني وفي 
إطار هذه السياسة حاربت سلطات االحتالل أي تطوير 

ينية وأبقت الباب مفتوحا فقط لالنخراط في للمنتجات الفلسط
سوق العمل اإلسرائيلي مما ساهم في حصار االيرادات 
الفلسطينية وربطها باالقتصاد االسرائيلي واليوم تفرض 
سلطات االحتالل وتتحكم في توريد مستحقات السلطة 
الوطنية الفلسطينية من عائدات الضرائب بل وتفرض 

ادرة االموال الفلسطينية الغرامات وتقوم بالخصم ومص
لصالح العمالء علي حسب ما اصدرته محكمة تابعة 
لالحتالل االسرائيلي وتحت حجج واهية حيث يخضع 

  .االقتصاد الفلسطيني لنظرية االمن االسرائيلية

في هذه االيام العصيبة وشعبنا يواجه وباء كورونا 
ووباء االحتالل ندعو الي اهمية زيارة أسر الشهداء 

سرى والجرحى وتعزيز أواصر التكافل االجتماعي واأل
ًوالمحبة وخصوصا لأليتام وأبناء الشهداء واألسرى للتخفيف 
من معاناتهم في ظل األوضاع االقتصادية والمعيشية 
ًالصعبة الحالية فقد عودنا الشعب الفلسطيني دوما على 
العطاء وتعزيز قيم التسامح وقبول اآلخر والتعاون والتكاتف 

اهيري في مواجهة العدوان الغاصب ووباء الكورونا الجم
الذي يزيد من معاناة شعبنا وأننا نتطلع ونأمل الى ضرورة 

  .استعادة الوحدة وتحقيق اماني وتطلعات شعبنا
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ان شعب فلسطين شعب العطاء والتضحية يتطلع 
الي ان نكون في االتجاه الصحيح ونعمل على تفعيل 

اك عن االحتالل االسرائيلي المؤسسات الفلسطينية واالنفك
ونعمل من اجل المضى قدما لتحقيق االستقالل بعيدا عن 
االرهاب والقتل وسرقة الثورة وتشويه صورة النضال الوطني 
الفلسطيني من خالل ادارة المؤامرات ودعم مشاريع تشكيل 
روابط القرى واإلدارات المحلية تخدم مخططات االحتالل في 

  .ية للقضية الفلسطينيةاستمرار مشاريع التصف

ان ما تشهده القضية الفلسطينية من مؤامرات 
تدفعنا الي ضرورة توحيد الجهود لمحاربة كل من يخرج عن 
االجماع الفلسطيني ويشكل عقبة امام تحقيق الحلم 
الفلسطيني وليعلو صوت انتفاضة شعب فلسطين ضد 

ية االحتالل وقطعان المستوطنين اعداء الحرية ولنعلنها مدو
قوية في عنان السماء انتفاضة غضب فلسطينية ولنستمر 
في العصيان المدني الشامل ضد االحتالل ولنعلن مقاطعة 
شاملة لالحتالل ولالقتصاد االسرائيلي معتمدين على بناء 
االقتصاد الوطني الفلسطيني مما يحقق لنا االستقالل وبناء 

  .المؤسسات الفلسطينية المستقلة

رئيس تحرير جريدة  - العربي في فلسطينسفير االعالم * 
 الصباح الفلسطينية

  ١١ ص٦/٨/٢٠٢٠ الدستور

* * * * *  

  الضم والحاجة للفعل المبادر
 

 *مصطفى البرغوثي

هناك ثالث عمليات تقوم حكومة االحتالل 
الهدم ضد ٕبتصعيدها، التوسع االستيطاني واصدار أوامر 

المنشآت الفلسطينية، واالعتقاالت اليومية التي يترافق 
بعضها مع جرائم قتل بشعة كما حدث للشهيدة داليا 
السمودي في جنين، واالعتداء على المؤسسات 
المقدسية، ومحاولة محاصرة الوجود الفلسطيني في 

 .القدس

القرار اإلسرائيلي بإنشاء ألف وحدة استيطانية 
 الواقعة بين مدينة E1سمى بمنطقة جديدة في ما ي

القدس واألغوار، مثل إعالنا بالبدء الفعلي لعملية الضم 
والتهويد، التي ظن بعض المحللين أنها تأجلت، أو 
أوقفت، مع أن نتنياهو يردد كل يوم تقريبا أنها على 

  .طاولة البحث والتنفيذ

وبغض النظر عن إعالن أو عدم اإلعالن 
ة الضم، يجب رؤية الممارسات الرسمي عن بدء عملي

اإلسرائيلية على األرض بما تعنيه كعملية تغيير للواقع، 
ومحاولة تهويد وضم فعلي، لكل المناطق التي صنفت 

من مساحة % ٦٢أي ) ج( لألسف على أنها مناطق
 .الضفة الغربية

وذلك مغزى ما تسرب من حديث دبلوماسيين 
 ٣٣٨ و٢٤٢ار انسوا قر"أميركيين لنظراء دوليين لهم، 

وكل القرارات الدولية، فهي قديمة والواقع يتغير مع 
 ."الزمن، الواقع يتغير كل يوم

اإلجراءات المطلوبة لردع عملية الضم ومنع 
ُتنفيذ صفقة القرن يجب أال تربط فقط بإعالن رسمي عن 
البدء بعملية الضم، بل باستمرار إسرائيل في سياستها 

بتكريسها الفعلي لمنظومة االستيطانية االستعمارية، و
 .األبارتهايد العنصرية

تدرس حكومة إسرائيل ردود األفعال على 
ممارساتها وعلى نواياها المعلنة بتطبيق الضم الرسمي، 
وتحاول أن تمتص هذه الردود، وأن تكيف إجراءاتها بما 
يساعد امتصاصها، لكنها تواجه عقبات ثالثا يجب 

 :رؤيتها بوضوح

الوجود الفلسطيني البشري العقبة األولى، 
  .المقاوم لمخططاتها، والرافض لنظام األبارتهايد

والعقبة الثانية، احتمال أن تواجه عقوبات 
حقيقية، بما في ذلك مقاطعة تنمو باطراد على الصعيد 

  .الشعبي
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والعقبة الثالثة، اإلجماع الفلسطيني على رفض 
 .صفقة القرن وخرائطها ودسائسها

خرى تسابق الزمن لخشيتها أن وهي من ناحية أ
يسقط ترامب في االنتخابات القادمة، ومن الجانب 
الفلسطيني أخطر ما يمكن أن يحدث اعتماد سياسة 
المراقبة واالنتظار، أو المبالغة فيما قد يعنيه سقوط 
ٕترامب وانتخاب بايدن، ألن بايدن وان كان يعارض خطة 

 العمليات نتنياهو للضم، فإنه لن يقف في وجه استمرار
الثالث لتغيير األمر الواقع التي وصفناها في بداية هذا 
المقال، واستمرار عملية تغيير األمر الواقع على األرض 
مع الضم الرسمي أو بدونه يعني القضاء على إمكانية 

 .قيام دولة فلسطينية مستقلة

ويكفي أن نذكر هنا أن عدد المستوطنين 
طاع غزة لم يكن المستعمرين في الضفة الغربية وق

يتجاوز مئة وعشرين ألفا، عندما وقع اتفاق أوسلو، أما 
  . وخمسين ألفاةسبعمائاليوم فيصل عددهم إلى 

وسواء كان الجالس في البيت األبيض ترامب أو 
نتنياهو، وبغض النظر عمن يشغل مكتب رئيس وزراء 
إسرائيل نتنياهو أو غانتس، فإن المهمات الفلسطينية 

الوحدة الوطنية : ازها بإلحاح لن تتغيرالمطلوب إنج
الحقيقية، وتبني استراتيجية وطنية كفاحية موحدة، 
ونشاط فعال لفرض المقاطعة على االحتالل ونظام 

 .األبارتهايد

الشعب الفلسطيني ليس في أزمة، إن تبنت 
مكوناته، وقياداته، النهج الصحيح، ولكنه سيكون في 

 األفعال، إلى محيط أزمة إن لم يتم الخروج من دائرة
  .الفعل المبادر

  األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية* 

  ١٠ صفحة ٩/٨/٢٠٢٠الجريدة الكويتية 

* * * * *  

  

  

  

المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية 
 جرائم حرب

  

  *سري القدوة

إن حكومة االحتالل العسكري االسرائيلي تقود 
وترعى عصابات اإلرهاب والكراهية والتطرف الديني التي 
تواصل جرائمها بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
والتي يغذيها فكر عنصري متطرف قائم على التحريض 

نه ال يمكن تبرير صمت المتواصل ضد كل فلسطيني وا
العالم ومؤسساته على مواصلة اعتداء االحتالل على 
ٕالمصلين في المسجد األقصى واحراق المساجد من قبل 
عصابات اإلرهابيين وتدنيسه بكتاباتهم العنصرية 

 .واستمرار ارتكاب الجرائم في الحرم االبراهيمي في الخليل

ان االحتالل العسكري اإلسرائيلي يستمعن في 
ارتكاب جرائمه بحق المسجد األقصى بشكل متعمد 
ويمارس أبشع األساليب لسرقة التاريخ اإلسالمي وطمس 
المعالم العربية واإلسالمية وقد صعدت سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي من تلك الممارسات بعد االعتراف األمريكي 
بالقدس عاصمة لدولة االحتالل حيث تستمر في طغيانها 

قائمة على االحتالل واالستيطان العسكرى كقوة احتاللية 
وتمارس الخروقات لكل المعاهدات والتفاهمات الدولية 
 .بشان وضع الخليل والحرم االبراهيمي القانوني والتاريخي

ٕإن الحرم اإلبراهيمي وابراهيم الخليل عليه السالم 
هما في صلب العقيدة اإلسالمية والحرم قضية إسالمية 

تبر مساسا بمقدسات المسلمين عامة والمساس به يع
والسيادة على الحرم االبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل 
فلسطينية خالصة باعتراف دولي بعد ادراجهما ضمن 
قائمة التراث العالمي وفق قرار اليونسكو في تموز 

 ووفق القرارات الدولية التي أجمعت على أن ٢٠١٧
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  الرابع منأراضي الدولة الفلسطينية تقع على حدود

حزيران بما فيها القدس العاصمة وال يحق لالحتالل 
التصرف باألرض والمقدسات والخيرات وال بحياة السكان 
وفق المعاهدات واالتفاقيات الدولية كافة ونستغرب اصرار 
حكومة االحتالل ورفض االلتماس الذي تقدمت به بلدية 

ي الخليل لمنع المستوطنين من إقامة مصعد كهربائي ف
ٕالحرم اإلبراهيمي الشريف واعطائها صالحيات منح 

 .التصريح لمجلس التخطيط األعلى اإلسرائيلي

ان هذا االجراء يعد مؤشرا خطيرا الستكمال سرقة 
ما تبقى من الحرم اإلسالمي االبراهيمي المقدس بعد ان 
تم وضع اليد على نصفه عقب المجزرة التي ارتكبها 

 وذلك ١٩٩٤لدشتاين عام المستوطن اإلرهابي باروخ جو
من خالل إعطاء المستوطنين الصالحيات لبسط كامل 
سيطرتهم عليه كما انه استمرار للنهج اإلسرائيلي القائم 
على سرقة المقدسات والتاريخ والهوية الفلسطينية ويأتي 
في إطار االستفزاز الصارخ لمشاعر المسلمين ولحرية 

 .العبادة المكفولة بالشرائع الدولية

ن حكومة االحتالل مستمرة في هروبها من ا
المسؤولية ودعم عمليات المستوطنين االرهابية وتعمل 
على تجير نظاميها القضائي والقانوني لخدمة مشروعها 
اإلحتاللي اإلجرامي في تحد صارخ للمنظومة األممية 
وقراراتها وقوانينها وأنها تنتهك بشكل متعمد وممنهج 

 اعتبرت الصالحيات في الحرم االتفاقيات الموقعة التي
اإلبراهيمي من اختصاص بلدية الخليل في محاولة منها 
لتغيير الوضع القائم على األرض وفرض وقائع جديدة 

 .?تخدم مصالح المستوطنين المتطرفين

ان هذا التطور الخطير يجب أن ال يقابل من 
المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بما فيها منظمة 

ة للتربية والعلوم والثقافة بمزيد من بيانات األمم المتحد
ٕالشجب واالستنكار وانما يتطلب سرعة اتخاذ اجراءات 
وقرارات واضحة وفاعلة على أرض الواقع لحماية التراث 

العالمي ووقف جرائم االحتالل وسرقته الممنهجة 
لموروثنا الحضاري والتاريخي والديني وتشويهها المتعمد 

 .له

لية فإننا نناشد المجتمع ومن موقع المسؤو
الدولي وهيئاته ومؤسساته بتطبيق القوانين والقرارات التي 
ٕاتخذوها ووقعوا عليها والزام االحتالل بها وأن الشعب 
الفلسطيني متمسك بالدفاع عن نفسه ووطنه ومقدساته 
ومستمر في مسيرة النضال التي قدمها خاللها مئات 

ن مليون أسير ولن اآلالف من الشهداء والجرحى وأكثر م
 نتوانى في الدفاع عن حقنا في األرض والثوابت الوطنية

  .الفلسطينية

 رئيس تحرير - سفير االعالم العربي في فلسطين* 
  جريدة الصباح الفلسطينية

 ١٣ ص٩/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 على الفعل إلى الفعل ردات من سننتقل متى
  ؟األرض

  

  حديث القدس

 ومعها كافة فصائل العمل القيادة الفلسطينية
الوطني واإلسالمي مازالت تتعامل مع االجراءات 
والممارسات واالنتهاكات اإلسرائيلية بأسلوب ردات الفعل، 

 بيانات الشجب واالستنكار التي أصبحت دولة ٕواصدار
االحتالل تتعايش معها وال تعيرها أي اهتمام يذكر إال ما 

  .ندر

كون قد أرجأت صحيح ان دولة االحتالل ربما ت
 وشمال البحر الميت بصورته العلنية، األغوارقرارها بضم 

إال انها تقوم بضم صامت وتهديد ومصادرة المزيد من 
ً لبناء المزيد من المستوطنات كما أعلنت مؤخرا األراضي

  .E1بشأن منطقة 
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ًوهذا يعني ان دولة االحتالل استبدلت مؤقتا قرار 
ضم على أرض الواقع من الضم العلني إلى تنفيذ هذا ال

 من الرجوع األغوارخالل منع أهالي العديد من مناطق 
 بسبب درجات أخرى لدى مغادرتهم لها، إلى مناطق إليها

الحرارة المرتفعة إلى جانب منع السكان من دخول مناطق 
 تحت ذريعة انها مناطق عسكرية وتدريب عسكري، أخرى

اكن متنقلة، وكذلك استفزازات المستوطنين وبنائهم لمس
ومصادرتهم ألراضي المواطنين وغيرها من االنتهاكات 
الرامية إلى تهجير أهالي المنطقة واستبدالهم 
ًبالمستوطنين وصوال إلى الضم الكامل وبدون ضجة أو 

  .ضجيج

وهذا األمر وسواه يعني ان على القيادة 
الفلسطينية وجميع الفصائل االنتقال من مرحلة ردات 

الشجب واالستنكار إلى الفعل على أرض الفعل وبيانات 
الواقع والتصدي العملي لالنتهاكات اإلسرائيلية 
ًالمتصاعدة يوما بعد آخر دون حسيب أو رقيب واالنتقال 

ًوال وقبل كل شيء أإلى مرحلة التصدي العملي ويتطلب 
 حالة االنقسام إنهاءتوحيد الصف الوطني من خالل 

ًا من خالل المؤتمر ً والذي استبشر شعبنا خيراألسود
الصحفي الذي عقد بين اللواء جبريل الرجوب أمين سر 
اللجنة المركزية لحركة فتح وبين صالح العاروري نائب 

 ان هذا إالرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، 
 أي تقدم على صعيد إحرازاالستبشار تراجع بسبب عدم 

 االنقسام البغيض وبروز خالفات حول االحتفال إنهاء
 والذي األضحىًالذي كان مقررا عقده في غزة قبل عيد 

كان من المقرر ان يلقي فيه الرئيس محمود عباس 
 هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ٕواسماعيل

كلمتين حول استعادة الوحدة الوطنية لمواجهة تحديات 
  .المرحلة

كما يتطلب االنتقال لمرحلة التصدي العملي، إلى 
عمل مرحلية وبعيدة المدى متفق عليها  إستراتيجيةوضع 

من قبل الجميع، تكون قادرة على منع االحتالل من 
مواصلة عمليات التهويد والمصادرة وغيرها من االجراءات 
واالنتهاكات التي تحول دون قيام الدولة المستقلة 

  .وعاصمتها القدس الشريف

 مثل األخرى األمورانه بدون ذلك وغيرهما من 
رك على كافة األصعدة العربية والدولية، فإن مواصلة التح

دولة االحتالل ستواصل انتهاكاتها وتغير الواقع على 
   وعندها ال ينفع الندماألرض

  ٩/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * *  

العالم في مواجهة سياسة الضم واألبرتهايد 
 اإلسرائيلية

 

  *سري القدوة

شر تستمر سلطات االحتالل في االستهداف المبا
لتدمير البنية التحتية للمؤسسات والسلطة الفلسطينية 
وخاصة بعد اقراراهم العمل بمخطط صفقة القرن االمريكية 
وخطة الضم واألبرتهايد الهادفة الى تصفية القضية 
الفلسطينية والمشروع الفلسطيني وتدمير مبدأ حل 
الدولتين والتنكر لحق الشعب الفلسطيني واستمرار 

ائيلي واستهدافه اليومي عبر حمالت العدوان االسر
االعتقال المستمرة والقتل المباشر والمتعمد ألبناء الشعب 

ومما  .الفلسطيني والتنكيل بالحقوق التاريخية الفلسطينية
ال شك فيه بان الدبلوماسية الفلسطينية وخطة العمل 
الفلسطيني االردني المشترك لمواجهة صفقة القرن 

 الفلسطينية والتوجه الي دول ومؤامرات تصفية القضية
العالم جند موقف عربي دولي واضح لوضع نقاط هامة 
لتشكيل االئتالف الدولي لمواجهة مخططات االحتالل 

التمسك   وسياسة الضد واألبرتهايد والتأكيد مجددا على
بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية 

د استقالل دولة بما يضمن إنهاء االحتالل وتجسي
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فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من 
 وحل قضايا الوضع النهائي كافة دون ١٩٦٧حزيران 

   .استثناء استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

لقد كانت مواقف القيادة الفلسطينية واضحة 
بخصوص صفقة القرن ومواجهتها والتصدي لها وقد 

ة قرارات تاريخية ومهمة وهي قرارات تعبر اتخذت القياد
عن توجهات الشعب الفلسطيني في الحفاظ وحماية 
المشروع الوطني الفلسطيني وهذا يأتي ضمن الموقف 
الدولي المساند للشعب الفلسطيني والذي ال بد من 
التحرك العاجل إلجبار سلطات االحتالل االعالن الواضح 

 والعمل عن تراجعها عن مخططات صفقة القرن
لالستجابة للموقف الدولي ووضع حد للتكتل العنصري 
االمريكي االسرائيلي الهادف لضرب كل قيم العمل من 
اجل تحقيق السالم الدولي مع اهمية التحرك وفقا للرؤية 
الفلسطينية الواحدة والتي ال يمكن تجزئتها وربطها في 
عروض ال تتوافق مع المسلحة الوطنية للشعب 

مع اهمية استمرار دعم الحكومة الفلسطينية الفلسطيني 
في جهودها الكبيرة بتحمل مسؤولياتها ودعمها المادي 
من قبل المجتمع الدولي حتى تتمكن من مواجهة الحصار 
المالي وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة سياسات 

  .الضم االسرائيلية

اننا نثمن عاليا الموقف االردني الثابت والمستمر 
ا يمسى بصفقة القرن والداعم للحقوق في رفض م

التاريخية والثوابت الفلسطينية وكل مواقف الدول 
االوروبية ومختلف دول العالم التي رفضت خطة الضم 
واألبرتهايد التي تسعى لتكريس وترسيخ االحتالل 
بمسميات تحدد هدف ديمومة االحتالل اإلسرائيلي 

 إلى كأساس لحل الصراع حسب طروحاتها التي تستند
اإلمالءات وشريعة الغاب بدال من القانون الدولي 

  .والشرعية الدولية

اننا نؤكد علي اهمية االلتزام التام بقرار القيادة 
الفلسطينية بأن منظمة التحرير في حل من كل االتفاقات 
مع سلطات االحتالل واإلدارة األميركية وان المرحلة 

مختلف دول المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل مع 
العالم لبلورة ودعم االستراتيجية الفلسطينية واستمرار 
العمل من أجل بناء ائتالف دولي ضد خطة الضم 
واألبرتهايد واالستيطان واإلصرار على عقد مؤتمر دولي 
للسالم كامل الصالحيات على أساس القانون الدولي 
والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة وبما يضمن إنهاء 

حتالل وتحقيق استقالل دولة فلسطين بعاصمتها اال
القدس وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وان حكومة 
االحتالل تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه 
االنتهاكات وتداعيات حرب االحتالل المفتوحة على 
القدس والوجود الوطني واإلنساني الفلسطيني والتي 

ة قرارات ترامب وصفقته تجري وتتصاعد تحت مظل
المشؤومة فحان الوقت لتدخل المجتمع الدولي والشروع 
في فتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق 
في جرائم االحتالل وفي مقدمتها االستيطان وصوال 
لمحاسبة المسؤولين اإلسرائيليين المتورطين فيها وعلى 

ذا التصعيد المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ه
 .االستيطاني الخطير

رئيس تحرير جريدة / سفير االعالم العربي في فلسطين* 
 الصباح الفلسطينية

  ١١ ص١٠/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  الضم ومنطق الصهيونية

  وليد الهودلي

تواصل سلطات االحتالل عمليات الضم يوميا 
لكثير من مناطق الضفة الغربية والقدس خاصة، لقد 

مئات الدونمات في بيت لحم وبدؤوا بزراعة صادروا 
األشجار في األغوار ومنعوا المواطنين من الوصول الى 
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اراضيهم، إضافة طبعا لما يقومون به في القدس 
عاصمتنا الموعودة ومحيطها، وكانت الحكومة االسرائيلية 
ّقد صدقت في اجتماعها يوم االحد الماضي على بناء 

 عناتا وابو ديس والعيزرية الف وحدة استيطانية في قرى
والطور، وهي كلها من القدس او محيطها وذلك في 

كما » القدس الكبرى«سياق مخطط ما يسمونه مشروع 
انهم يعملون على ربط المستوطنات من خالل الطرق 
التي يقيمونها من جهة، وتقطيع اوصال الضفة من جهة 

  .اخرى

هذه الممارسات ليست سرا ابدا وهي مكشوفة 
روفة للجميع، كما ان قادة االحتالل من نتنياهو الى ومع

اصغر مسؤول، يتسابقون للحديث عن االستيطان 
، ورغم ان العالم كله، تقريبا يقف ضد )اسرائيل الكبرى(و

هذه الممارسات اال انهم يعدون النقد مجرد كالم بال اي 
تأثير او فاعلية وال سيما انهم يلقون التأييد والتشجيع 

رات االميركية المختلفة واخرها ادارة الرئيس من االدا
ترامب التي تعلن انها تقبل أن يضم نتنياهو كل 
المستوطنات وال ترى في ذلك تناقضا لما يسمونها 

  .التي ماتت منذ زمن» صفقة القرن«

معروف ان الحركة الصهيونية منذ اتخذت قرارها 
بإنشاء ما يسمى وطنا قوميا لليهود في فلسطين، وهي 

عمل بكل السبل وتسخر كل الطاقات واالمكانات من أجل ت
اقامة هذا الوطن المزعوم على انقاض الشعب 
الفلسطيني، مستعينة بالدول االستعمارية على اعتبار 
انها تشكل جزءا من هذا االستعمار، ووضعت نفسها في 
خدمة المستعمر خاصة خالل الحربين العالميتين االولى 

  .والثانية

ت الحركة الصهيونية ممثلة وقد استخدم
بالعصابات الصهيونية كل الوسائل من اجل تشريد شعبنا 
ٕواحالل اليهود من مختلف بقاع العالم مكانه، ومن أبرز 
هذه الوسائل المجازر التي ارتكبتها التي ال تعد وال 

تحصى، مستعينة بما يسمى االنتداب البريطاني على 
مار، بل هو فلسطين الذي هو شكل من أشكال االستع

  .االستعمار بعينه

العبرية قبل » هآرتس«وجاء كشف صحيفة 
ًعاما، ) ٤٠(يومين عن الوثيقة التي تم اعدادها منذ 

وهي خطة ارئيل شارون، رئيس وزراء االحتالل السابق 
لطرد ألف فلسطيني من جنوب الخليل، تحت ستار توسيع 

ال مناطق التدريب العسكري لقوات االحتالل، لتدلل بما 
ًيدع مجاال للشك أن هذا األسلوب وغيره من األساليب 
المستخدمة في السابق وحاليا، هو تهجير أكبر عدد 
ممكن من الفلسطينيين سواء من الداخل الفلسطيني أو 
من الضفة والقطاع بما فيها القدس الشرقية المحتلة عام 

  . لتبقى االرض والبالد لهم كما يتوهمون١٩٦٧

وار وشمال البحر الميت سوى وما قرار ضم االغ
أسلوب آخر من بين العديد من أساليب التهجير لشعبنا، 
حيث يمنع االهالي من الوصول الى اراضيهم هناك، 
وكذلك يتم بصورة شبه يومية هدم منازل وخيام 
المواطنين ويقوم قطعان المستوطنين باالستيالء على 

لتي االراضي هناك وتسييجها بدعم من قوات االحتالل ا
ترفض اعطاء تراخيص بناء لألهالي هناك وتهدم ما يتم 
بناؤه، وتجرف المدارس والمساجد، حتى التي يتم انشاؤها 
بدعم من دول االتحاد االوروبي، الذي ساهمت العديد 
من دوله في إقامة دولة االحتالل على االرض 
الفلسطينية لتكون حجر العثرة التي يحول دون وحدة 

لذي ال تريد له الدول الغربية وفي مقدمتها العالم العربي ا
الواليات المتحدة االميركية الوحدة، ليتسنى لها استغالل 
موارده وثرواته وخاصة الثروة النفطية التي تحرك عجلة 
ًاالقتصاد في هذه الدول، بما فيها التي تدعي زورا 

  .ًوبهتانا الديمقراطية وحقوق االنسان

تالل، والدول التي ولكن ما غفل ويغفل عنه االح
فشعبنا الذي . ساهمت في ايجاده ودعمه، ان شعبنا حي
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قدم التضحيات الجسام وأثبت وجوده على الخارطة 
السياسية، ما زال لديه الكثير ليقدمه على مذبح قضيته 
الوطنية، وان جميع هذه األساليب التي استخدمت وال 
 تزال تستخدم ضده سيكون مصيرها الفشل المحتوم، ولن
يبقى في الوادي غير الحجارة، والتاريخ سيثبت ذلك وما 

  .مصير االحتالل سوى الزوال وهذه المرة الى األبد

ولكن ما يظل شوكة قوية وكبيرة في حلق 
االحتالل واطماعه التوسعية هو وجودنا البشري وتكاثرنا 
وصالبة مواقفنا الرافضة لكل تطلعاتهم الال إنسانية، إن 

ين بالضفة والقدس وغزة والداخل ماليين الفلسطيني
المحتل هم اقوى اسلحتنا الذين يؤكدون ان المستقبل لنا 
واالرض لنا، مهما كانت احالمهم وغطرستهم وعمى 
العيون الذي يتحكم في سياساتهم بحيث يختارون طريق 
الال سلم والغد المظلم بدل العيش وفق الحقوق والقوانين 

ولكننا صابرون والتحديات واالنسانية، اننا نعاني كثيرا 
كبيرة ولكننا سنظل صامدين وكلنا ثقة بأن المستقبل لنا 

  ....!!!طال الزمان أو قصر

  ١١/٨/٢٠٢٠ فلسطين أونالين

* * * * *  

 رؤية الدولتين
  

 علي ابو حبلة

تجاهل الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني 
وحقه في تقرير مصيره أسوة بدول وشعوب العالم يهدد 

 وأن استمرار سلطات ،األمن والسلم العالمي للخطر
االحتالل االسرائيلي بفرض سياسة األمر الواقع والشروع 

بناء بتغيير البنية الجغرافية بشق الطرق والتوسع في ال
االستيطاني توطئة لسياسة الضم يعد خرق فاضح لقرارات 
األمم المتحدة والجمعية العامة وجميعها تعتبر اإلجراءات 

 و ٣٣٨ و ٢٤٢اإلسرائيلية مخالفة لقراري مجلس األمن 
 وقد أقرت جميعها بأن األراضي الفلسطينية بحدود ٢٣٣٤

تالل محتلة وال يجوز لقوات االح الرابع من حزيران أراضي
تعتبر االستيطان غير شرعي وأن إجراءات ، تغيير معالمها

ضم القدس وتغيير معالمها غير شرعي وغير قانوني 
 . الئحة الهاي،ومخالف التفاقية جنيف الثالثة والرابعة

والتركيز على أهمية  تطبيع العالقات مع إسرائيل
التعاون االقتصادي وتجاهل المطالب السياسية 

قة هو عمل يخالف قرارات وتوصيات الفلسطينية المح
 ففي الوقت الذي ترتفع ،الجامعة العربية والقمم العربية

فيه األصوات لوقف التطبيع مع إسرائيل ومقاطعة 
المنتجات االسرائيليه ضمن تطلعات الفلسطينيين إلنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة 

 وفي ،ستقلة وعاصمتها القدسبإقامة دولة فلسطين الم
الوقت الذي تتجاهل سلطات االحتالل اإلسرائيلي للمطالب 
الفلسطينية تسعى سلطات االحتالل اإلسرائيلي بكافة 
الوسائل والسبل لترسيخ وتطوير العالقات االقتصادية 
التي تميل لصالح االقتصاد اإلسرائيلي على حساب تطوير 

ة باريس االقتصادية  وان اتفاقي،االقتصاد الفلسطيني
سيئة الصيت الموقعة بين إسرائيل والسلطة الوطنية 
الفلسطينية جعلت االقتصاد الفلسطيني اقتصاد خدمات 

 .يدور في فلك االقتصاد اإلسرائيلي

وفي سبيل تحقيق أهداف سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي للتركيز على الجوانب االقتصادية وتطويرها 

إلسرائيلي على حساب نمو لصالح تقوية االقتصاد ا
وتطور االقتصاد الفلسطيني و تجاهل سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي جل االهتمامات الفلسطينية السياسية والتي 
تتمحور في إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ومصادرة األراضي 
ٕووقف البناء االستيطاني وازالة االستيطان ووقف تهويد 

عتقاالت واإلفراج القدس وهدم البيوت ووقف سياسة اال
 .عن كافة األسرى والمعتقلين

كل المطالب الفلسطينية المحقة تتجاهلها 
سلطات االحتالل وتتجاهل المطالب اإلنسانية وتركز على 
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االقتصاد وتسعى لبناء عالقات اقتصادية ترى فيهم 
وسيلتها للنفاذ للمجتمع الفلسطيني ضمن سعيها الدؤوب 

ة الفلسطينية وبيقينها أن لتقويض أركان السلطة الوطني
اإلمبراطوريات أالقتصاديه من تحقق أهداف وطموحات 
االحتالل اإلسرائيلي في تمرير مخططاتها االحتاللية وفي 
مقدمها مخطط الضم توطئة لفرض السيادة اإلسرائيلية 

 .على الضفة الغربية

إلطالق  اإلسرائيلي مسعى سلطات االحتالل
 لتنمية وتطوير العالقات التسميات على ما يسمى مراكز

االقتصادية هو ضمن عناوين االمتداد اإلسرائيلي لتطوير 
عالقات اقتصادية ممن تعتبرهم سلطات االحتالل النخبة 

صاالت على المعابر  ومن أجل ذلك شرعت في إقامة
 وتهدف تلك ،أطلقت عليها تسمية صاالت رجال األعمال

الجانب الصاالت لتطوير العالقات االقتصادية مع 
االسرائيلي وهي تهدف لجلب المعنيين بلقاءات مع رجال 
أعمال إسرائيليين وتخص الممنوعين من الدخول إلى 
إسرائيل في محاولة منها إلضعاف البنية السياسية 
وتقوية اإلمبراطوريات االقتصادية على حساب الحقوق 

  .الوطنية والسياسية الفلسطينية

هداف وغايات وهنا تكمن اهمية التساؤل عن أ
على المعابر  بين رجال اعمال فلسطينيين التواصل

وااللتقاء بنظرائهم اإلسرائيليين وكذلك االلتقاء برجال 
وهي تحمل أبعاد كثيرة ضمن التغلغل في  أعمال عرب

اقتصاد الدول العربية المجاورة وربما تسهيل الترويج 
 للمنتجات لإلسرائيليين والترويج للبضائع االسرائيليه
وخاصة تجارة األلماس وااللكترونيات وأخرى تهم 

 .اإلسرائيليين

وهذه جميعها تندرج تحت عناوين إفشال حمالت 
المقاطعة للمنتجات االسرائيلية واستغالل الفلسطيني 

ليكون جسرا لالقتصاد اإلسرائيلي في المناطق  والعربي
 .المحتلة وفي العالم العربي

 اإلسرائيلي ومهما كانت أهداف وغايات المسعى
للتركيز على التطبيع االقتصادي وتحت أي عنوان كانت 
تبقى األولوية لكل فلسطيني حر وشريف وغيور هو 
إنهاء االحتالل واالنفكاك لالقتصاد الفلسطيني عن 
االقتصاد اإلسرائيلي وبناء وتطوير االقتصاد الفلسطيني 
المستقل، وهنا تكمن أهمية مقاطعة رجال األعمال 

االلتقاء باالسرائيليين  انتماءاتهم وجنسياتهمبمختلف 
تحت عناوين التطبيع وبناء االمبراطوريات االقتصادية 

 واقصر الطرق ،على حساب الحقوق الوطنية والسياسية
لتحقيق السالم اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها 

  .القدس الشرقية استنادا لقرارات ومرجعيات األمم المتحدة

 ١١ ص١٢/٨/٢٠٢٠الدستور

* * * * *  

ممارسة اإلرهاب والتطرف ضد القيادة 
 الفلسطينية

  

 سري القدوة

ويكتمل مشهد ممارسة االرهاب الفكري والقمع 
 والقيادة الفلسطينية الممنهج ضد الرئيس محمود عباس

ٕالذين وقفوا بكل قوة واصرار ليقولوا كلمة حق فلسطينية 
ثابتة على المواقف المبدئية ومتصدين لمخطط صفقة 
القرن االمريكية ليقولوا ال كبيرة المريكيا وبقوة الحقوق 
الفلسطينية المغتصبة ليتطور المشهد ليصل الى شكل 

 وبعد تهديدات جديد من اشكال القمع واإلرهاب الفكري
المستوطنين ومطالبتهم بقتل الرئيس عباس يطل علينا 
بعض رؤوس التكتل اليميني المتطرف في امريكا حيث 

أعضاء بمجلس النواب األمريكي فرض  يطالب بعض
عقوبات شخصية على الرئيس محمود عباس وقيادات 
فلسطينية حيث ووجه المبرون وفق تصريحات له 

ية اسرائيلية بنشر رسالته سارعت وسائل اعالم عنصر
إلى الرئيس ترامب رمز العنصرية واالستبداد يحثه فيها 
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على فرض تلك العقوبات بحجة أن الرئيس عباس 
وقيادات السلطة ال زالوا يواصلون دفع األموال لألسرى 
وعوائل الشهداء بزعم أن ذلك يشجع على اإلرهاب ويعتبر 

 ان انتهاكات بمثابة تمويل له على حد تعبيره متناسين
واستمرار االحتالل االسرائيلي يعد مصدر االرهاب المنظم 
وهو الذي يولد العنف ويشجع استمرار االحتالل في 

 .عدوانه ضد الشعب الفلسطيني

إن اإلدارة األمريكية وهذه السياسة العنصرية 
تريد الضغط على الرئيس عباس البتزازه بمواقف سياسية 

 في الوقت الذي يواجه شعبنا وثنيه عن المواقف الثابتة
كل هذا الدمار والعدوان االسرائيلي المنظم وان الشعب 
الفلسطيني على ثقة أن كل هذه المحاوالت والضغوط 
األمريكية لن تنجح ولن تنال من اصرار القيادة على 
مواصلة مسيرتها الرافضة لكل اشكال ممارسة االرهاب 

الشعب الفلسطيني الفكري والقمع االمريكي والعدوان على 
وهي ليس المرة االولي فقبل ثالث سنوات مارس التكتل 
العنصري نفس هذه االساليب بالتعاون مع االحزاب 

ونفذوا حملة واضحة ضد القيادة  العنصرية االسرائيلية
الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مطالبين 
برحيله وقتله وهذا األمر يتم ضمن الحرب المدروسة 

محاولة منهم لتمرير صفقة القرن والمؤامرة على الشعب و
 . الفلسطيني والنيل من حقوقه التاريخية

ان مواقف الرئيس عباس واللجنة التنفيذية ال 
لبس فيها وواضحة تماما وعبرت عن اماني وتطلعات 
ٕالشعب الفلسطيني بكل قوة واصرار وهو يقف بثبات في 

لسطينية والحق كل المناسبات ليعبر عن االرادة الف
الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقدس 
عاصمتها ومهما اشتدت المؤامرات شراسة وتنوعت 
االساليب فلن تنال من ارادة شعب فلسطين وعزيمته 
الحرة التي ستنتصر مهما طال الزمن وان كل هذه 
التهديدات ستفشل ولن تنال من وحدة الشعب الفلسطيني 

 وصالبة مواقفه السياسية التي تعبر عن اماني ٕوارادته
وتطلعات الشعب الفلسطيني كانت وستبقي بكل مراحل 

 .النضال الوطني التحرري الفلسطيني

ان الرئيس محمود عباس حمل االمانة ووقف 
بكل شجاعة واقتدار ليكمل المسيرة بعد رحيل الشهيد 
الرئيس ياسر عرفات وكان خير من دافع عن الشعب 

سطيني وعن حقوقنا الوطنية المشروعة فكانت مواقفه الفل
تجاه عملية السالم والقضية الفلسطينية مواقف واضحة 
وثابتة وتعبر عن رؤية شعبه وعن مواقف فصائله وهو 
من يطالب بالسالم العادل والشامل ليس في فلسطين 
فحسب بل بالمنطقة كلها على اساس منح الشعب 

ٕيير الدولية واقامة الدولة الفلسطيني حقوقه وفقا للمعا
الفلسطينية المستقلة ولكن الحقيقة واضحة بان االحتالل 

يرفضون السالم ويقف رئيس وزراء  اإلسرائيلي وعمالءه
االحتالل اإلسرائيلي وبدعم امريكي مطلق موقف همجي 
رافضين االعتراف باستحقاقات السالم ومتسمرين في بناء 

امعين ومنتهكين المستوطنات ومصادرين لألراضي وق
الحقوق الفلسطينية في محاولة منهم لتمرير مخططات 

 .الضم وصفقة القرن االمريكية

 ١١ ص١٢/٨/٢٠٢٠الدستور  
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 ُمخطط ابتالع المسجدين األقصى واإلبراهيمي
  

 محمد داودية

تقرير وزارة االوقاف الفلسطينية الذي قدمة 
وكيلها الشيخ حسام ابو الرب امس االول، يبين ان 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي نفذت خالل شهري حزيران 

 اقتحاما للمسجد االقصى ومنعت ٤٧وتموز الماضيين 
 واستهدفته  مرة٩٦رفع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي 
 !! بقرارات تهويدية تهدد كيانه واسالميته
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زرت المسجدين المباركين االقصى واالبراهيمي 
 مع وفد كبير من رؤساء االندية واالتحادات ١٩٩٦عام 

ال يوجد متسع لشرح االستهداف اليهودي . الرياضية
 .الصهيوني المبرمج لهذين المسجدين

ه لنا الزعيم بعد انتهاء مراسم االحتفال الذي اقام
الوطني الفلسطيني المهندس مصطفي النتشة عمدة 
الخليل بحضور الصديقين محمد امين الجعبري ومحمد 
ّسعيد مضية، زرنا الحرم االبراهيمي الشريف الذي تغول 
المتطرفون اليهود عليه، فاقتطعوا قسما كبيرا منه، في 
حالة تقاسم شبيهة بما يخططونه للمسجد االقصى 

 .المبارك

ولما علم امام الحرم االبراهيمي الشريف انني 
من الطفيلة قال ان اضاءة وصيانة الحرم كانت من زيت 

 .الطفيلة لعدة عقود

وبالفعل كان أهل الطفيلة يتوجهون منذ عشرات 
األعوام الى الخليل للصالة في حرمها الشريف، والتبرك 

ت الحرم الشريف، بزي وكانوا يتولون تزويد. بأبي األنبياء
 .الزيتون، إلنارة مصابيح الحرم طيلة عشرات العقود

كان الطفايلة يفرزون من بيادرهم كل صيف، 
ْبفرح واعتزاز، ما كانوا يسمونه مد الخليل، ويرسلون  ُ
الغالل الوفيرة التي تتجمع، الى اهلهم في الخليل، التي 

 .هي اقرب للطفيلة من عمان

وكان جزء من ثمن قمح الطفيلة، ينفق على 
صيانة الحرم، ال لقلة عند اهلنا الخاليلة، بل تبركا من 

 .«من راس الكوم«ّالطفايلة يبرونها 

ْو كان يكال بالمد ايام حبيبنا رسول اهللا، وهو  ُ ُ
ُوالمد .  غرام٦٠٠- ٥٠٠يساوي حفنتي رجل وبما يعادل 

في . عند الشافعية والحنابلة هو نصف كيلوغرام تقريبا
 ١٠-٨ابات فالحي بالدنا ُحين ان المد يساوي في حس

  .كيلو غرامات

لقد ظل هذا االلتزام المبارك مستمرا بال انقطاع، 
إلى ان جثم االحتالل اإلسرائيلي االغتصابي، على الضفة 

 .١٩٦٧الغربية في حزيران سنة 

هذا العدوان اليهودي ذو اللبوس الديني على 
المسجدين االقصى واالبراهيمي، برهان دامغ على انه 

  .ن ال يترك اية فرصة للسالم مهما كانت ضئيلةعدوا

 ١٤ ص١٢/٨/٢٠٢٠الدستور 
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 أين العرب من مأزقنا السياسي واالقتصادي؟
  

  القدس حديث

ًه وضعا صعبا للغاية من الواضح اننا نواج ً
ًسياسيا واقتصاديا، وقد جاءت الكورونا لتزيد االمور  ً

يصعد من اعتداءاته في كل  االحتالل  .ًتعقيدا
وبالقدس بصورة خاصة، وقد سرق أكثر  الضفة انحاء
 آالف دونم من االراضي باختالق المبررات ٦من 

والقوانين العنصرية، كما انه يواصل عمليات الهدم 
واقتالع االشجار  الضفة ل انحاءللمنازل والبركسات في ك

وبالقدس يواصل . حتى بالمناطق التي ال عالقة له بها
عمليات ومساعي تزوير التاريخ في مساق التهويد 

ئق، وآخرها قوله ان المنطقة وفبركة ما يقول انها حقا
الشرقية من الحرم القدسي ومن ضمنها مصلى باب 
الرحمة، ليست جزءا من المسجد االقصى مع انها جزء ال 

كما ان نحو نصف المحالت التجارية بالمدينة . يتجزأ منه
  .والكورونا  االحتالل صارت مغلقة بسبب

اجراءات وخطوات قد   االحتالل ينفذ  الخليل وفي
كريات «القديمة لمستوطنة  ليلالخ تمهد الى ضم جزء من

كما ان المستوطنين يواصلون عربدتهم » اربع
واعتداءاتهم على المواطنين ومصادرة ممتلكاتهم في 
المدينة، وقد اتخذوا خطوات عدة لفرض سيطرتهم الكاملة 

  .على الحرم االبراهيمي
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وعلى المستوى االقتصادي فإن االوضاع صعبة 
الوطنية تستطيع توفير رواتب  السلطة  ومعقدة وال تكاد

الموظفين أو النفقات األساسية المطلوبة منها ومن 
ًوقد تعطل القطاع السياحي تعطال شبه كامل . مسؤوليتها

ًعال بسبب الكورونا ويقدر بعض ًان لم يكن كامال ف
  .المسؤولين ان الخسائر السياحية تقدر بنحو مليار دوالر

وتبدو أبواب االنفراج القريب مغلقة والقادم 
ًسيزداد ترديا وسوءا والسؤال هو كيف الخروج من هذا .. .ً

؟ وال يبدو .. .المأزق ومواجهة هذه التحديات المصيرية
ًالجواب سهال أو بسيطا ولكن  االخوان العرب أو بعض ً

دولهم النفطية بصورة خاصة، قادرون على فتح باب 
وليس . لالنفراج بتقديم المساعدات المالية الكافية لنا

المطلوب المليارات ولكن الماليين الضرورية لسد 
وليس المطلوب لهذه المساعدات، اذا تمت . الحاجات

فعها ًالموافقة عليها، ان تكون منحازة سياسيا أو يتم د
لجهات معينة دون غيرها، بل ان تكون لخدمة الوطن 

ًوالمواطن عموما وتقديم المساعدة للذين يحتاجونها فعال ً.  

نحن ندعو الدول العربية المعنية لسماع صرخة 
ًشعبنا والتجاوب معها، ألن القضية الفلسطينية أوال وأخيرا  ً
هي قضية عربية، وال بد في هذا المجال من وضع حد 

  .. !!.االحتالل  لذين يتسابقون الى التطبيع معلكل ا

  ١٢/٨/٢٠٢٠جريدة القدس 
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حكومة االحتالل تتخلى عن الضم لمصالح 
 بيةترامب االنتخا

 *سري القدوة

في تصريحات تسارعت وسائل اعالم امريكية 
ٕواسرائيلية على تداولها المح خاللها رئيس حكومة 

ئيس االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الر
األميركي دونالد ترمب تراجع عن دعم مخطط الضم 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة وأن ذلك ليس في 

سلم أولوياته على حد تعبيره وخاصة في الوقت الراهن 
إنه كان واضحا منذ البداية أننا لن نتمكن (وقال نتنياهو 

من فرض سيادتنا على مناطق في الضفة المحتلة دون 
ميركية لو لم نكن بحاجة إلى الموافقة األميركية موافقة أ

كنت أقدمت على هذه الخطوة منذ فترة طويلة ولكان 
 .)رؤساء حكومة آخرون قد فعلوا ذلك

وعلى حسب ما يبدو ان امال نتيناهو بدأت 
تتحطم امام المأزق االمريكي حيث ان الرئيس ترامب 
 مشغول حاليا بأشياء أخرى ولم تعد المسألة في سلم
اهتماماته فهو يواجهه وباء الكورونا باإلضافة الي 
الغضب الشعبي الذي بات يهدد نجاحه في االنتخابات 
االمريكية القادمة ومن الواضح تماما بان حكومة 
االحتالل استغلت التحالف االمريكية ودعم ترامب 
لسياستها في تجير هذا التحالف لصالح مخططات 

طوات التي اتخذتها حكومة االحتالل االستعمارية وان الخ
االحتالل كانت بدعم وبتشجيع وبرعاية مطلقة من حكومة 
ٕترامب وادارته وان سلطات االحتالل استغلت هذا الدعم 
واالعتراف االمريكي وقد نجحت بضم القدس ونقل السفارة 
إليها ومن ثم االعتراف االمريكي بسيادة االحتالل على 

 لتعترف امريكيا بسيادة الجوالن كما استغلت هذا التحالف
االحتالل على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة في 

ان مواصلة العدوان من قبل .عمل مناهض للقانون الدولي
دولة االحتالل وتنفذ مشروعها القائم على التوسع والضم 
بشكل ممنهج وفعلي على االرض رغم الرفض الدولي 

سياسات الذي فشل في لجمها وذلك من خالل ترسيخ 
الحصار والتطهير العرقي والتهجير القسري وخصوصا في 
بلدات سلوان والعيسوية ووادي الجوز عبر تكثيف 
عمليات هدم المنازل والمداهمات واالعتقاالت وسرقة 
األراضي وتنفيذ مشاريع استيطانية واسعة النطاق مبنية 
على تشريد اآلالف من الفلسطينيين وان االستمرار في 

لة االحتالل ومنحها الحصانة واالستثنائية يؤدي تمكين دو
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الى إطالق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا 
الفلسطيني األعزل ومضيها قدما في عدوانها على 

وبالتالي حرصت .المجتمع الدولي ومنظومته القانونية
حكومة االحتالل من خالل خطتها االستراتجية وعالقتها 

لمدعومة من امريكيا الدبلوماسية مع بعض الدول ا
وعملت خالل الثالث سنوات الماضية مع فريق الرئيس 
ٕترامب وادارته لوضع خطة السالم األميركية والذين 
اعتقدوا أنها الخطة الوحيدة التي تضمن مصالح حكومة 
االحتالل حيث تم التخطيط المسبق إلعالن ما يسمى 
ٕصفقة القرن وادخال المنطقة في دوامة العنف وتشجيع 
ٕالعدوان على الشعب الفلسطيني واعادة انتاج االحتالل 
بصوره الجديدة ليتواكب مع ما يسمى مخططات الضم 
التي يرفضها العالم ويتصدى لها الشعب الفلسطيني 

 .وقيادته وجميع االحرار في العالم اجمع

ان تلك الخطوات التي اتخذتها بعض الدول 
لسياسة االوروبية وهذا االجماع العالمي المناهض 

االسرائيلية والرافض لمخططات الضم وصفقة القرن 
االمريكية يشكل قاعدة عمل مهمة لتطوير الموقف الدولي 
ٕفي التصدي لالحتالل واجباره على التراجع عن تلك 
المخططات التآمرية االستيطانية الخطير التي ستؤدي 
الى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وفصل وسط 

 جنوبها وفرض مشروع القدس الضفة وشمالها عن
الكبرى وتقويض أية فرصة إلقامة دولة فلسطينية 
ًمتواصلة جغرافيا وقابلة للحياة فان المجتمع الدولي 
مطالب بضرورة اتخاذ خطوات عملية بهذا الشأن مع 
ضمان تطبيقها على ارض الواقع وضرورة توفير الحماية 

 .الدولية للشعب الفلسطيني

 رئيس تحرير - ربي في فلسطينسفير االعالم الع* 
  جريدة الصباح الفلسطينية
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 مقارفات ممنهجة: "المستوطنون اإلسرائيليون"
  

 اسعد عبد الرحمن. د

في المشهد الفلسطيني، تتصاعد المقارفات التي 
في أنحاء الضفة » المستوطنون«/ يقوم بها المستعمرون

الغربية ضد الوجود والصمود العربي الفلسطيني عموما، 
وضد األماكن المقدسة والمعابد والمساجد على نحو 

دت في ظل تلك الممارسات التنكيلية التي تزاي. خاص
أزمة فيروس كورونا، بحق الفلسطينيين وأراضيهم 

وقد . المحتلة» الضفة«وممتلكاتهم في جميع أنحاء 
ومنذ » )أريج( القدس –معهد األبحاث التطبيقية «سجل 

ِ حالة اعتداء من قبل المستوطنين ٩٣«انتشار الفيروس 
في مختلف مناطق الضفة الغربية شملت االعتداء 

مستهدفة األطفال وحتى المسنين من الجسدي واللفظي 
هذا، باإلضافة إلى االعتداء على األشجار . رجال ونساء

المثمرة، واالقتحامات المتكررة لألماكن التاريخية والدينية 
وخاصة المسجد االقصى المبارك في مدينة القدس 
المحتلة، وتدمير الممتلكات الفلسطينية من منازل 

ى أراضي الفلسطينيين وسيارات، وكذلك االستيالء عل
والسيطرة عليها لصالح البرنامج االستيطاني واالعتداء 

  .«على شواهد القبور

» المستوطنين«/ ُلقد أصبح عنف المستعمرين
» فجيش الدفاع«. ضد الفلسطينيين خدمة للدولة المحتلة

/ ًيسمح بهذه االعتداءات بل أحيانا يحمي المستعمرين
في أحيان أخرى يعتدي خالل تنفيذها، و» المستوطنين«

. »المستوطنين«جنود االحتالل بأنفسهم منضمين إلى 
مركز المعلومات اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان في «وبحسب 

فقط في حاالت نادرة «: » بتسيلم–األراضي المحتلة 
ّتحقق أجهزة إنفاذ القانون في هذه االعتداءات ويندر 

ّأكثر أن تتخذ إجراءات ضد المتورطين في اال ّ عتداءات ُ
ّويعلم المستوطنون جيدا أن تحمل العواقب في حال  ّ ً ّ



  
  ١٩٣ 

ًّاعتدائهم على الفلسطينيين احتمال ضئيل جدا ولذلك  ّ
وبدعم ... يواصلون هجماتهم دون رادع أو عائق

الجيش، يعيش المستوطنون في عالم يتمتعون فيه 
وعلى نقيض ذلك يبقى . ّبحصانة شبه تلقائية

ُالفلسطينيون مدانين حت في هذا ! »ى تثبت براءتهمّ
عدد «اإلسرائيلية، أن » يوجد حكم«الشأن، أكدت جمعية 

وخطورة حاالت العنف ضد الفلسطينيين التي تمت 
لكن السلطات تواصل . ًمعالجتها مؤخرا كبيرة جدا

االستخفاف بحياة الفلسطينيين، وتوفر للمعتدين الحماية 
  .«وال تعتقل المشاغبين

عتداءات ضد األماكن في السياق، تزايدت اال
ًفبعيدا عن . المقدسة والمعابد والمساجد على نحو خاص

المسجد األقصى الذي ينتهك ويقتحم يوميا، أضرم 
في » البر واإلحسان«النار في مسجد » مستوطنون«

وفي هذا اإلطار، تقول الكاتبة اإلسرائيلية . مدينة البيرة
يرة رسالة مشعلي النار في مسجد الب«): عميره هاس(

نحن نفعل وسنفعل ما نريد ألن الشرطة . شاهدونا: هي
كما أن الجيش لن . لن تكلف نفسها عناء العثور علينا

واذا تم القاء القبض علينا، فلن يقدمونا . يسلمنا
واذا قدمونا للمحاكمة، فإن القضاة سيقومون . للمحاكمة

رسالة . هكذا يستمر االمر منذ سنوات. بتبرئتنا بذريعة ما
يجب على الفلسطينيين اإلختفاء من : حراق واضحةاإل

ٕواذا لم يفعلوا ذلك بإرادتهم فسنقوم، نحن اليهود . هناك
  !!!«المجهولين، بإجبارهم على االختفاء

 /هذه هي حقائق المشهد االستعماري
، في ظل إجماع إسرائيلي على شعار »االستيطاني«
 ً، حيث بدأت هذه الحالة تأخذ شكال»االستيطان أوال«

أكثر تنظيما، مع تزايد أعداد المسؤولين اإلسرائيليين 
المشاركين فيها، مقرونة بمقارفات متنامية من غالة 

، مع مواكبة من أعضاء »المستوطنين«/ المستعمرين

ومسؤولي أحزاب تنتمي إلى اليمين اإلسرائيلي » كنيست«
  .الحاكم

  ٤٠ ص١٣/٨/٢٠٢٠الرأي 
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  بازل فلسطيني.. الحل
  

  أسامة األشقر: األسير الفلسطيني

عنــــدما وجــــدت الحركــــة الــــصهيونية أن ظــــروف 
العــــالم لــــم تخــــدمها وأن التعويــــل علــــى دولــــة بــــذاتها أو 
مجموعــة مــن الــدول لتحقيــق أهــدافها كــان الخيــار الوحيــد 
المتاح أمامها هو توحيـد صـفوف يهـود الـشتات بمـا فيهـا 

طـالق ٕمن طاقات مالية وسياسية واعالميـة كانـت هامـة إل
مشروعها اإلستراتيجي الهادف إلقامة دولة لليهود في أي 
ــصهيونية مــن كــل  مكــان، حيــث اجتمــع ممثلــو الحركــة ال
ــــي المــــؤتمر  ــــا وأمــــاكن التواجــــد األخــــرى ف أنحــــاء أوروب

 فــي مدينــة بــازل السويــسرية ١٨٩٧المــشهور فــي العــام 
هذا المؤتمر الذي وضـع اللبنـات األساسـية إلقامـة الكيـان 

   .الصهيوني

ــة التــي كانــت ســببا فــي تــدمير حلــم  ًهــذه التجرب
ٕشـــعب بأكملـــه واقامـــة دولـــة لليهـــود علـــى أنقـــاض دولتـــه 
ًتدفعنا ألن نعيد التفكير مجـددا وبأسـاليب مختلفـة إلنجـاح 
مـــشروع الدولـــة الفلـــسطينية هـــذا الهـــدف الـــذي يجـــب أن 
نعمل عليـه كـشعب موحـدين دون التعويـل علـى أي طـرف 

ه أو موقعه فالتجارب التـي يزخـر مهما كان حجمه أو تأثير
بها تاريخ األمم تؤكد بوضوح أن الشعوب قادرة على خلق 
المعجــزات وتحقيــق أهــدافها، لهــذا فــإن الحــل األمثــل الــذي 
نطرحــه مــن خــالل مقالنــا هــذا هــو المراهنــة علــى الــشعب 
الفلسطيني وحده الذي يمتلك الطاقات التي تستطيع لـيس 

لها فحالة االغتراب التي عانى ًفقط بناء دولة بل دوال بأكم
منهــا شــعبنا بعــد النكبــة كــان لهــا نتــائج مــن أهمهــا وجــود 
ــالم هــذا  ــسطينيين فــي أمــاكن مختلفــة مــن الع ــين الفل مالي



  
  ١٩٤ 

ــــــسياسية  ــــــرات ال ــــــتج اآلالف مــــــن الخب ــــــذي أن األمــــــر ال
واالقتــصادية واإلعالميــة القــادرة علــى العمــل بــشكل موحــد 

  . إلنجاز المهمة األسمى لشعبنا

نا فإن الدعوة لمؤتمر فلسطيني شـامل بكـل من ه
ـــسطينية داخـــل  ـــات الفل ـــي شـــرائح شـــعبنا وكـــل الطاق ممثل
فلــسطين وخارجهــا يكــون هــدف هــذا المــؤتمر هــو وضــع 
خطة فلسطينية قابلة للتطبيق، فنحن بـأمس الحاجـة اآلن 
للتوافــق وتعــاون مختلــف فئــات شــعبنا فــي مختلــف أمــاكن 

 يكــون مرتبطــا تواجــده فــي إطــار عمــل مؤســساتي حقيقــي
بجداول زمنية وأهـداف واضـحة فـي مختلـف مراحـل العمـل 
ــدودة علــى تحقيــق  ــادرا خــالل ســنوات مع ــذي ســيكون ق ال
هــدفنا المــشترك فــي إقامــة دولتنــا الفلــسطينية وعاصــمتها 

 .فيالقدس الشر
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  !ال إسرائيل.. فلسطين
  

  رشاد أبو داود

في أحد عروض األزياء اإلسرائيلية فـي تـل أبيـب 
للموضــة، اســتعمل المــصممان جــابي بــن حــاييم ومــوكي 
هرئيــل، نقــوش الكوفيــة الفلــسطينية الــشهيرة ذات اللــونين 
ـــا بإدخـــال  ـــيض واألســـود واألبـــيض وتحريفه األحمـــر واألب

م اإلســرائيلي النجمـة الـسداسية إليهـا واســتعمال ألـوان العلـ
  .وتنفيذ تصاميم معاصرة ارتدتها العارضات االسرائيليات

عملت على تحويل الكوفيـة  مصممة أزياء أخرى 
 تكـــشف عـــن الـــساقين و الـــصدر بطريقـــة مثيـــرة لمالبـــس

  .نشرتها عبر اإلنترنت

أمــا ميــري ريجيــف وزيــرة الثقافــة الــصهيونية فقــد 
 ى اسـفلهًـمطبوعا علـ ًارتـدت فـستانا فـي إحـدى المناسـبات

مـصلى قبـة (صورة للمـسجد األقـصى وأحـد أشـهر معالمـه 
  .وجزء كبير من سور المسجد والمدينة المقدسة) الصخرة

ــــــرى  ــــــصهيوينة للق فــــــور دخــــــول العــــــصابات ال
الفلسطينية، لم يكتف المسلحون بقتل األهالي وتهجيرهم، 

ســـجاد (بـــل دخلـــوا البيـــوت وجردوهـــا مـــن كـــل محتوياتهـــا 
ــةومــصابيح ولوحــات وأجهــز ــة أو ثمين ، )ة ومقتنيــات ذهبي

ــات البيــوت التــي ضــمت  ــم مــصادرته هــي مكتب وأهــم مــا ت
ــة واألجنبيــة  كتــب أدب وعلــوم (الكثيــر مــن المراجــع العربي

ودواويـــن شـــعر ومعـــاجم وقـــواميس وســـير ذاتيـــة وغيرهـــا 
ــة  ــوم بمكتب ــا يعــرف الي ــه لم ــا تــم تحويل ــر مم الكثيــر والكثي

لــشهيرة التــي تــم المكتبــات ا ومــن أهــم). الجامعــة العبريــة
االعتــداء عليهــا بهــذه الطريقــة مكتبــة الــسكاكيني ومكتبــة 

  .نيقوال زيادة

لــم تقتــصر ســرقاتهم علــى األزيــاء و الثقافــة بــل  
فقبــــل عــــشر ســــوات شــــاركت . تعــــدتها الــــى المــــأكوالت

فـــي اليـــوم العـــالمي للمـــأكوالت بطبـــق مفتـــول » إســـرائيل«
ًبصفته طبقا إسرائيليا، عدا عن الفالفل والح   .مصً

وهـو مـا خطـط . اسرائيل قامت علـى مبـدأ الـسرقة
. لــه مؤســسوها منــذ هرتــزل وأقطــاب المــشروع الــصهيوني

ـــسطين أرض وشـــعب ـــدما . وهـــم كـــانوا يعلمـــون أن فل وعن
أرسل هرتزل اثنين من الحاخامات الى فلسطين الستطالع 

العروس «:  ارسال له١٨٩٠الوضع وكان ذلك أواخر عام 
كنايـة عـن أن لهـا زوجـا وهـو « ًجميلة جدا لكنها متزوجـة

وطـن «ومع ذلك مضوا في تنفيـذ المخطـط القامـة . شعبها
  .فيها» قومي لليهود

ورغــــم رفــــض الــــسلطان العثمــــاني عبــــد الحميــــد 
ــل ســداد  ــوطن مقاب ــاني مــنحهم تــصريحا القامــة هــذا ال الث
ديــون الدولــة كاملــة اال انهــم وجــدوا مــن يــدعمهم ويمــدهم 

  .التواطؤ ..بالمال والسالح و

غير أن كل مـا فـي فلـسطين التاريخيـة يـشهد أن 
الوجــــود الفلــــسطيني الكنعــــاني ســــابق للوجــــود اليهــــودي 

فالـــــشيكل وحـــــدة العملـــــة . االســـــرائيلي فـــــي تلـــــك االرض
ًاالسرائيلية هو أيضا مسروق من أصـول فلـسطينية وكـان 



  
  ١٩٥ 

ـــة الكنعـــانيين ـــاريخيتين . عمل ـــين ت ـــى وثيقت ـــر عل ـــد عث وق
  .م . ق٢٥٠٠ وتعودان الى عام تؤكدان ذلك

ًتحدد وثيقتا بيع نموذجا على تأكيـد أصـول هـذه  
العملـــة دون كتابـــة تـــاريخ اليـــوم والـــشهر؛ حيـــث كتبـــت 

وجـاء نـص الوثيقــة . الـسنوات فقـط و التـي تـم فيهـا البيـع
  : األولى

ـــــوم؛ بحـــــضور شـــــهود؛ اشـــــترى ( مـــــن هـــــذا الي
مـن )  شـاقال٢٧(ب ) أهليانو(كرم عنب من ) بولوزينون(

ــى الفــضة ؛ ينتقــل  ــى أوالده مــن ) بولوزينــون(الكــرم إل ٕوال
تـاريخ . بعده إلى األبد؛ ال يترتب عليه مخالفـة أو غرامـات

  .م . ق١٤٠٠الوثيقة 

الوثيقة الثانية في عصر نقماد الثالث الـذي كـان 
م الــذي كــان حاضــرا وموقعــا .  ق١٢١٠ملكــا للكنعــانيين 
  :على شهادة البيع

ملـك ) نقمـد بـن ابرانـو(من هذا اليـوم وبحـضور (
ــــاكونيلو بــــن شــــرغانو(أوغاريــــت اشــــترى  ًحقــــوال مــــن  )ي

؛ غــدا أو ) شــاقال مــن الفــضة٨٨(بمبلــغ قــدره ) تاكــارانو(
وأوالده ) يــاكونيلو(بعـد غـد لــن ينتـزع هـذه أ حــد مـن يـدي 

ـــد ـــاده إلـــى األب ويعـــود تـــاريخ الوثيقـــة يعـــود إلـــي ). وأحف
  .م .ق١٢١٠

 !حكيم من يعترف بحقيقة ثابتة ال بأمر واقع زائل
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 كنا معا وسنبقى معا من أجل القدس وفلسطين

 محمد ناجي عمايرة. د

القـــضايا الكبـــرى ال تقبـــل المـــساومة وال انـــصاف 
فلسطين قضيتنا المركزية التي كانت وستبقى في . الحلول

والقـــدس بوصـــلتنا التـــي ال تخطـــئ ألن . صـــدارة اهتمامنـــا
بيننـا وبـين القـدس عهــد وعهـدة عمريـة اال نفـرط بهــا واال 

لــى ومــسرى رســولنا هــي قبلتنــا االو. نتــردد عــن نــصرتها
على ارضها الطهـور دمـاء . ومعراجه الشريف الى السماء

شهدائنا وبصمات الذين اصـيبوا مـن جنـود جيـشنا العربـي 
وفيهــا مثــوى الــشهداء فــي معاركنــا مــن حطــين حتــى بــاب 

قدرنا ان نكون معـا اردنيـين . الواد واللطرون وجبل المكبر
. معــاوفلــسطينيين علــى ضــفتي النهــر الخالــد وان نبقــى 

حـضارتنا العربيـة االسـالمية ؟القدس تاريخنا وهويتنا ورمز
  .والمسيحية

لــيس هنــاك اي دليــل علــى ان اليهــود كــانوا فيهــا 
هي . اال عابرين وغزاة ومحتلين ودعاة دمار وقتل وتشريد

  .فهم ال قدس لهم. قدسنا وال مكان لهم فيها

ــدايات كانــت لــشعبنا فيهــا وقفــات صــمود  ــذ الب من
هـي لنـا . يها شـهود وآثـار تـدل علـى الوجـودوبطوالت، عل

نـــذرنا لهـــا . ال نخـــذلها وال نـــساوم عليهـــا. كمـــا نحـــن لهـــا
الغـــالي والنفـــيس وال نقبـــل بهـــا بـــدال، ولـــسنا نحـــن الـــذين 

دونهـا المهـج واالرواح .نتخلى عن حبها اونتنكر لقداستها
  .تحميها بصدق واباء ورجولة

ـــراق  ـــورة الب ـــورة ١٩٢٩فـــي ث  وحـــرب ١٩٣٦ وث
، وكل ١٩٦٧ وحرب ١٩٥٦ وفي ردنا على عدوان١٩٤٨

م ١٩٦٨المعارك التي وقعت قبل ذلك وبعده حتـى الكرامـة 
ومــا قبــل ومــا بعــد كنــا . ١٩٧٣وحـرب االســتنزاف وتــشرين

. علــى موعــد مــع القــدس، وكنــا نكــافح الســتعادة فلــسطين
  .وما نزال على العهد والوعد ثابتين

 امـــا كامـــب ديفيـــد واوســـلو ووادي عربـــة وغيرهـــا
لـن تعيقنـا عـن النهـوض . فهي مواقع باهتة على الطريـق

 .ولن تحول بيننا وبين أهدافنا حـين تـدق سـاعة الخـالص
قلوبنا تهفو الى القدس وتتطلـع الـى فلـسطين حـرة عربيـة 

فلــسطين هــي . وحــداؤنا واحــد.. واحــدة اهازيجنــا. مــستقلة
القلب والقدس هي العاصمة ونحن، اردنيين وفلـسطينيين، 

ع امتنا االتية اليهـا علـى خطـى عمـر وصـالح سنظل طالئ
لـن نأخـذ  .فلـسطين االبيـة العربيـة الحـرة المـستقلة. الدين

لقـد رفـضنا : لكننـا نقـول. دور القضاة ولـن نـصدر احكامـا
العـدو الغاصـب / منذ البداية كل اشكال التطبيع مع الكيـان
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ــدنيا لــن تجبرنــا علــى ان نكــون . ومــانزال فكــل اتفاقيــات ال
لقدس والمدافعين عن هويتها وحرية فلـسطين غير حماة ا

ــا واجــدادنا بوفــاء واخــالص  واســتقاللها، فقــد ضــحى آباؤن
  .ولو كره الكارهون.من أجل ان تكون كذلك

ــــد حــــدود  ــــم تتع ــــات ل ــــدا ان االتفاقي ــــذكر جي ولنت
االوراق التــي كتبــت عليهــا وان التطبيــع الــذي ارادوه مــن 

  .خاللها كان مصيره الفشل دائما

  ١٦ص/١٩/٨/٢٠٠٢الرأي 

* * * * *  

  القرار الوطني الفلسطيني المستقل
  

  *سري القدوة

دائمــا كــان الفلــسطيني يــدرك ان احالمــه الوطنيــة 
ســتحقق يومــا حيــث وقــف الــشعب الفلــسطيني صــفا واحــدا 
مدافعا عن حقوقـه التاريخيـة وثوابتـه الوطنيـة ولـن تـذهب 
هذه التضحيات هباء، وألننا متمسكون بالثوابت وماضون 

ي طريـــق الحريـــة ذاتهـــا حتـــى تحقيـــق اهـــدافنا الوطنيـــة فـــ
ٕالمتكاملـــة واذا كنــــا اليــــوم نمـــر بأصــــعب مراحــــل كفاحنــــا 
الوطني، ونواجه أخطـر التحـديات والمـؤامرات التـي تحـاول 
النيـــل مـــن معنويـــات شـــعبنا ومـــن الـــشرعية الفلـــسطينية، 
ـــــين  ـــــضالية، بمخططـــــات اليم ـــــة والدســـــتورية والن الوطني

ـــة لتطبيـــق اإلســـرائيلي المتطـــرف  ـــؤامرات الهادف ـــك الم وتل
صـــفقة القـــرن االمريكيـــة وأن كـــل هـــذه المخططـــات وهـــذه 
المؤامرات لن تمر ولن تنال من صمود الشعب الفلسطيني 

  .وتضحياته العظيمة

ان منظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية اتخـــذت قـــرارات 
هامة لمواجهة صفقة القرن والحفاظ علـى االرث الكفـاحي 

في حل من االتفاقيـات  أشارت انهاوالتاريخي الفلسطيني و
ـــع حكومـــة االحـــتالل واإلدارة  ـــي وقعتهـــا م والتفاهمـــات الت
األميركية وما ترتب عليهـا مـن التزامـات فـي ضـوء صـفقة 
القـــرن وقـــرار الـــضم، مؤكـــدين التمـــسك بثوابـــت منظمـــة 

ًالتحريـــر بـــدءا مـــن حـــق الالجئـــين بـــالعودة وحـــق تقريـــر 
مستقلة كاملة السيادة ٕالمصير واقامة الدولة الفلسطينية ال

  .وعاصمتها القدس

لم تكن الدول العربيـة عبـر تـاريخ العمـل الـوطني 
بل شكلت العمق الداعم والمساند  الفلسطيني مرحلة عابرة

ًدائما للعمل الفلسطيني وأُفقا لنرى فلـسطين أقـرب لنمـضي 
على ذات الطريق التي لم نحد عنهـا يومـا بقرارنـا الـوطني 

وطريــق الكفـــاح الــوطني، وفـــي كـــل الفلــسطيني المـــستقل 
مراحــل النــضال وفــرت الــدول العربيــة االحتياجــات الداعمــة 
وكانت بمثابة الرئة التي تتنفس بها قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية حيث حرصت الـدول العربيـة ووفـق امكانياتهـا 
ـــى تـــوفير االحتياجـــات والمتطلبـــات الخاصـــة  المتاحـــة عل

ام وتقـدير ألي قـرار فلـسطيني بالواقع الفلسطيني بكل احتـر
ولكـــل خطـــوة باتجـــاه الـــوطن كمـــا وفـــرت البيئـــة الحاضـــنة 
الالزمــة دون أي تــدخل أو أدنــى تقــصير لتعبــر فلــسطين 
عــن إرادتهــا الحــرة وقرارهــا المــستقل الــذي يخــدم المــصالح 
العليــا ويؤســس للغــد والمــستقبل الفلــسطيني وفــق مــا يــراه 

ـــد ســـنوا ـــة مـــن ويقـــره الفلـــسطينيون ألنفـــسهم بع ت طويل
النضال والصمود ضد محاوالت التدخل واالحتواء ومصادرة 

  .القرار

ان القيـــادة الفلـــسطينية ماضـــية بالعمـــل الـــوطني 
وبــالقرار الفلــسطيني المــستقل ولــن تفقــد البوصــلة وبعيــدة 
كـــل البعـــد عـــن العبـــث بمقـــدرات الـــشعب الفلـــسطيني، إن 
 مخططات صفقة القـرن االمريكيـة تبقـى عروضـا واهيـة ال
تلبـــي حاجيـــات الـــشعب الفلـــسطيني وال طموحـــه النـــضالي 
ــــوطني ومــــا يجــــرى مــــن مــــؤامرات يــــصنعها الموســــاد  وال
االسرائيلي خلف االبواب المغلقـة مـا هـي اال جـزء ال يتجـزأ 
ــسطينية وخاصــة مــع  ــصفية للقــضية الفل مــن مــؤامرات الت
مواصــــلة حكومــــة االحــــتالل وتهربهــــا بكــــل الطــــرق مــــن 

لـــــتعلن وتؤكـــــد مجـــــددا أن اســـــتحقاقات عمليـــــة الـــــسالم 
االســتيطان والمــستوطنات مــن ثوابتهــا االساســية التــي ال 
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تقبل التفاوض حولهـا وتعمـل علـى فـرض نظـام األبرتهايـد 
  .وسياسة االمر الواقع االسرائيلية

ــب ضــرورة تجنيــد كــل المواقــف  ــة تتطل ان المرحل
الوحــــدة فــــي الموقــــف العربــــي  الداعمــــة الــــي مزيــــد مــــن
هميـــــة تجنيـــــد كـــــل االمكانيـــــات ِوضـــــرورتها القـــــصوى وأ

المـــساندة والداعمـــة للحـــق الفلـــسطيني والعمـــل المـــشترك 
ومواجهة االنقسام الفلسطيني والعمل على إنهاء االنقسام 
القبيح أوال عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وأهمية ترتيب 
ــــر  ــــى ان منظمــــة التحري ــــد عل ــــسطيني والتأكي ــــع الفل الواق

وحيـــــد للـــــشعب الفلـــــسطينية هـــــي الممثـــــل الـــــشرعي وال
  .الفلسطيني

رئـــيس تحريـــر  - ســـفير االعـــالم العربـــي فـــي فلـــسطين* 
 جريدة الصباح الفلسطينية

 ١١ ص١٩/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

  الصهيونية عنصرية وامبريالية منفلتة
  

  األكاديمي مروان سوداح

، أقــرت الجمعيــة ١٩٧٥فــي العاشــر مــن نــوفمبر 
 دولـة بـنعم، ٧٢العامة لمنظمـة األمـم المتحـدة، بتـصويت 

ً عضوا عـن التـصويت، القـرار ٣٢ بال، وامتناع ٣٥مقابل 
ً الـــذي وصـــم العقيـــدة الـــصهيونية شـــكال مـــن ٣٣٧٩رقـــم  َ َ َ

جميـع دول «أشكال العنصرية والتمييز العنـصري، وطالـب 
ًالعــالم بمقاومــة األيــديولوجيا الــصهيونية التــي تمثــل خطــرا  ّ ُ

  .«على األمن والسلم العالميين

، ألغــــــت األمــــــم ١٩٩١ ديــــــسمبر ١٦وبتــــــاريخ 
ّ، صـوت ٨٦/٤٦ٍالمتحدة هذا القرار بقرار مضاد تحت رقم 

 دولـة، ٢٥ّ دولـة، بينمـا صـوت ضـده ١١١لصالح إلغائـه 
 دولــة عــن ١٥ دولــة، وتغيبــت ١٣وامتنــع عــن التــصويت 

  .حضور جلسة التصويت، من بينها دول عربية

ــادرة » الدســتور«فــي  ــا مب ــة، طالعن ــام قليل ــل أي قب
ـــــسبق لهـــــا مثيـــــل، أطلقتهـــــا الكونفدراليـــــة متميـــــزة  لـــــم ي

، »كـــوبالك«الفلـــسطينية فـــي أميركـــا الالتينيـــة والكـــاريبي 
، كـــشكل مـــن »الــصهيونية«طالبــت فيهـــا بإعــادة تعريـــف 

أشــكال العنــصرية، واستــصدار قــرار جديــد للجمعيــة العامــة 
  .لألمم المتحدة بهذا الشأن

فـي بيـان صـحفي، لبـدء حملـة » كـوبالك«دعت  
ي  ُقــرار فــي األمــم المتحــدة يعــري الــصهيونيةّــتبن ناشــدت . ٍ
ــع الحكومــات ومنظمــات المجتمــع المــدني فــي «فيهــا  جمي

القــارة للمــشاركة فــي هــذه الحملــة، بهــدف توضــيح طبيعــة 
ـــشع  ـــا وممارســـتها ألب ـــديولوجيا الـــصهيونية وخطورته األي
ــــة التــــي تنتهــــك حقــــوق اإلنــــسان  أشــــكال القمــــع المخزي

  .«األساسية

جانـب إلغـاء القـرار الـدولي سـاهم َمن وقـف إلـى  
ــشكل مباشــر فــي ترقيــع صــفحة صــهيون، وأجــرم بحــق  ب
َشــعبه وبلــده، ومهــد لتحــالف دولــي واضــح المعــالم، داعــم  َّ
ــــــي  ــــــصادي والفــــــصل العرق ــــــسكري واالقت لالســــــتعمار الع
الـــصهيوني بحـــق مئـــات ماليـــين البـــشر فـــي غالبيـــة دول 

حــون األرض؛ مــن ضــمنهم العــرب كافــة، الــذين الزالــوا يرز
ُمنذ قرون تحت وطأة االحتالل، واعالميون قتلـوا بالجملـة  ٕ
فــي هجمــات وحــشية صــهيونية تــشمل عــشرات الــشعوب 

  .والدول التواقة للتحرر من بني صهيون

إلغــاء القـــرار اســـتهدف بالدرجـــة األولـــى إفـــساح  
المجال للصهيونية لبسط سيطرتها على البقية الباقية من 

 ذلك مع فتح أبواب العالم فلسطين وهو ما تم لها، وتزامن
أمـــام الــــنهم التوســــعي الــــصهيوني، بخاصــــة دول شــــرق 
ِأوروبــا التــي انهــارت مــرة واحــدة كجبــل مــن رمــل، بفعــل 

و » غــوربي«بيريــسترويكا وغالسنوســت أزالم الــصهيونية 
  .«باروخ إلتسين«

ــي   ــصهيونية ف ــاظم توســع ال ــف تع ــا كي ــد تابعن ّلق
ّه تقرب دول كبرى مـن العالم بعد إلغاء القرار المذكور، تال
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َأحفاد هرتزل بشكل يندى له الجبين ْ لم ولن ننسى الـدور . َ
ُالمشين للصهاينة في الحرب الكونية الثانية حـين تحـالفوا 
مــع النــازي هتلــر والفاشــي موســوليني الســتعمار فلــسطين 
. والبلدان العربيـة، وشـرق أوروبـا، ودول أمريكـا الجنوبيـة

رتيــــب إلرســــال قــــواتهم حينمــــا ســــاهم الــــصهاينة فــــي الت
ــــة أريحــــا  ــــى مدين ــــت عل ــــسطين، ُأنزل ــــى فل الفيرماخــــت إل
. ًالحتاللها وتصفية العرب األردنيين والفلـسطينيين جـسديا

ّما يجري بعد إلغاء القرار المذكور، هو إعادة الكرة بهـدف  َ
ــــرب  ــــصفية الع ــــن الخــــرائط، ولت ــــسطين م حــــذف اســــم فل

  .وقضاياهم المشروعة

ّفــاق دولــي ويقوضــون الــصهاينة ينتهكــون كــل ات
ُكــل قــضية أجنبيــة ودوليــة شــرعية، ممــا يــشير إلــى أنهــم 
ُيـــسارعون الســـتكمال ســـيطرتهم علـــى الـــسياسة العالميـــة 

ً، وهم يعترفون علنا بأنها »إسرائيل الكبرى«ًتمهيدا إلقامة 
هــــدفهم المركــــزي والكــــوني، مايؤكــــد حقيقــــة إمبريــــاليتهم 

 .عاءُالمنفلتة واألخطر على مصائر البشرية جم
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 االحتالل يصعد من عدوانه االستيطاني
  

  *سري القدوة :بقلم

عمدت سلطات االحتالل االسرائيلي على تغير 
نمط مخططات الضم وابتالع المزيد من االراضي 

واصل تنفيذ مخططها الفلسطينية وفقا للخطة االمريكية وت
إلحكام سيطرتها وترتيب وضع خرائط الضم االمريكية بما 
يتناسب عمليا على ارض الواقع ومن الناحية االجرائية 
ٕفان هذه االراضي جميعها تخضع لسيطرة االحتالل وانها 
تعد اراضي محتلة وان سلطات االحتالل ورغم اعالنها 

ذه بشكل قرار تجميد الضم اال انها مستمرة في تنفي
واسلوب جديد حيث يتم مصادرة ما تبقى من اراضي 
وبناء المزيد من الوحدات االستيطانية الجديدة ليتوافق 

مع خطط الضم التي وضعت بإشراف امريكي وتنسيق 
  .مباشر مع االدارة االمريكية

ان هذا العدوان الغاصب واألسلوب الجديد المتبع 
امام العالم اجمع حاليا هو لتسويق المواقف االسرائيلية 

بعد االجماع الدولي والموقف الرافض لصفقة القرن 
وطبيعة ما يجرى من اجراءات واالنتخابات االمريكية 
القادمة حيث يتطلب االمر تهيئة الظروف لضمان عدم 
تأثير موضوع الضم وتنفيذه على مجمل االنتخابات 
االمريكية القادمة باإلضافة ايضا الى التوتر القائم في 

  .السياسية الداخلية االسرائيلية

إن حكومة االحتالل مارست الكذب ومستمرة في 
تضليل الرأي العام الدولي وتعمل على النيل من الحقوق 
الفلسطينية المشروعة وتستمر في ممارسة االستيطان 
وتصادر االراضي الفلسطينية وتعمل على نهبها وسرقتها 

ى بصفقة بشكل يومي لتنفيذ مخططات الضم وما يسم
القرن االمريكية وفقا للخرائط االمريكية وتستمر في تلفيق 
الحجج الواهية واألكاذيب التي من شأنها فقط ان تستمر 
في خداع العالم والنيل من الشعب الفلسطيني وحقوقه 
المشروعة والمعترف بها دوليا مما يعني استمرار 
االحتالل لألراضي الفلسطينية، وتبقى حقيقة الصراع 

ائمة على االرض حيث االحتالل قائم وال يمكن لهذا ق
الصراع أن ينتهي بأي حال من األحوال في ظل استمرار 
العدوان واحتالل األرض الفلسطينية واغتصاب ومصادرة 
األراضي وبالمقابل ال يمكن أن يستمر االحتالل بخداع 
العالم وتقديم رواية كاذبة وفي ظل استمرار عدوانه الظالم 

شعب الفلسطيني حيث هذا التطاول الواضح على على ال
الحقوق الفلسطينية واستمرار خداع المجتمع الدولي 
ومحاولة الحكومة االسرائيلية تمرير مشروعها بضم 
االراضي الفلسطينية الهادف إلى إفراغ القضية 
الفلسطينية من محتواها الوطني ضمن نهج قائم على 

  .العنصرية وممارسة العدوان
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ذا الواقع ال بد من تحديد اولويات وأمام ه
المواجهة وفقا لمتطلبات الوطنية الفلسطينية مع اهمية 
العمل على تدعيم مسيرة النضال الوطني الفلسطيني 
والحفاظ على المكتسبات النضالية الفلسطينية وتعزيز 
الصمود الشعبي في مواجهة غول االستيطان القائم حيث 

حرب منظمة ضد ما زال االحتالل يمارس ويخوض 
الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية وفي ظل 
هذه الممارسات بات من المهم التدخل العاجل من قبل 
المجتمع الدولي قبل فوات االوان وانفجار المنطقة وتأجيج 
حالة الصراع ووقف اعتداءات المستوطنين وحالة 
الفوضى وفضح مخططات االحتالل العدوانية والكشف 

طط الضم االمريكية وأهدافها وما نتج عنها من عن خ
أجواء خطرة أدت إلى تدمير وتوقف عملية السالم جراء 

  .ممارسات الحكومة االحتالل االسرائيلي

رئيس تحرير  - سفير االعالم العربي في فلسطين *
  جريدة الصباح الفلسطينية

  ١٦ ص٢٠/٨/٢٠٢٠الدستور 
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 ..فلسطين وأبي
  

 ناجح الصوالحه

كنا في زمن ماضي نشم رائحة فلسطين وقراها 
من حديث اآلباء واألجداد ومن كانت قبلته وشغله 

تي ذكرت الشـاغل ونظرته للحياة من تلك البقعة الطاهرة ال
في القران الكريم وسيرة رسولنا المبعوث رحمة للعالمين 
وصحابته وقادة الفتح، لم يكن ينازعها في الحب والشوق 
أي منازع لهذا وجدت وحفرت في قلوب ابناء األردن 
ًمكانا خالدا سيـبقى ما دام هذا القلب ينبض ويمدنا  ً

يبة بالحياة، بيعنا وتجارتنا وعالجنا موطنه فلسطين الحب
على قلب والدي رحمه اهللا ومن مثله كانت دروب قرى 

ومدن فلسطين مرسومة في عقله وكان القلب ينبض 
   .بحبها

فلسطين جوهرة التاج العربي ولن يتغير مكانها 
او مكانتها رغم كل ما يحاك ضد انسانها وارضها 
وتاريخها وخطوط خريطتها المرسومة على الحجارة 

لصغار، نابلس مدينة الحب وسيقان األشجار ودفاتر ا
األولى ألبناء األغوار وخاصة والدي يذهب إليها دون 
موعد أو تفكير هي محطته األولى واألخيرة وحديثه 
المعبق برائحة طيبة أهلها وشموخهم إلى آخر يوم في 
حياته، رسم لنا دروب القرى في نابلس وأريحا وطولكرم، 

 التي يعتز بها واسماء ابناء تلك المدن والقرى والمواقف
من شعب جبار وصامد، كانت القدس درة النقاء العربي 

م بنظره هي اوالريادة في كل شيء اعتبرها في تلك األي
سيدة المدن وسيدة السالم ومنها يكون الدخول إلى العز 
العربي المتمثل في فلسطين، حديث المساء ال يخلو من 

قف سمو قرية فلسـطينية أو عائلة هناك كان له معها مو
وخير ونبل وكانت القدس قبلة المسلمين األ،ولى وقبلة 
أبي ايضا األولى واألخيرة، ال غيرها يكون الحديث لها، 
يزيد أبي في تناول الذكريات وانه كان يسير الى فلسطين 
على قدميه في بعض األحيان، ال يفصلها عن ديارنا في 

شوق فقط مسافات قليلة تملئ بحديث تمأل بال» دير عال«
قصص مجيدة ألبطالها يرويها  .لديارها وشجرها وناسها

لنا كما تحدث بها أهلنا في تلك البقعة الطاهرة، عشق 
بطولة الشهداء الثالثة عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد 
جمجوم والبد أن يبكي ويحن لثرى تلك الطاهرة في األرض 

ني ًوالسماء، حدثوا أبي واقروا بأن أبطاال من الجيش األرد
وقادة من ابناء شعبنا كانت أرواحهم وما يمتلكوا ألجل 
فلسطين وترابها وقبورهم تشهد بذلك على امتداد أرض 
فلسطين الحبيبة، كان األردني همه أن تكون فلسطين 
سيدة هذه األمة، وانتـشالها ومعاندة االتفاقيات واللوبيات 
التي هدفها هدم قيم فلسطين ووجودها المثبت بالكتب 
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للبشرية، كنا قرب  ماوية وسيرة رسل اهللا تعالىالس
فلسطين وسنبقى إلى أن يرث اهللا األرض وما نشاهده من 
تسخير كل الجهود الرسمية والشعبية للوقوف صفا واحد 

ومخططات الظم هو ديدن قيادتنا، » صفقة القرن«أمام 
فلسطين الزيتون والتين وبيارات البرتقال، فلسطين قبلة 

  . للنهوض من جديد أمام األمم االخرىأهل هذه األمة

  ٧ ص٢٠/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 فلسطين التاريخية
  

 بسام ابو النصر

، وبما تآكل الكثير يحلم بما تبقى من فلسطين
منها، بالضفة التي تقف على شفير التشظي، وبالغور الذي 
ينتظر ان يكون غورين حتى تنفصل الضفة الغربية عن 

لتي قرأت مدنها لالضفة الشرقية، وأنا أحلم بكل فلسطين با
وسهولها وجبالها وسواحلها في كتاب الجغرافيا والتاريخ 

ستي التي كنت اثناء دراستي االعدادية والثانوية في مدر
متيقنا وأنا في ذلك السن ان فلسطين عربية وأسالمية من 
النهر الخالد الذي لم يقف على حدود االردن النهر واالرض 
حتى البحر الذي كنا في االردن وفلسطين نرى منه النور 
نحو العالم ونحو التقدم، فلسطين ال اعترف فيها بمدن 

ارى فيها اسرائيل عبرية وغير عبرية كبيرة ام صغيرة وال 
الكيان الذي اغتصب ارض االشقاء الفلسطينيين، وكنت ال 
اعترف حتى ان يكون االشقاء اال أهال فقد كنت احس وانا 
في ريعان الطفولة انهم جزء من االهل في االردن وحتى 
اني كنت استمع الى قصص العم والخال الذين كانوا يذهبوا 

ث كانوا يعملوا هناك وانا الى المدن الفلسطينية التاريخية حي
  .في اعلى مستويات االنتشاء

فلسطين ليست مكانا للتقسيم وال مكانا لشعبين 
فالشعب المحتل سيبقى محتال والشعب االصيل سيبقى 
اصيال، فالحقيقة ان فلسطين ستبقى ذاتها من حدود يافا 
التي لن اعترف ان تكون تل افيف وحيفا الى شواطئ طبريا 

ى صفد الى الناصرة الى الجليل الى سهل الى عسقالن ال
مرج بن عامر الى سعسع الى حدود قطاع غزة الى النقب 
الى ام الرشرش هي التي عشقت التمترس في شواطئها 
قراءة ولن اعترف ان تكون ايالت، فلسطين هي كل القدس 
كل القدس ال استثني منها حارة وقطاع وال استثني منها 

لدور العتيقة وبطبيعة الحال وفوق عمارة وال استثني منها ا
كل ذلك االقصى بما يتضمن من اماكن مقدسة وال استثني 

  .من الخليل شيئا وال من نابلس ورام اهللا اي جزء

فلسطين ليست عامرة بأي مستوطنة لالحتالل فما 
تحويه فلسطين هو الجبال التي امتألت باالنبياء واالولياء 

ن هي كل فلسطين يا الصالحين وبالزهر والماء، فلسطي
صحب دون اي مسح للهوية التي يجب ان تبقى، كل العرب 
وكل المسلمين ومعهم بطبيعة الحال الفلسطينيون 
واالردنيون لن يعترفوا بأي شبر يعتقد هذا الكيان الذي 
يدعى اسرائيل انه يسيطر عليه، فلسطين هي ارض عربية 

لن تكون اسالمية ستبقى ابد الدهر بيد فلسطينية كريمة و
اال عربية، لن تكون فلسطين اال كل فلسطين وسيذهب 
االحتالل ليزول وعن قريب ان شاء اهللا، علينا ان نجذر في 
اذهان ابنائنا وبناتنا من فلسطينيين وعرب ان فلسطين 

مروا مع آستبقى هي ذاتها التي احتلها الصهاينة حين ت
نبهم في قوى االحتالل االنجليزي كمكافأة لمشاركتهم الى جا

الحرب العالمية االولى والثانية وكانت المكافأة على حساب 
العرب والفلسطينيين الذين خسروا كثيرا من بيوتهم ومدنهم 
وسواحلهم وأتى االحتالل ليكون احالال في بالدنا، وكان من 
الروعة ان بقي جزء من اهلنا في اماكنهم في كل فلسطين 

كل هذا االسفاف الذي الذين نعتقد انها ستعود الينا رغم 
 .يأتي من هذا االحتالل البغيض
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  في المرامي المكتومة للصهاينة والصهيونية
  

  األكاديمي مروان سوداح

ّ سنة ساند العالم المتحضر دون غيره، ٤٥قبل  ُ
واة الصهيونية بالعنصرية والتفرقة القرار الدولي بمسا

القرار ساوى بين المذهب الصهيوني وارتكاب . العرقية
ًالجرائم، وأكد أن نهج التفرقة الصهيوني مشجوب علميا 
ٌوأدبيا كغيره من أشكال التفرقة إزاء اإلنسانية، وبأنه ظلم  ً
ًوخطر اجتماعي كأي خطر آخر يتربص بالناس جميعا 

ِويطيح بهبة الحياة ِ   . المقدسةُ

 عدا -سبق انهيار األسرة االشتراكية الدولية  
 -الصين الشعبية، كوبا وكوريا الديمقراطية الشعبية 

تغلغل صهيوني شامل، تنظيمي، ثقافي وسياسي في 
َآنذاك، أوهم الصهاينة شعوبها . مفاصلها الرئيسية َ

ِبخياالت على شاكلة أن القرار األممي مجحف تجاه  ُ
ًين المشردين في األرض بعيدا عن وطنهم المساك«اليهود  ُ
. ، في محاولة لقلب الوقائع وتزوير التاريخ»!فلسطين
االشتراكي كشف عورات شعوب لم تكن في  االنهيار

ًالواقع مثقفة سياسيا أو ملتزمة فكريا، فتم والحالة  ً
ّالمأساوية هذه تصفية رموز النضال في أوساط كتابها  ُ

ًل من قتل منهم غدرا في ُوصحفييها وعسكرييها، وقت ُ
عتمة الليل بكل ما في الكلمة من معنى، منهم صديقي 

سيارة » هرسته«يفغيني يفسييف رحمه اهللا، فقد 
مطفأة األنوار أمام منزله؛ وتم كذلك محاكمة » سوداء«

ُأنصاره األبطال كالجنرال الكسندر رومانينكو، بتهم مفبركة  ٍ ُ
 المسؤول عن  الصهيوني-ّرتبها القيادي اليهودي 

وسائل اإلعالم في كل الدولة السوفييتية والحزب 
الشيوعي السوفييتي الحاكم، الكسندر ياكوفليف وزمرته؛ 
ٕوأقل هذه الفبركات ادعاءات بعدائهم للسامية واثارتهم 

ُ؛ وهي فبركات يشيعها (!)النعرات القومية تجاه اليهود ُ

ارية الصهاينة لآلن في تلك الدول، كفزاعة تضمن استمر
 .سطوتهم اإلبليسية األبدية عليها وقهرهم األقالم الحرة

ُ، ولنقل بصورة أدق »اليهودية«لكن الحركة  
ًعلميا وواقعا  ً ، ليست كلها متناغمة مع »الموسوية «-ِ

ِفهناك على سبيل المثال طائفة . الصهيونية أو مؤيدة لها
ّحراس المدينة«أو » ناطوري كارتا« ، وتستمد اسمها »ُ

هذه الطائفة قوة ضاربة مناضلة؛ . اللغة اآلرامية منهذا 
؛ ورفعت شعار التصدي للصهيونية، ١٩٣٥تأسست عام 

ِبكل صورها وعناوينها؛ الدينية والعلمانية والثقافية 
؛ ذلك »االشتراكية»والعمالية واأليديولوجية واالستيطانية و

ًأن جميعها دون استثناء تنتمي تنظيما وعقيدة إلى  ً
الوكالة /المنظمة الصهيونية العالمية«واحدة هي مرجعية 
، وتنفي أفكار الطائفة كل المزاعم بوطن »اليهودية

تاريخي » موسوي«/ »َعبري»/»يهوذي»/»يهودي«
 .موعود لهؤالء

في الحقيقة، كانت اإلمبرياليات العالمية برمتها  
المزعوم؛ ألهداف سياسية » الوطن الموعود«وراء فكرة 

نطقة العربية، التي تتفرد بموقع وتوسعية في الم
َجيوبوليتيكي استراتيجي، وتزخر بواطنها بثروات ال  ُ ِ
ُتنضب؛ اندلق لعاب االستعمار القديم المتجدد لالستحواذ  ُ
ٍعليها، متكئا على أمان دينية باطلة، بينما جوهرها غربي  ً

ِاستعماري استثماري، قهري وربحي بحت ِ َ. 

ُإن تزايد عدد المستوطنين   ِ المستعمرين –َ ْ َ ُ
ّالصهاينة في فلسطين إبان انهيار الكتلة االشتراكية 
العالمية، يؤشر على العمل غير المنقطع لهؤالء منذ 

ًرسميا وقانونيا وعلنيا » أحباء صهيون«تأسيس جمعيات  ً ً
ٕفي روسيا القيصرية، والى اليوم، لتوظيف المهاجرين 
 اليهود في الجيش الصهيوني، والستخدامهم كقوة

ًاستعمارية قابلة للموت طوعا خدمة  للوطن القومي «ً
ًالخيالي، لكن في واقع األمر توظيفا لمصالح » اليهودي

كبار الرأسماليين الصهاينة ونفوذهم الكوني ضمن 
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ِالمنظومة الرأسمالية اإلمبريالية العالمية المتناغمة، التي  ُ
َال تعرف قومية وال وطنا وال لغة عبرية أو آرامية أو  ً
ِسريانية، عدا األرباح المالح، ولو على جثث فقراء 
ًاليهود وأشالئهم، وهي قصص مأساوية تسرد تآمرا ثنائيا  ً

 الهتلرية واستيالدها في -لرؤوس األموال الصهيونية 
َالمنطقة العربية مذ تحالف  َ ِالمنتحر مع » الفوهرر«ُ ُ

 ولآلن في ١٩٤٨ًالحركة الصهيونية، مرورا بعام 
ستباحة والجغرافيا العربية التي ما زالت تحت ُفلسطين الم

َتهديد تجدد االستعمار األلفي ألوطاننا ِ. 

  ١٥ ص٢٤/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 فــلسـطـيــن جـوهــر اهـتـمـامـنــا: الـمـلـك

 أحمد الحوراني

استحوذت القمة العربية الثالثية التي استضافها 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني يوم أمس في عمان بمشاركة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي وحضرها سمو ولي العهد 

 الدوائر السياسية األمير الحسين، انتباه ومتابعة
والدبلوماسية العربية والعالمية ورجال اإلعالم، وذلك 
ّوألكثر من سبب لعل ما يتقدمها هو الظرف الدقيق التي 
انعقدت به وسط ما يجتاح العالم من تطورات على صعيد 
كل دولة فرضت عليها أن تركز في اهتماماتها على 

ونا حيث قضاياها الداخلية خاصة بعد انتشار فيروس كور
أراد جاللة الملك أن يرسل رسالة واضحة المعالم 
والدالالت بقوله إن فلسطين في البال، كانت وستبقى وال 

فهي  يشغلنا عنها شاغل وال يحول بيننا وبينها حائل
  .مبتدأنا وخبرنا وقضيتنا وقضية العرب المركزية األولى

جاللة الملك أعاد التأكيد على تمسك المملكة 
ٍحل الدولتين بما هو كفيل بوضع حد ألمد المستمر ب ّ

طويل من الصراع العربي والفلسطيني اإلسرائيلي 
وباعتباره ضمانة تفضي إلى تحقيق الحلم الفلسطيني 

بإقامة الدولة المستقلة على التراب الوطني وعاصمتها 
القدس، وهذا الرأي كان النهج والمبدأ الراسخ الذي آمن 

اله وطالب المجتمع الدولي ّبه جاللته في حله وترح
بتحمل مسؤولياته السياسية واإلنسانية وبذل أقصى جهد 
ممكن لتحقيقه األمر الذي يقودنا للقول إن فلسطين 
وقضيتها المركزية والقدس الشريف والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية فيها كانت القاسم المشترك والنداء المتكرر 

لة الملك مع قادة ّالذي شغل أكبر حيز في لقاءات جال
الدول العربية والعالمية وكذلك في أحاديثه وحواراته 
الصحفية واإلعالمية التي نشرتها كبريات الصحف 

ًالعالمية عربيا واقليميا ودوليا ً ًٕ.  

جاللة الملك ينظر إلى أفق بعيد ويستشرف أحد 
أبرز التحديات القادمة على المستوى العالمي وهو الذي 

الوضوح سواء في لقاء القمة يوم أشار إليه بمنتهى 
أمس أو في لقاءات سابقة له مع قيادات عالمية عبر 
تقنيات االتصال االلكتروني خاصة بعد جائحة كورونا 
حيث طالب بضرورة توحيد الجهود لمواجهة مسألة األمن 
الغذائي على المستوى العالمي والتفكير بحلول منطقية 

الل سلبية على عملية لهذه المعضلة التي ستلقي بظ
اإلنسانية في كل مكان وبالتالي فإن جاللته يعيد ما كان 
ًأكده عليه سابقا حول أهمية أن يتصدر االمن الغذائي 
جدول أعمال القادة العرب وقادة الدول األوروبية 
والواليات المتحدة فاإلنسان بنظر جاللته وتحقيق مستوى 

قدم على ما متقدم من رفاهيته وحياته الكريمة يجب أن يت
  .سواه

إلى ذلك كانت القمة الثالثية في عمان فرصة 
إلعادة البحث في أسس وسبل وتدعيم عالقات التعاون 
الثنائي المشترك بين المملكة وجمهورية مصر العربية 
ٕوجمهورية العراق الشقيق والتأكيد على مواصلة وادامة 
التنسيق والتشاور فيما له عالقة برفع منسوب هذه 

ات في مختلف مجاالتها السياسية واالقتصادية العالق



  
  ٢٠٣ 

والتكنولوجية وسواها فاألردن بقيادة الملك يؤمن أن كل 
عمل عربي مشترك هو ضرورة حتمية ونقطة في الطريق 
الصحيح لالستفادة من المقومات التي تمتلكها كل دولة 

  .لتسخيرها في خدمة الدولة األخرى

 ١١ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

 ألسنة اللهب ما زالت تستعر: سالقد
  

 اسعد عبد الرحمن. د

تمر السنوات تباعا، فنستذكر مقارفة حريق 
، حين شاهد ٢١/٨/١٩٦٩المسجد األقصى، في 

المقدسيون لهيب النار ينبعث من المسجد األقصى 
ويتطاول ليصل سماء مدينة القدس، فهرعوا رجاال ونساء 
وأطفاال وكبار سن إلطفاء نار الحقد المتطرف الصهيوني 

، فصورتهم كاميرات العالم وهم ينقلون، »األقصى«على 
بهمة وحماس، التراب في أواني يدوية، وينقلون الماء 

  . البيوت المجاورة للمسجد إلطفاء الحريقمن

لقد ثبت أن حرق األقصى لم يكن عمال فرديا، 
حيث قطع االحتالل يومها المياه عن المنطقة المحيطة 
بالمسجد، وتعمد تأخير سيارات اإلطفاء التابعة لبلدية 
االحتالل في القدس حتى ال تشارك في إطفاء الحريق، بل 

ية من الخليل ورام اهللا قبلها جاءت سيارات اإلطفاء العرب
وساهمت في عملية اإلطفاء، وتبين أن المواد التي تم 
استخدامها في إضرام الحريق ال تتوفر إال لدى الدول فقط 
وال يمكن شراؤها من األسواق، وأن من قام باإلحراق 
مجموعة وليس شخصا واحدا تم اعتقاله هو العنصري 

  ). مايكل دينيس روهن(األسترالي 

قد جاء رد الفعل الدولي مؤكدا على ما سبق و
المسؤولية، فصدر قرار مجلس األمن » إسرائيل«محمال 

/  أيلول١٥ بتاريخ ١٩٦٩لعام ) ٢٧١(الدولي رقم 
لحرق األقصى، ودعا » إسرائيل«سبتمبر الذي أدان 

إللغاء جميع اإلجراءات التي من شأنها تغيير وضع 
ف والقانون الدولي القدس، والتقيد بنصوص اتفاقيات جني

، جاء ١٩٨٠وفي العام . الذي ينظم االحتالل العسكري
، وهو واحد من سبعة )٤٧٨(قرار مجلس األمن رقم 

قرارات صادرة عن األمم المتحدة أدانت فيها محاولة 
  . إسرائيل ضم القدس الشرقية

) ٤٧٨(ولقد الحظ قرار مجلس األمن الدولي 
) ٤٧٦(األمن الدولي لقرار مجلس » إسرائيل«عدم امتثال 

 الذي أعلن أن ١٩٨٠لعام » قانون القدس«وأدان 
، »عاصمة إسرائيل الكاملة والموحدة«القدس هي 

  .ًباعتباره انتهاكا للقانون الدولي

مع استطالة سنوات االحتالل، استمرت الحرائق 
ٕوان بأشكال أخرى متعددة، على رأسها األعمال الحفرية 

ء األنفاق المتواصلة ، إلى بنا»حرم المسجد«تحت 
بعضها ببعض التي أدت إلى تقويض أساسات الحرم 

بتكثيف » الهيكل«القدسي، كما تم السماح لمنظمات 
االقتحامات والدفع نحو بناء كنيس على جزء من 

  . المزعوم» الهيكل«الساحات لحين بناء 

/ باإلضافة إلى عمليات التهويد واالستعمار
هب ما زالت منذ ، وكأن ألسنة الل»االستيطان«

 تستعر بساحات الحرم القدسي مع تصاعد ٢١/٨/١٩٦٩
أطماع االحتالل ومخططاته الرامية لفرض التقسيم 
المكاني والزماني بالمسجد، والتي يتم التمهيد لها 
باالنتهاكات شبه اليومية التي تقوم بها قطعان 

  .تحديدا» المستوطنين«

مرة يأتي حريق األقصى في ظل المقارفات المست
حتى اليوم والتي قام وما زال يقوم بها االحتالل 

، بهدف ١٩٦٧، وبالذات منذ ١٩٤٨اإلسرائيلي منذ عام 
طمس الهوية الحضارية اإلسالمية والعربية لمدينة 
القدس، ويتفاقم الحال في نطاق المخطط التهويدي الكبير 

بشطريها الغربي (الذي يستهدف المدينة بأكملها 
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بار لحرمة المقدسات اإلسالمية دون اعت) والشرقي
والمسيحية فيها، لكن أيضا في ظل مقاومة شجاعة 
تتوالها جموع الفلسطينيين على امتداد أرض فلسطين 

أهل / التاريخية وفي الطليعة منها جموع المقدسيين
  .الرباط

  ٣٢ ص٢٧/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * * 

  القمة الثالثية في عمان تمسك برؤية الدولتين
  

   علي أبو حبلةالمحامي

على الرغم من محاوالت حرف البوصلة عن 
القضية الفلسطينية إال أن القضية الفلسطينية في وجدان 
وفكر األردن قيادة وشعبا وفي وجدان العرب الحريصين 

واستعادة الحقوق  كل الحرص على القضية الفلسطينية
الوطنية كمدخل أساسي في تحقيق أمن وسالمة 

 .المنطقة

الثية التي عقدت في العاصمة عمان القمة الث
جمعت جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، حظيت بأهمية عالية وذلك ألنها جمعت بين 

   .الظروف السياسية والظروف االقتصادية

البعد السياسي تمحور في نقطتين األولى ما 
القضية الفلسطينية والتأكيد على ثوابت ومركزية يتعلق ب

القضية لدى القيادات الثالث، والنقطة األخرى ما يحصل 
 .في المنطقة العربية نتيجة تبعات ما خلفه الربيع العربي

إن  وفي هذا قال ملك األردن عبد اهللا الثاني
ما زالت القضية المركزية في «القضية الفلسطينية 
مرار مع حل الدولتين الذي ينهي المنطقة، ونحن باست

ّاالحتالل اإلسرائيلي ويـؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية  ُ
  .»١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وأكد كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
على  الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
ة تفعيل مركزية القضية الفلسطينية، وشددوا على ضرور

الجهود لتحقيق السالم العادل والشامل الذي يلبي جميع 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه 
في الدولة المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على 
كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفق 
القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة 

 .السالم العربيةومبادرة 

لدول الثالث يتم تفويت لووفق المواقف الثابتة 
الفرصة على كل محاوالت االلتفاف على القضية 
الفلسطينية ضمن محاوالت تصفية القضية والحقوق 

تمرير مخطط الضم وفرض السيادة  الوطنية ومحاوالت
االسرائيلية، حيث أكد القادة أن حل الصراع على أساس 

 الدولية ومبادرة السالم العربية، وبما يلبي قرارات الشرعية
جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هو السبيل 
الوحيد لتحقيق السالم العادل والشامل والدائم في 
المنطقة، وشددوا على ضرورة وقف الكيان اإلسرائيلي 
ضم أي أراض فلسطينية، وجميع اإلجراءات التي تقوض 

، وتستهدف تغيير الوضع فرص تحقيق السالم العادل
التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها 

وأكدوا أهمية دور الوصاية . اإلسالمية والمسيحية
الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها 

 .العربية واإلسالمية

 في توقيت عقدها تكتسب أهمية القمة الثالثية
 العربي لمواجهة ما أهمية كبيرة في توحيد الجهد والصف

يحاك من مؤامرات وتدخالت خارجية في الشأن العربي 
فكانت أزمات المنطقة في  وضرب األمن القومي العربي

صلب المحادثات حيث أكد المجتمعون على ضرورة 
تكثيف الجهود العربية للتوصل الى حلول سياسية 

وضرورة   وخصوصا األزمات في سورية وليبيا واليمن،
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ًها وحلها وفقا لقرارات مجلس األمن ذات التغلب علي
الصلة والمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة هذه الدول 
واستقاللها ومقدرات شعوبها، ويحفظ األمن القومي 
العربي، ويحول دون التدخالت الخارجية التي تستهدف 

 .زعزعة األمن القومي العربي

لقد سنحت القمة للقادة الثالث تدارس الوضع 
بي الراهن وضرورة إصالح المنظومة العربية العر

واستعادة العمل العربي المشترك لما فيه الصالح العربي 
لمواجهة التحديات ضمن التغيرات الدولية واإلقليمية 

أساس لمنظومة العمل العربي  والعمل من أجل إرساء
المشترك ووقف التدخالت الخارجية بالشأن الداخلي 

 .العربي

للتعاون في  ثية نافذة جديدةفتحت القمة الثال
ّالمجاالت االقتصادية، والتجارية، واالستثمارية، في  ّ ّ
ٕمجاالت الطاقة والكهرباء والبنى التحتية واعادة اإلعمار 

  .»والنقل والصحة

ضمن جهود استعادة العمل العربي المشترك 
لمواجهة اإلرهاب الذي تتعرض له المنطقة العربية وتهدد 

العديد من الدول العربية وفتحت أفقا وحدة واستقاللية 
واسعا للتكامل االقتصادي بين الدول الثالث تكون فاتحة 

 .لعمل عربي أوسع في مشروع التكامل االقتصادي العربي

  ٨ ص٢٧/٨/٢٠٢٠الدستور 

* * * * *  

 األول فلسطين مؤتمر عقد مبادرة
  

  االسير اسامة االشقر :بقلم

 والعربية الراهنة في ظل الحالة الدولية واإلقليمية
ًيصبح من الضروري جدا أخذ زمام المبادرة فلسطينيا فقد  ً
ًجرب الشعب الفلسطيني معظم الخيارات المتاحة دوليا 
ًواقليميا، وقد بذلت جهود مضنية في هذا اإلطار وبعد  ٕ
أكثر من مئة عام من النضال المتواصل إلقامة دولته 

لسنا بوارد المستقلة لم يحقق هدفه هذا وذلك ألسباب 
هذا األمر الذي يدفعنا ألن نفكر بمجموعة . ذكرها اآلن

من البدائل الضرورية لبناء إستراتيجية وطنية شاملة 
تكون قادرة على تحقيق هذا الهدف ولكي نستطيع بناء 
هذه اإلستراتيجية يجب علينا تجاوز كل خالفاتنا 
وتناقضاتنا الداخلية، وكذلك يجب علينا تغير أساليبنا 

لتقليدية التي لم تخدم قضيتنا طوال قرن من الزمن ا
والذهاب مباشرة ودون إبطاء لعقد مؤتمر فلسطيني شامل 
يحضره كل ممثلي الشعب الفلسطيني وكفاءاته المتواجدة 
في جميع أرجاء العالم، هذا المؤتمر تكون مهمته 
المركزية وضع إستراتيجية شاملة بأهداف محددة 

كل مهمة وخطوة يتم القيام بها، وبجداول زمنية ثابتة ل
ولكي تكون الفكرة واضحة أضع بين أيديكم الكريمة 
مشروع مبادرة عقد المؤتمر وهي قابلة ألي إضافة أو 
تعديل يصب في خدمة المشروع، فالهدف األسمى هو 
تجاوز هذه المرحلة المصيرية من تاريخ شعبنا بنجاح 

  :وهذه بعض المقترحات األولية

لعقد  ١٥/٥/٢٠٢١ة بتاريخ النكبة الدعو: ًأوال
مؤتمر يجمع كل الكفاءات والخبرات الفلسطينية السياسية 
واالقتصادية واإلعالنية والفكرية في دولة محايدة ال تضع 
أي شروط على عقد هذا المؤتمر ويستطيع كل 

  .المشاركين الوصول لها بسهولة

تشكيل لجنة مشرفة على إقامة هذا : ًثانيا
 مشكلة من قادة الفكر الفلسطيني والذين ال المؤتمر تكون

ينتمون ألي تنظيم سياسي وليس لديهم أي توجهات 
حزبية، تكون مهمتهم الوحيدة هي الترتيب لعقد هذا 

  .ٕالمؤتمر وانجاحه

عدم اقتصار عقد هذا المؤتمر على ممثلي : ًثالثا
فصائل أو جاليات نقابات أو أطر معينة، بل يجب التأكيد 

ن له القدرة في أي مجال من المجاالت على حضور م
  .على خدمة الهدف األسمى وهو إقامة الدولة الفلسطينية
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الهدف األساسي لهذا المؤتمر وضع خطط : ًرابعا
عملية قابلة للتطبيق ضمن جداول زمنية محددة في 

  .مختلف الجوانب التي تسهم في تحقيق الهدف

الشعب الفلسطيني زاخر بالكفاءات : ًخامسا
الية والفكرية واإلعالمية القادرة على بناء دول بأكملها الم

ًوليس دولة واحدة، لذلك فإن من الضروري جدا عمل 
إحصاء أو جدولة لكل من هو فلسطيني من هؤالء 
الكوادر في كل أنحاء العالم ودعوتها وأخذ مشورتها 

  .والتأكيد على حضورها لهذا المؤتمر

ة بوضع هذا المؤتمر له مهام محدد: ًسادسا
خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، وليس الهدف منه إلقاء 

  .الخطابات والتحدث على المنابر فقط

شـعبنا العظــيم بقيـادة األبيــة وبكـل أطيافــه وفئاتــه 
ــة التــي  وفــصائله ونقاباتــه وشــرائحه المختلفــة، إن المرحل
وصلت إليها القضية الفلسطينية تحتم علينا إظهار أفضل 

ًجنبـــا إلـــى جنـــب والقيـــام بالمهمـــة مـــا لـــدينا واالصـــطفاف 
المقدســـة النتـــشال قـــضيتنا مـــن المـــأزق الخطيـــر الـــذي 
ــد العربــي وحالــة  وصــلت إليــه بعــد هــذا االنفــراط فــي العق
التضامن العربية، فالظروف الحالية تجبرنا على أخذ زمام 
ًالمبادرة وحـدنا بعيـدا عـن التعويـل علـى أي جهـة أو دولـة 

نتعلمـه مـن الـذين سـلبوا مهما كانت، وهذا درس يجب أن 
أرضــــنا وأقــــاموا دولــــة علــــى أنقــــاض شــــعبنا بعــــد طــــرده 
وتـشتيته، وكـل هـذا تـم تحقيقـه بعـد نـصف قـرن مـن عقـد 
مــؤتمر بــازل الــذي وضــع اللبنــات األساســية إلقامــة دولــة 
لليهود وكان لهم ما أرادوا، والـشعب الفلـسطيني لـيس أقـل 
 حيلــــة أو قــــدرة مــــن جماعــــات كانــــت متنــــاثرة فــــي بقــــاع
المعمــورة لــم يكــن يربطهــا ســوى مــصالح اســتعمارية وهــو 
ــــة  ــــسطين للخارطــــة الجغرافي ــــى إعــــادة فل ــــادر عل ــــال ق ًفع

  .والسياسية إذا ما أحسنا التدبير والعمل

  ٢٨/٨/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * * * * 

وحدة الموقف العربي في مواجهة الضم 
  واالستيطان

  

  *سري القدوة

يلي وممارساته استمرار سلطات االحتالل اإلسرائ
غير القانونية وانتهاكاته الخطيرة الفاضحة للقانون 
الدولي، وقرارات الشرعية الدولية واإلجماع الدولي، بات 
يهدد األمن والسلم الدوليين، وينذر بانفجار فلسطيني 
عربي حتمي في نهاية المطاف، وأن هذه الظروف 
الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وطبيعة 

ؤامرات التي تحاك للنيل من الهوية الوطنية والحقوق الم
التاريخية للشعب الفلسطيني تدفعنا الى ضرورة اعادة 
تفعيل التضامن العربي بكل معانيه ورموزه األخالقية 
ًواإلنسانية، للنهوض مجددا واستعادة أمجاد الماضي 
العربي ووضع استراتجية شاملة لمواجهة مخططات 

لتضامن العربي والدعم الكامل لقضية االحتالل، وضرورة ا
ّفلسطين والشعب الفلسطيني الصامد المسلح بالصبر 
واإليمان واألمل وتعزيز صموده في اطار مواجهة 

  . مخططات االحتالل القمعية

ٕأن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو وادارة ترامب  
في تمرير مخطط صفقة القرن ومشاريع الضم االسرائيلية 

 أغلبية دول العالم واستمرارها في تنفيذ التي أدانته
مخططها بشكل غير معلن حيث يتم االستيالء يوميا على 
االراضي الفلسطينية وضمها لصالح اقامة بؤر استيطانية 
جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وشق طرق جديدة 
لربط شبكات المستوطنات وممارسة العدوان والحرب 

 مع القانون الدولي االسرائيلية، كل ذلك يتناقض
والشرعية الدولية ويجب التصدي له وعدم السكوت 
والصمت تجاه ما تقوم به حكومة االحتالل من مخططات 
تهدف لتغير الواقع القائم واستمرارها في رفض 
المفاوضات واعتمادها فقط على المخططات االمريكية 



  
  ٢٠٧ 

التي جاءت على المقاس والتفصيل االسرائيلي لتخدم 
كتل االسرائيلي وضرب كل الجهود الدولية مخطط الت

الداعية الي تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة 
المبني على الحل العادل والحقوق الفلسطينية في اقامة 

  .دولة فلسطينية مستقلة

إن فلسطين العربية الجريحة هي الحق والحقيقة 
وهي البوصلة العربية للكل العربي والمسلمين 

ن في العالم وهي قضية مشرفة لكل من والمسيحيي
يتضامن معها ويناصر شعبها ووقف داعما للحقوق 
الفلسطينية والتصدي لالحتالل العنصري والمؤامرات التي 
تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، 
ومهما استمر االحتالل في ممارساته وتنكيله للشعب 

زابل التاريخ ومهما الفلسطيني فهو زائل ومندثر والي م
ًطال الزمن وأيا كانت التضحيات فالمعركة هي معركة 
ٕمفتوحة وال يمكن النيل من قوة ووحدة وارادة هذا الشعب 
الصامد على ارضه، ومهما كبرت المؤامرات ال يمكن لها 
ٕان تنال من صمود الشعب الفلسطيني واصراره على نيل 

ه وحقوقه الحرية والحفاظ على هويته والدفاع عن ارض
المشروعة والتي اقرها القانون الدولي، والتصدي لهذه 
الهجمة الصهيونية الرجعية األميركية التي تهدف تهويد 
القدس واعتبارها عاصمة للكيان اإلسرائيلي ودعم السلطة 
القائمة باالحتالل من خالل مخططات ما يسمى صفقة 

  .القرن المشؤومة

رورة اننا في ظل هذه الظروف مطالبون بض
توحيد الجهود في دول العالم العربي واإلسالمي والعالم 
أجمع وعلى المستوى الشعبي والرسمي والمؤسسات 
الداعمة للحقوق الفلسطينية، وتشكيل اكبر جبهة عالمية 
داعمة للنضال بعيدا عن ارهاب دولة االحتالل، ومن اجل 
مواجهة صفقة القرن والتصدي لمؤامرات التصفية 

وضرورة التمسك بخيار حل الدولتين إلنهاء االمريكية، 
اإلسرائيلي، الذي طال أمده وتفاقمت  - الصراع العربي

تداعياته بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية والعالقات 
الدولية بين شعوب األرض، وأن الرد المناسب على 
عنجهية االحتالل وتكبره يتمثل بوحدة الموقف على كافة 

لدولية في اطار مواجهة االحتالل المستويات العربية وا
والعمل على إفشال المخططات االمريكية الهمجية ضد 
ًشعب فلسطين وصوال إلى استعادة كامل حقوقه غير 
القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة، وحق إقامة 
دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧

رئيس تحرير  - ير االعالم العربي في فلسطينسف* 
 جريدة الصباح الفلسطينية

 ١٣ ص٣٠/٨/٢٠٢٠ الدستور
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  دالالت مهمة.. الشهيد األردني" نابلس"في 
  

  المثنى بشير عربيات. م

 يشرق بيت القصيد عند رفاة الشهيد، يدرك "بيتا"
 رفاته مدى استحقاق تضحيته وعنفوان ركنه المغسول في

وبيوتها العتيقة وللشهادة مدى يخوض  بالدم فداء للقدس
في فوحانه عطر من شرقي األردن يحمل سالم وأشواق 

يشتاقون الصالة في األقصى  الماليين في األردن الذين
  .وفي كنيسة القيامة

ر ًالقصة قديمة تروى محليا في زعتره وبيتا وتشي
إلى ان هذا الشهيد من شهداء الجيش العربي في 

إلى منطقة زعتره  فلسطين اقتادته العصابات الصهيونية
في نابلس وأطلقوا عليه الرصاص وهو أعزل يناجي اهللا 

ْان يتقبله بقبول حسن َ مهيب أنت يا راية الوطن التي  .َ
شمخت في الثرى وعناية اهللا تكأل بالدك العظيمة وأنت يا 

  .رك بك أن اإلحتالل إلى زوالشهيد ند

كثر من شهداء الجيش العربي األردني قاتلوا 
هناك في فلسطين وهم يسعون لتلك الخاتمة المشرفة وقد 
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جاء في كتاب المرحوم عبداهللا التل قائد الكتيبة السادسة 
بالجيش األردني أن جنود الجيش العربي األردني في 

لخدمة ضمن فلسطين كانوا يضعون الواسطات للذهاب ل
ًقطعات الجيش في فلسطين والقدس الشريف طمعا في 
نيل شرف الدفاع عن فلسطين وقضيتها التاريخية وأن 
سيارات الجيش في بدايات إحتالل فلسطين كانت تنقل 

يا أبو طالل ال تهتم جيشك «الجند المبارك وهم يهتفون 
كناية عن روح حماسية عالية وقضية » شرابين الدم

ان بها فأشرف الوظائف وأرفعها هي تستحق اإليم
فهي مكرسة للذوذ عن األوطان  العسكرية والجندية

  .وحماية الضعفاء ونصرة المظلوم

ًاألردن دوما يبقي جذوة المعركة مشتعلة وهذا 
ٕالشهيد اليوم والتفاف الفلسطينين حوله ما هو إال تأكيد 
على إلتفاف الشعب الفلسطيني حول وصاية الهواشم 

لقدس وفلسطين والمطالبة بكل شبر منها والحال لحماية ا
ًليس مختلفا هنا في األردن فالتالحم إجتماعي سياسي 

وحتى  .مصيري ال يحتمل بهتان وال شك في ادناه
الفصائل الفلسطينية متحدة كانت ام متفرقة تعرف وتدرك 
أن األردن هو السند الذي ال يبحث عن عرض من 

ين اإلنسان الفلسطيني ٕعروض اإلحتالل وانما يريد تمك
في أرضه وأن يكرس اإلمتداد اإلنساني الفلسطيني ليكون 
ًسورا منيعا فيوجه كل الطموحات اإلحتاللية وجنازة  ً
الشهيد في نابلس التي حضرتها كل الفصائل الفلسطينية 
إشارة مهمة يجب ان تؤخذبعين اإلعتبار يقاس بها مدى 

في فلسطين وعمق قوة السياسة األردنية واإلتفاق عليها 
  .التالحم على مدى الضفتين

 ١٢ ص٣٠/٨/٢٠٢٠الدستور 
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  ...االنتقال من الضم إلى
  

  محمد سالمة

النخب اإلسرائيلية ال ترى مستقبال لدولة اليهود 
دون الوصول إلى حل شامل مع الفلسطينيين، ويؤشرون 
على أن االنتقال من مسار صفقة القرن وما تتضمنه من 

الضم إلى العالقات مع اآلخرين دون حل سياسي خطط 
لوجود خمسة ماليين عربي ما بين البحر والنهر يهدد 
بقاء الدولة والشعب اليهودي، وأن هؤالء قادرون على 

  .قلب المعادلة داخل إسرائيل دون حروب مستقبال

الصحفي اإلسرائيلي يارون لندن يورد في 
 ن إستمرار بقاءنامذكراته أنه يعد نفسه ليقول الحفاده أ

ولمن يغضبهم هذا القول فإن / ٥٠ في إسرائيل ال يتعدى
قياسا  هذه النسبة تعتبر جيدة الن الوضع أصعب بكثير

بالوضع الراهن مؤشرا على سياسات شوفينية سوف 
توصل الشعب اليهودي إلى نهايته المحتومة وأن على 

ها األحفاد التذكر دائما أن األرض ليست لنا وأننا سلبنا
  .من أصحابها دون أن نوصل لهم حقوقهم أو جزءا منها

يارون ال يرى في اليمين المتطرف اإلسرائيلي 
سوى أنه يقود الجميع إلى حرب إبادة مع جواره أو 
االنتقال إلى البديل وهو ان الحرب األهلية قادمة ال محالة 

وأن صورة الشعب اليهودي  وأن اإلنتصار فيها معدوم،
بها لن تفلح في تغير ثقافة الجوار ولن مهما جرى تهذي

تمنع االصطدام، وأن زيادة التدخالت في شؤون اآلخرين 
تحت ذرائع شتى، ستوصلنا إلى الحرب مع قوى دولية 
وأن تواصل األعمال العدائية واستمرار حالة الالحرب 
والالسلم مع الفلسطينيين هي األخطر على بقاء اليهود 

  .في هذه األرض

تطرف اإلسرائيلي وراء منع تطبيق حل اليمين الم
الدولتين، ووراء ما يسمى صفة القرن ووراء اإلستمرار 
في مصادرة األراضي الفلسطينية ووراء اسقاط اي حكومة 
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تسعى لحل مقبول مع السلطة الفلسطينية،  إسرائيلية
ووراء استمرار المواجهات مع حماس والجهاد ومع حزب 

مة إلى أخرى ومن إنتخابات اهللا، ووراء االنتقال من حكو
إلى أخرى والنهاية تتمثل في الدوران في حلقة فارغة، ال 
توصل األطراف إلى اإلستراحة المنشودة وتنهي النزاع 

  .على هذه األرض

من هنا فإن حكومات اسرائيل المتعاقبة تتبع 
خطط وسياسات تتمثل في االنتقال من حل النزاع إلى 

ال من الجمود إلى حرب إدارته، ثم تكتشف أن االنتق
محدودة مع غزة أفضل، ثم تعاود الحديث عن السالم 
وعن شروطها وتبدأ باالنتقال من اليمين إلى اليمين 
المتطرف ومن بناء المستعمرات إلى مصادرة األراضي 
الفلسطينية ومن خطط الضم لالغوار والمستوطنات 

ومن تضخيم الخطر اإليراني  وأجزاء من الضفة الغربية
لى التركي وهكذا دواليك دون أن تدخل مباشرة في إ

االستجابة لحقوق جوارها الفلسطيني، وهذا سوف 
يوصلها ذات يوم إلى نهايتها المحتومة الن المعادلة 
الديموغرافية خالل السنوات القليلة القادمة سوف تتغير 
لصالح أصحاب األرض وبالتالي فإن الضم لالجزاء أو 

 )طائفة يهودية( إلى جالية كبيرة الكل سوف يحول اليهود
وهذا ما ال تريده  داخل فلسطين بغالبية عربية ساحقة،

جميع النخب العبرية وفي مقدمتها اليسار واليمين 
  .واليمين المتطرف

االشكال أن الجميع داخل إسرائيل يريدون كل 
األرض،وأن الجميع ايضا ال يريدون العرب يعيشون بينهم 

قلة قليلة تنادي بالتنازل عن جزء وأن  في دولة واحدة،
هامشي منها ألصحابها لحل هذا األشكال،مما يدفع 
بالحكومات واألحزاب السياسية إلى االنتقال من مرحلة 

وترك الملفات كلها  وفتح أخرى دون إستكمال األولى،
معلقة، والنهاية أن بقاء اليهود بأحسن األحوال لن 

لديمغرافي هو بداية يتجاوز سنوات وأن فقدانهم للعامل ا
  .النهاية لمشروعهم في فلسطين
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  ...!!شيلوك الجديد.. كوشنير
  

  رشيد حسن

... ظاهرة مبعوثي السالم والوسطاء الدوليين
وال ..  العربي-  فرضت نفسها منذ اندالع الصراع االسرائيلي

لت اميركا وقد عم.. تزال وستبقى ما دام الرماد تحت الجمر
.. في السنوات االخيرة على تجيير هذه الظاهرة لصالحها

فانطبقت عليه مقولة .. مستغلة انهيار االتحاد السوفيتي
  !!.انت الخصم والحكم.. المتنبي.. شاعر العرب

نجد لزاما ان ... وقبل ان ندخل في لجة الموضوع
الصهيونية، قامت   ان العصابات-  قارئنا العزيز-  نذكر
اشهر وسطاء ومبعوثي االمم » الكونت برنادوت«ال باغتي

بعد ان دعا الى عودة الالجئين، .. ١٩٤٨المتحدة في عام 
.. وضم منطقة النقب الى الدولة الفلسطينية المقترحة

اسحق «واتهم باغتياله  ..»١٨١«بموجب قرار التفسيم رقم 
وحاولت هذه ... الذي اصبح رئيسا لوزراء العدو» شامير

لكورت « الصاق تهمة التعاون مع النازيين العصابات
  ..وعودة لما بدأنا به ..النمساوي» فالدهايم

فالمالحظ ان اشهر مبعوث اميركا لما يسمى 
. واشهرهم دينس روس.. يهود صهاينة: عملية السالم هم

صهر القرصان .. واخيرا الحدث كوشنير.. ومارتن انديك
ؤخرا، لحمله م» كوشنير«لقد برز اسم الحدث  ..«ترامب«

.. »صفقة القرن«لواء اخطر المشاريع التصفوية، ونعني 
  ..«ضم الضفة الغربية«ومشروع 

وقد اجمعت مراكز قياس الراي العام، ان االخير  
الذي فقد الكثير من االصوات وقد » ترامب«يتفوق على 

وما تسببت به من انهيار للوضع » الكورونا«كسرت 
  !!..االقتصادي ظهره
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يسلم بان ... لشكسبير» تاجر البندقية«من قرأ 
الذي أصر على  ..»شيلوك«اوصاف المرابي اليهودي 

بعد ان عجز عن سداد .. اقتطاع رطل من لحم غريمه
ولكن .. »كوشنير«تنطبق تماما على الحدث .. ديونه

عبقرية محامي الضحية، انقذتها، بعد أن اشترط على 
  !!..بان ال تسفك قطرة دم واحدة« شيلوك«

وستفشل .. «كوشنير«ستفشل كل محاوالت الحدث 
ولن تجد فلسطينيا واحدا يقبل .. »بومبيدو«ضغوطات 

ويفرط بذرة واحدة من تراب فلسطين .. بمؤامرة القرن
 .وطن ابائه واجداده منذ االزل وحتى قيام الساعة.. العربية

.. ليس يهوديا وصهيونيا وفاشيا ومرابيا فحسب» كوشير»
ولم يستفد من تجربة من  ..قرأ التاريخبل هو امي لم ي

وقد « الخ ..كنيدي.. اوباما.. كولن باول ..كيسنحر«سبقوه 
كما  ..توصلوا الى قناعة بان ارض فلسطين تلفظ الغزاة

  ...تلفظ مياه البحر الجثث المنتنة

» ومصير شيلوك.. وهذا حتما مصير الصهاينة 
  ..ريخومصير كل من يوظف القوة لتزوير التا.. الجديد

الذي يكتب التاريخ من  ..المجد لشعب الجبارين
  ..جديد
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  !ًعندما يعود الشهيد محلقا في سماء الوطن
    

  *سري القدوة

عندما تحلق روح الشهداء في سماء الوطن 
وتعود انشودة فجر الحرية لتنشر الفرح والحب والحياة 

ان هذا المكان والزمان ويعود الشهيد مبتسما، فاعرف 
هما في فلسطين، وان هذه االرض التي ارتوت بدماء 
الشهداء هي ارضنا، فنحن من يمتلك الزمن ومن يمتلك 
االرض ومن يمتلك اللحظة، وهم مجرد سراب، وهم اصال 

 لهذه االرض، سوى انهم من ًئاخارج الزمن، ال يعنون شي
 العسكرية مبآالتهاحتلوها بقوة السالح ويفرضون انسفهم 

ورصاصهم القاتل، اما نحن نملتك ابتسامة الشهيد الذي 
كتب اروع صفحات العطاء ورسم بدمائه الطاهرة معالم 
الطريق لألجيال، ويعود مجددا محموال على االكتاف، 
وكأن لسان حاله يقول هذا هو طريق الحرية فال تحيدوا 

به عنه، وهذا هو درب االحرار فال تبعدوا عنه، وتمسكوا 
فان النصر ات، وال يمكن مهما استمرت هذه المأساة اال 
وان تنتهي فصولها وتسجل صفحات االنتصار وتشرق 

  .شمس الحرية على فلسطين الدولة المستقلة

حقا عاد الشهيد ليروى لألجيال قصة النصر 
وليكتب اروع صفحات العطاء عاد محموال على االكتاف 

مت النفس البشرية في مشهد مهيب تهتز له االبدان وتص
امام عظمة هذا الحدث التاريخي، وليؤكد تلك الرسالة 
الخالدة بان فلسطين واألردن هم روح واحدة، ووطن 
واحد، وشعب واحد، ال يمكن لالحتالل مهما تعالت 
وتعاظمت مؤامراته ان ينال من هذا التصميم وهذه القوة 

لدائم وهذا االيمان المطلق بحتمية االنتصار واالستعداد ا
للتضحية وقوة االرادة الشعبية التي جسدت المشهد في 
وداع الشهيد، اغلى ما نملك من قيم انسانية وروحيه 
والتي تجلت في تلك الدموع التي تسربت امام عدسات 
الكاميرات ولم يتمكن احد من اخفائها، فعبرت عن معاني 
الخلود وعظمة العطاء واإلصرار على مواصلة مسيرة 

  . الشهداء

الشهيد الجندي االردني جاء الي فلسطين 
المحتلة ليشارك بالدفاع عن القدس وحمايتها ولكن كانت 
رصاصات الحقد االعمى القاتلة ليغيب عن المشهد، ولكن 
قوة الحق كانت اقوى وأعظم من الهروب والتستر على 
تلك الجرائم لينهض الشهيد من قبره ويعود برسالته ويعبر 

لمؤامرات وليحاكم االحتالل على هذا عن رفضه لكل تلك ا
الجرم البشع، ويسجل على راس الصفحة االولي انا 
عربي انا ابن لهذه المرحلة، ولتكون رسالته لألجيال ان 
فجر الحرية ستشرق مهما طال الزمن، فاستمروا وال 
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تجعلوا اليأس يتسرب الى نفوسكم، فأنتم اصحاب الحق 
  . وستنتصرون

، ١٩٦٧ستشهد في العام ان الجندي المجهول ا
ٕعقب إطالق النار عليه من قبل قوات االحتالل واعدامه 
بشكل مباشر ليتم دفنه بالقرب من بلدة بيتا جنوب 
نابلس، ولم تعرف هويته بعد وفي توثيق لهذه الجريمة 
افاد عدد من المواطنين بشهادتهم التاريخية ان مركبة 

زلت شابا عسكرية تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي ان
وأطلقت عليه النار مقابل التلة بعد احتالل الضفة الغربية 
بأيام وبقي الشهيد في الموقع عدة أيام قبل أن يتم دفنه 

  . من قبل المواطنين بالقرب من مكان استشهاده

وشارك في التشييع بمشهد مهيب ال يمكن ان 
ينسى نائب رئيس هيئة األركان الجيش العربي األردني 

لركن عبد اهللا شديفات، وسفير االردن في العميد ا
فلسطين محمد أبو وندي، ومحافظ نابلس إبراهيم 
رمضان، وممثلون عن الفعاليات الوطنية والرسمية 
والشعبية في فلسطين وقد عبر هذا الحدث عن وحدة الدم 
الواحد بين األردن وفلسطين وأن الشعب الفلسطيني لن 

 وشعبا تجاه الدعم ينسى تضحيات ومواقف االردن قيادة
المستمر والمطلق وحماية االراضي المقدسة والقضية 

  .الفلسطينية

رئيس تحرير  - سفير االعالم العربي في فلسطين* 
 جريدة الصباح الفلسطينية
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  نتنياهو للضم تتحول إلى إخفاق كاملطةخ
  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ١٤/٧/٢٠٢٠) المونيتور (–* بن كاسبيت

مع فقدان األميركيين االهتمام وعلى خلفية أزمة 
فيروس كورونا، من المرجح أن تتحول خطة رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لضم أجزاء من 

  .ر إخفاق دبلوماسي لهالضفة الغربية إلى أكب

، ”المونيتور”قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لـ
اآلن، أضع فرص “: شريطة عدم الكشف عن هويته

الضم اإلسرائيلي ألي جزء من الضفة الغربية عند مستوى 
هناك الكثير من الظروف والشروط . منخفض إلى معدوم

  .”التي يجب أن تحدث وتنضج قبل إمكانية حدوث ذلك

األول هو الحصول على الضوء األخضر الشرط 
بشأن الضم من واشنطن، والذي ال يظهر في أي مكان 

ويبدو أن الرئيس األميركي دونالد ترامب . ًمن األفق حاليا

فقد االهتمام بالقضية التي روج لها بحماس شديد في 
، على الرغم من أنه لم يقل الكلمة )يناير(كانون الثاني 

في “: سؤول اإلسرائيلي الكبيروقال الم. األخيرة بعد
غضون أسابيع قليلة، قد يتم إقناع ترامب بأن ما يحتاجه 
من أجل إعاقة تقدم الديمقراطيين هو كسب المزيد من 
دعم الناخبين اإلنجيليين، وعندئذ قد يعيد استئناف 

في الوقت الحالي، ال نعتقد أن “. الحدث بالكامل فجأة
  .”سيحدث) استئناف خطوة الضم(

ع ذلك، فإن مسألة الضم ال تعتمد على ترامب وم
وحتى لو جدد الرئيس األميركي إضاءة الضوء . فقط

األخضر للخطوة التي قدمها كجزء من خطته للسالم 
اإلسرائيلي الفلسطيني، فإن رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو يواجه مجموعة من العقبات األخرى التي تحول 

 وبعضها مصنوع في .ٕدون تحقيق حلمه وارثه المأمول
  .الوطن
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 قال مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع لـ
لقد “: شريطة عدم الكشف عن هويته” المونيتور”

أعادت أزمة فيروس كورونا خلط األوراق وترتيبها 
ًالذي كان منخفضا في  -االهتمام العام بالضم . بالكامل
.  تضاءل أكثر وال يزعج أحد نفسه بشأنه اآلن- البداية

يركزون على محاولة كسب عيشهم وتجنب الناس 
ًنادرا ما كان اإلسرائيليون غير . االنهيار االقتصادي

مهتمين إلى هذا الحد بأي شيء آخر ومركزين بالكامل 
  .”على االقتصاد، ونتنياهو يعرف ذلك

ُكما أن الضم سيرتب نفقات اقتصادية على البلد 
 يظهر في وقت يتزايد فيه عجز الميزانية بشكل كبير وال

ومع ذلك، فإن االعتبار . أي عالمة على االستقرار
 يتعلق -كما هو الحال عادة مع نتنياهو-المهيمن 

ًإذا قرر المضي قدما بفكرة إجراء . بوضعه السياسي
انتخابات جديدة في األسابيع المقبلة، فإنه قد يقتنع بأن 
من شأن الضم أن ينشط قاعدة دعمه بين المستوطنين 

اسي اإليديولوجي ويوقف نزفه المستمر واليمين السي
ٕواذا نجح هذا . للمؤيدين في استطالعات الرأي األخيرة

السيناريو، فسوف يأخذ إجازة من التعامل مع أزمة 
  .فيروس كورونا ويجدد اندفاعه نحو الضم

باإلضافة إلى االعتبارات المهمة السابقة، يجب 
منية على نتنياهو أن يأخذ في االعتبار التهديدات األ

وقد قدم له رئيسا جهازين . الناشئة عن خطته للضم
قائد جيش الدفاع اإلسرائيلي، الفريق أفيف  -أمنيين 

 تحذيرات - كوخافي، ومدير الشين بيت، نداف أرغمان
وفي حين لم يجادل أي منهما بأن الضم . استراتيجية

سيؤدي إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة ضد إسرائيل، فقد 
قييمات استخبارية تشير إلى احتمالية عالية قدم كالهما ت

لتصاعد العنف على جبهة غزة أو في الضفة الغربية، أو 
  .كليهما

، ”المونيتور”وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع لـ
ٌحتى اندالع محلي “: شريطة عدم الكشف عن هويته

للعنف في الوضع الحالي يمكن أن يطلق سلسلة من 
ً أيضا عن جولة أخرى من ردود الفعل، والتي قد تسفر

. القتال العنيف عالي الكثافة واندالع انتفاضة جديدة
- ويعرف نتنياهو هذا ويفهم أن آخر شيء يحتاجه اآلن 

مع وقوع إسرائيل في أزمة غير مسبوقة بشأن الميزانية، 
  .”هو استدعاء احتياطيات الجيش والتعامل مع انتفاضة

 بين سوف تعتمد احتمالية اندالع حريق كهذا
ًإسرائيل والفلسطينيين أيضا على الرئيس الفلسطيني 

في محاولة لتجنب الضم، أعلن عباس . محمود عباس
ًانفصاال تاما عن إسرائيل؛ وكتغيير، ) مايو(في أيار  ً

ًمضى قدما في ذلك حتى اآلن ال توجد اتصاالت رسمية . ُ
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتم تعليق التنسيق 

ين الجانبين باستثناء بعض االتصاالت على األمني ب
مستوى منخفض، ويرفض الفلسطينيون قبول عائدات 

ونتيجة . الضرائب والجمارك التي تجمعها إسرائيل لهم
لذلك، تجد السلطة الفلسطينية صعوبة في دفع رواتب 

كما تم تجميد تعاون . عشرات اآلالف من موظفيها
كورونا مع السلطة الفلسطينية في مكافحة فيروس 

إسرائيل، حتى مع تجدد تفشي المرض في األراضي 
  .الفلسطينية

، ”المونيتور” وقال مصدر عسكري كبير لـ
في ظل هذا الوضع، “: ّشريطة عدم الكشف عن هويته

ّقد يفقد عباس السيطرة على الجمهور، مما يقوض قدرته 
ّعلى تنظيم االحتجاجات المناهضة للضم في حال مضت 

وقد تم تخفيض رواتب قوات . ”ًا بالخطوةُإسرائيل قدم
األمن التابعة للسلطة الفلسطينية إلى النصف في ضوء 

، الجناح ”التنظيم“النقص في الميزانية، بينما تستمر قوة 
وقال المسؤول، في إشارة . المسلح لحركة فتح، في النمو

الى التهديدات المتكررة من عباس بالتنحي وجعل إسرائيل 
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: ر من مليونين من السكان الفلسطينيينتدير شؤون أكث
من حيث المبدأ، عباس غير مهتم بقيام انتفاضة وال “

. ًيريد حقا تسليم إسرائيل مفاتيح السلطة الفلسطينية
ولكن، ألنه يصبح أضعف، فإن االحتجاج العام يمكن أن 
ينقلب ضده، وقد يجد نفسه في مواجهة موجة من 

ة عليها أو تحويل العنف، والتي لن يتمكن من السيطر
  .”وجهتها

بالنظر إلى هذه الحالة الراهنة لألمور؛ عدم 
ًوجود ضوء أخضر أميركي للضم، وذهاب االقتصاد قفزا 
في اتجاه ركود غير مسبوق، والبطالة التي ارتفعت بين 

 في المائة، وموجة من ٢٠عشية وضحاها إلى حوالي 
ية ٕاإلفالس واغالق األعمال، وهبوط استثنائي في شعب

نتنياهو، من غير المرجح أن يقوم رئيس الوزراء نتنياهو 
إن التحذيرات من اندالع العنف، . بأي نوع من الضم

والمعارضة المستمرة من شريك االئتالف في حكومة، 
حزب أزرق أبيض، والتكلفة التي قد تضطر إسرائيل إلى 
دفعها فيما يتعلق بعالقاتها مع أوروبا ومع الحلفاء العرب 

ميين وغير الرسميين المعتدلين، هي أمور تعمل الرس
  .كلها ضد احتمال تنفيذ مثل هذا اإلجراء المثير للجدل

كل هذه االعتبارات تؤدي إلى استنتاج واحد هو 
التي أعدها ترامب، والتي تتضمن ” صفقة القرن“: أن

 في ٣٠الموافقة على الضم اإلسرائيلي لما يصل إلى 
يمكن أن ينتهي بها المطاف المائة من الضفة الغربية، 

، المولود في الخطيئة ”إخفاق القرن“إلى أن تكون 
والذي يحتضر بعذاب بعد وقت قصير من دخوله هذا 

والخبر السار لنتنياهو هو أن عدم تحقق الحدث . العالم
بأكمله، الذي صنع العناوين الصاخبة ألشهر عدة وشغل 

رجية ُجدول األعمال العام، دفع إلى األطراف الخا
ًللهوامش نظرا للمشكالت األكثر إلحاحا التي يواجهها،  ً
واألكثر أهمية من بينها الصحة والنتائج االقتصادية 

  . لوباء فيروس كورونا

وعليه اآلن أن يقرر ما إذا كان سيزيد من حدة 
التوترات بشأن الميزانية مع شريكه في الحكومة، حزب 

ل إلى اتفاق أزرق وأبيض، وأن يستخدم الفشل في التوص
بشأن القضية كذريعة لتفكيك الشراكة والدعوة إلى إجراء 
انتخابات جديدة، حتى بينما يتحلل االقتصاد الذي كان 
. ًمزدهرا ذات مرة ويغرق في الفوضى على شاشة التلفاز

ًوكما هو الحال دائما مع نتنياهو، تأتي جميع هذه 
ًكثيرا التقييمات مع التحذير من أنه من السابق ألوانه 

دفن أعظم ساحر شهدته السياسة اإلسرائيلية على 
اإلطالق، ولن تكون محاولة وضع المرء نفسه في مكانه 

 .والتنبؤ بما قد يفعل فكرة جيدة

  ٩ ص٥/٨/٢٠٢٠الغد  

* * * * *  

على المحكمة العليا أن تقرر هل اليهود دائما 
 لهم األولوية؟

  

 عميره هاس: بقلم -هآرتس

قضاة المحكمة العليا سيناقشون االثنين القادم 
ة طلب دولة اسرائيل لهدم ثمانية تجمعات سكاني

  .فلسطينية في جنوب الضفة الغربية

مرة اخرى سيناقشون بأن : من الجدير الذكر
فخالل خمسين سنة الجيش . طلب الدولة غير جديد

االسرائيلي واالدارة المدنية فعلوا كل ما باستطاعتهم من 
 في –اجل أن تختفي هذه التجمعات، في حين أنها 

مر نضالها الذي يستحق التقدير والمتواصل ضد اال
  . توجهت الى آفاق قضائية والى االلتماسات–باالندثار 

بلغة عبرية عسكرية، المنطقة المخصصة للهدم 
منطقة نيران “وطرد سكانها الفلسطينيين تعرف باسم 

وفي اللغة العبرية والعربية العامية تسمى . ”٩١٨
  .”مسافر يطا“
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اآلن قضاة المحكمة العليا مطلوب منهم أن 
منطقة للتدريبات العسكرية :  له االولويةيقرروا نهائيا من

أو نسيج حياة قديم وعالقات تفاعلية بين المدينة والقرى 
من يأتي أوال، هو أمر له تسلسل . التي نبتت حولها

اسرائيل تقول إن منطقة .  اخالقي–زمني وأيضا مبدئي 
، وأن السكان ١٩٨٠النيران تم االعالن عنها في العام 

. سكنوا فيها بعد ذلك” قانونيينغزاة غير “فيها هم 
الوقائع الجيوتاريخية التي ال تخضع للتواريخ والخرائط 
والنوايا المعلنة والمخفية للقوة المحتلة، هي وقائع 

  .مختلفة

الجذور القروية لمدينة يطا، حتى من العهد 
رعي االغنام والزراعة كانت . العثماني، ليست محل شك

توسعها . قافي لعائالتهااالساس إلقامتها والتراث الث
في . وعملية التحضر التي مرت عليها هي ظواهر طبيعية

النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان فيها نحو 
.  ألف نسمة٧٠اآلن عددهم تقريبا .  نسمة٢٠٠٠

مساحة اراضيها مثلما تم االعتراف بها وتم تحديدها قبل 
  . ألف دونم١٧٠ هي ١٩٦٧العام 

 وزيادة عدد القطعان أدت الى زيادة عدد السكان
خلق تجمعات ألناس ابتعدوا عن المركز بحثا عن 
االراضي الفارغة من اجل الرعي والزراعة، والمزيد من 
مصادر المياه أو االراضي لحفر آباء جديدة من اجل 

في يطا مثلما في كل البالد، مكثوا . جمع مياه االمطار
 لفصول السنة، في المنطقة البعيدة أليام واسابيع وفقا

بالتدريج تحول السكن . مغر طبيعية تم اعدادها للسكن
العالقات العائلية، االقتصادية . الموسمي الى سكن دائم

واالجتماعية، لقرية المنشأ التي اتسعت، تم الحفاظ 
ولكن مع مرور الوقت كل تجمع سكاني طور . عليها

كم هو جميل هذا التسلسل . خصائصه الخاصة به
 التي يمكن –وفي عالمية العملية .  البشريالجغرافي

  .تشخيصها في جميع ارجاء العالم

اسرائيل عملت وتعمل بطرق كثيرة من اجل قطع 
اعالن عن منطقة . هذا التواصل الفلسطيني الطبيعي

اساليب اخرى هي منع االتصال بالبنى . نيران هي احدها
رس التحتية للمياه، اوامر طرد وطرد فعلي، منع بناء مدا

 وتدميرها، مصادرة تراكتورات –وعيادات ومراحيض 
رفض اعداد خطط . وصهاريج مياه واغالق الطرق

أو اعداد خطط هيكلية مقلصة ال تسمح بتطوير . هيكلية
كل الطرق جربت ويتم تجريبها على عشرات . حقيقي

الفروع الطبيعية في يطا التي وجدت حتى قبل العام 
هكذا، بصورة . الناس، والتي يعيش فيها آالف ١٩٤٨

  .غير طبيعية، عدد االشخاص في كل تجمع بقي مقلصا

 ألف دونما من ٣٢ضمت في البداية  ٩١٨
مع مرور السنين خصم منها نحو سبعة . اراضي يطا
هذه بالضبط هي المنطقة التي نبت فيها . آالف دونم

وتطور عدد من البؤر االستيطانية االسرائيلية وتوسعت 
  .فيها مستوطنات

اسرائيل تقترح اآلن مخطط سخي حسب رايها، 
أن يقوم الرعاة والمزارعون بترك قراهم وأن يأتوا لفالحة 
اراضيهم والرعي فيها فقط في نهاية االسبوع وفي االعياد 

ايضا تفحص الدولة السماح لهم بالقدوم مدة . االسرائيلية
شهرين في السنة طبقا للتنسيق المسبق، عندما يقتضي 

  . زراعي أو رعي كثيفاالمر عمل

مثلما يمكن االستنتاج من ردها على التماسات 
سكان القرى، فان الدولة تتوقع من القضاة استر حيوت 
وعوزي فوغلمان وحنان ملتسر أن يحسموا ويتخذوا قرار 
بأن اليهود دائما يأتون في المقام االول، وأنه دائما من 

وغرافي الشرعي والمناسب محو التواصل االنساني، الجي
  .والطبيعي بين التجمعات الفلسطينية

  ٣٠ ص٥/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  
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مفاتيح السالم في .. الحق في الميراث والعودة
 فلسطين

  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

أورينت  (–* إيالن بابيه؛ أوري ديفيس؛ وتمار يارون
٢٢/٧/٢٠٢٠) ٢١  

التي توجت باتفاقيات ” عملية السالم“فشلت 
:  بتجاهلها قضيتين رئيسيتين١٩٩٣ي العام أوسلو ف

طبيعة دولة إسرائيل؛ وحق عودة الفلسطينيين الذين 
ولكن، في العام . ١٩٤٨ُشردوا من ديارهم في العام 

، حدد مقرر خاص لألمم المتحدة، باولو سيرجيو ٢٠٠٥
إلعادة المساكن والممتلكات ” مبادئ“بينهيرو، مجموعة 

 وتستحق هذه المبادئ .ّإلى المهجرين أو النازحين
الدقيقة والمفصلة إعادة قراءة في ضوء استمرار سلبية 

  .المجتمع الدولي بشأن حقوق الفلسطينيين

الحالية التي بدأت بعد ” عملية السالم“وصلت 
، والتي بلغت ذروتها ١٩٦٧أعوام قليلة من حرب العام 

، إلى ١٩٩٣في العام ” اتفاقيات أوسلو“في التوصل إلى 
ًوفشلت فشال ذريعا كل المحاوالت التي . دودطريق مس ً

ًبذلت لدفعها قدما، بما في ذلك  أم أننا -” صفقة القرن“ُ
؟ وقد تجاهلت الجهود ”سرقة القرن“يجب أن نسميها 

الدبلوماسية، منذ نشأتها مسألتين أساسيتين كانتا السبب 
طبيعة : وهاتان القضيتان التوأمان هما. في تقويضها

ومن دون .  العودة الفلسطينيالصهيونية؛ وحق
معالجتهما لن يتم إحراز أي تقدم حقيقي نحو تحقيق 

  .المصالحة والسالم العادل

  إعادة نظر في الصهيونية وجرائمها

ّأطرت الدراسات األخيرة في الموضوع الفلسطيني 
وهذا تعريف . الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية
قترحه ألول مرة مفاهيمي قديم لقضية فلسطين، الذي ا

في عمله  Maxim Rodinson مكسيم رودينسون

 ”دولة كولنيالية استيطانية: إسرائيل“األساسي المهم 

Israel: A Colonial Settler State(1)  وكذلك فعل
ُوألعوام، اعتبرت رؤية . باحثون ومفكرون فلسطينيون

ًموقفا أيديولوجيا” االستعمار االستيطاني“ لكن األبحاث . ً
رية الجديدة أضفت الصالحية اآلن بشكل صارم على الفك

تأطير الصهيونية كحركة استعمارية استيطانية من 
ويبرز هذا التطور الجديد . منطلقات أكاديمية متينة

الحاجة إلى مناقشة الصهيونية وطبيعتها باعتبارها 
  .السبب األساسي للصراع المستمر في فلسطين التاريخية

دوائر األكاديمية تتجنب في حين ما تزال بعض ال
تأطير إسرائيل كدولة فصل عنصري، كما اقترح في وقت 

في العام  Uri Davis ًمبكر جدا أوري ديفيس
ً، أصبحت هذه اإلحالة أيضا أكثر قبوال من أي )٢(١٩٧٢ ً

من الصعب عدم . وقت مضى لدى المجتمع األكاديمي
تعريف إسرائيل كدولة فصل عنصري، عندما ما تزال حتى 

 في ٩٣ّليوم، على أساس تشريعاتها البرلمانية، تحدد ا
  .المائة من أراضيها على أنها مخصصة لليهود فقط

تقدم هذه األطروحة نظرة تاريخية واضحة حول 
الطريقة التي ولدت بها مشكلة الالجئين الفلسطينيين 

كما تثير اإلشارة إلى الصهيونية . وكيفية تطورها
ٕطانيا والى إسرائيل كدولة فصل ًباعتبارها استعمارا استي ً

ًعنصري أيضا سؤاال عما إذا كان مصطلح اإلبادة  ً
  .ًالجماعية مناسبا في مثل هذه المناقشة

  االستعمار واإلبادة الجماعية

كان االستعمار الصهيوني االستيطاني نتيجة 
لهروب المستوطنين األوروبيين من االضطهاد في أوروبا 

يسكنها أناس آخرون، والتي ووصولهم إلى األراضي التي 
وكان العائق . أراد المستوطنون أن يجعلوها وطنهم الجديد

ًبعيدا عن ” أوروبا“الرئيسي في طريق قيامهم بإنشاء 
. أوروبا التي لم تكن تريدهم هو إزالة السكان األصليين

، Patrick Wolfe  ولفت الباحث الراحل، باتريك وولف



  
  ٢١٦ 

 الحركات االستعمارية االنتباه إلى المنطق الذي يرشد
. ًاالستيطانية مثل الصهيونية عندما تواجه سكانا أصليين

وأكد أنها تكون مدفوعة، في مثل هذه الحالة، بمنطق 
  .)٣(”القضاء على السكان األصليين“ّعرفه بأنه 

ًغالبا ما عنى القضاء على السكان األصليين 
ن اإلبادة الجماعية، كما كان الحال مع السكان األصليي

وفي جنوب إفريقيا، اتخذ . في أميركا الشمالية وأستراليا
شكل الفصل العنصري والتطهير العرقي وغير ذلك من 

وفي فلسطين، كان التطهير العرقي . اإلجراءات القمعية
ًأيضا الوسيلة الرئيسية لتطبيق هذا المنطق وأدى إلى 
طرد نصف سكان فلسطين وتفريغ قراها، وتدمير 

 في المائة ٨٠ية واحتالل ما يقرب من مساحاتها الحضر
  .)٤(من البلد

 - حتى المراقبون المنتقدون-حتى اليوم، تردد 
في تطبيق مصطلح اإلبادة الجماعية على السياسات 

ومع ذلك، عند النظر إلى . اإلسرائيلية تجاه الفلسطينيين
وضع الالجئين الفلسطينيين وأحفادهم كضحايا لمنطق 

، فإنهم كذلك ضحايا ”صليينالقضاء على السكان األ“
  .لسياسة إبادة جماعية

وستكون لمثل هذه اإلحالة ما يبررها إذا نظرنا 
وتنص . إلى تعريفات األمم المتحدة لإلبادة الجماعية

اتفاقية األمم المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية 
، والتي اعتمدها الكنيست ١٩٤٨والمعاقبة عليها للعام 

ًتعني اإلبادة الجماعية أيا “: ارها ملزمةاإلسرائيلي باعتب
من األفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو 

، ”الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية
إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء “ومن ذلك 

  .”من الجماعة

  الطرد والسلب، واستعادة الحقوق

ة قضيتان طبيعة الصهيونية وحق العود
ولذلك، نهدف هنا إلى الذهاب أبعد من تأطير . متعالقتان

الفلسطينيين كضحايا لفعل إبادة جماعية واحد في العام 
، لتعريفهم باألحرى كمستهدفين بسياسة مستمرة ١٩٤٨

من التشريد والتجريد من الممتلكات، والتي لها جوانب 
ريك وقد اقترح بات. واضحة من سياسات اإلبادة الجماعية

ٕال كحدث، وانما -وولف النظر إلى االستعمار االستيطاني 
ٕواذا ما تم تأطير التطهير العرقي في  .process كعملية
 على أنه فعل إبادة جماعية، فإن سياسات ١٩٤٨العام 

القضاء “ُالطرد ونزع الملكية المستمرة تستدعى بمنطق 
وتستمر سياسات اإلزالة . نفسه” على السكان األصليين

 لم تكتمل بسبب مقاومة ١٩٤٨ه ألن عملية العام هذ
  .الفلسطينيين

لم يكن نزع الملكية الهيكلي مجرد عملية تطهير 
ًعرقي فحسب، بل كان أيضا جزءا من سياسات اإلبادة  ً

 ١٩٤٨الجماعية التي تم اتباعها فور انتهاء كارثة العام 
وبدأ األمر بالمصادرة اإلسرائيلية ). النكبة الفلسطينية(

قانون “الرسمية ألصول الالجئين وممتلكاتهم بموجب 
والقوانين والتشريعات ” ١٩٥٠أمالك الغائبين للعام 

وعالوة على ذلك، قامت السلطات بطرد سكان . الالحقة
، ١٩٥٦ و١٩٤٨قرى فلسطينية إضافية بين العامين 

  .)٥(مما زاد عدد الالجئين

ًيشكل الالجئون والنازحون داخليا بعد العام 
ً أيضا ضحايا للتطهير العرقي، وفي جزء لما ١٩٤٨

تعرفه األمم المتحدة بأنه عمل من أعمال اإلبادة 
الجئي  -ًوسوف يجعل تجاهل حقوقهم جميعا . الجماعية
ً أي حل مستقبلي باطال أخالقيا -  وما بعد ذلك١٩٤٨ ً

ًوعقيما سياسيا ً.  

الخطوة األولى المهمة هي التركيز على الالجئين 
ويمتلك . ً والنازحين داخليا١٩٤٨ن في العام والنازحي

العديد من الضحايا الفلسطينيين للتطهير العرقي في العام 
 وثائق تسجيل األراضي العثمانية والبريطانية ١٩٤٨
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، باإلضافة إلى وثائق أخرى تثبت ملكيتهم للعديد )طابو(
  .من الممتلكات

ومن دون احترام هذه الحجج وصكوك الملكية 
 هؤالء الالجئين ومن دون احترام حقوق التي لدى

أحفادهم في العودة والميراث لن يكون هناك سالم في 
كما يجب منح هذه الحقوق للمواطنين . إسرائيل وفلسطين

  .ًالفلسطينيين النازحين داخليا في إسرائيل

من المثير للدهشة أن قلة من الباحثين هم 
 على الذين اهتموا بطريقة عمل بسيطة، والتي تنطبق

 تنفيذ هذه الحقوق - بل وينبغي -الطريقة التي يمكن 
وتتكامل هذه العملية التي تقدمها األمم المتحدة . وفقها

بشكل جيد مع عمل الباحث الفلسطيني سلمان أبو ستة، 
الذي كان واحدة من المحاوالت الرئيسية لالنخراط بعمق 

  .في آليات تطبيق حق العودة

ة هو االعتراف بأن إن ما تبرزه األمم المتحد
العدالة التعويضية في حالة الالجئين والنازحين 
الفلسطينيين تشمل حقهم في الميراث، الذي يجب 
الحصول عليه من خالل التزام باآلليات التي اقترحتها 

مبادئ “ والمعروفة باسم ٢٠٠٥األمم المتحدة في العام 
ّمخطط للعدالة . .”Pinheiro principles ” بينهيرو

  عويضية في فلسطينالت

، قدم المقرر الخاص، باولو ٢٠٠٥في العام 
ً، تقريرا Paulo Sérgio Pinheiro  سيرجيو بينهيرو

وركز . إلى لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة
بينهيرو في تقريره على الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، مع التركيز بشكل خاص على رد المساكن 

تلكات في سياق عودة الالجئين وعودة المشردين والمم
  .)٦(ًداخليا

  :وتنص مبادئ بينهيرو بوضوح على ما يلي

لجميع الالجئين والمشردين في أرجاء العالم “أن 
الحق في العودة إلى ديارهم وأراضيهم األصلية أو 

ومع . ًالمعتادة السابقة، عودة طوعية وآمنة وكريمة
وعية اآلمنة والكريمة يجب أن التشديد على أن العودة الط

ّتستند إلى خيار فردي حر ومطلع ّ”.  

وتعتبر المبادئ أن الحق في استرداد المساكن 
أساسية “واألرض والممتلكات وحق العودة هي عناصر 

في تسوية النزاعات وبناء السلم والعودة اآلمنة 
ٕوالمستدامة واقرار سيادة القانون في فترات ما بعد انتهاء 

  .”اتالنـزاع

عنصر أساسي من عناصر العدالة “وهي 
التعويضية، الذي يسهم بفعالية في تالفي حاالت التشريد 

  .”في المستقبل وفي بناء سلم مستدام

  :وثمة مبدأ آخر يتعلق بحق العودة الطوعية

لجميع الالجئين والمشردين الحق في أن يعودوا “
ًطوعا إلى مساكنهم أو أراضيهم أو أماكن إقامتهم 

تسمح الدول ) …(معتادة السابقة بأمان وكرامة ال
ًلالجئين والمشردين الراغبين في العودة طوعا إلى 
مساكنهم أو أراضيهم أو أماكن إقامتهم المعتادة السابقة 

  .”بالعودة إليها

وال يقل أهمية عن ذلك المبدأ الذي يفسر العالقة 
  .بين العدالة التعويضية واسترداد الممتلكات والعودة

تولي الدول أولوية واضحة للحق في التعويض “
باعتباره سبيل االنصاف المفضل فيما يتعلق بالتشريد 

ًوعنصرا أساسيا من عناصر العدالة التعويضية ويقوم . ً
الحق في التعويض كحق مستقل بذاته، ال تنتقص منه 
العودة الفعلية لالجئين والمشردين المستحقين السترداد 

  .”كات أو عدم عودتهممساكن وأراض وممتل

  استعادة الممتلكات والتعويض والتشريد المتواصل

مع استمرار إسرائيل في نزع الممتلكات والتشريد 
وبما أن االستعمار االستيطاني، كما أخبرنا باتريك -

 فإن هناك فقرة أخرى -ًوولف، هو عملية وليست حدثا
  :ذات صلة
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لكل “الحق في الحماية من التشريد، حيث 
الحق في الحماية من التشريد التعسفي من شخص 

  .”مسكنه أو أرضه أو مكان إقامته المعتاد

 هذه في أنها ٢٠٠٥وتكمن أهمية مبادئ العام 
تحترم حق العودة واستعادة الممتلكات وحماية الالجئين 

وال يقل أهمية عن ذلك أنها . من المزيد من التشريد
ملة الالجئين تخبرنا بكيف يشير القانون الدولي إلى معا

وعندما يقرأ المرء هذه اإلرشادات، . قبل تحقيق االسترداد
يمكنه أن يرى أن الالجئين الفلسطينيين أينما كانوا ال 
يتمتعون بأي من نوع من الحماية التي وعدتهم بها 

  .”مبادئ بينهيرو“وثيقة 

صورة واضحة لحقوق ” المبادئ“كما تقدم 
  :السكن، واألرض، واألمالك

للدول أن تضمن توافق كل اإلجراءات ينبغي “
والمؤسسات واآلليات واألطر القانونية المتعلقة برد 
ًالمساكن واألراضي والممتلكات توافقا تاما مع القانون  ً
الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين الدولي والقانون 
اإلنساني الدولي والمعايير ذات الصلة، وأن تتضمن 

  .”ودة الطوعية بأمان وكرامةاالعتراف بالحق في الع

 ينبغي للدول أن تضع إجراءات ومؤسسات :و
وآليات عادلة ومناسبة في توقيتها ومستقلة وشفافة 
وغير تمييزية وأن تدعمها بهدف تقييم المطالبات 
ٕالمتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكات وانفاذ هذه 

  .”المطالبات

سترداد كل المسؤولية عن اال” المبادئ“وتلقي 
  :الفعلي للسكن واألراضي والممتلكات على الدولة

ينبغي للدول إدراج اإلجراءات والمؤسسات “
واآلليات المتعلقة برد المساكن واألراضي والممتلكات في 
. اتفاقات السلم واتفاقات العودة الطوعية إلى الوطن

وينبغي تضمين اتفاقات السلم تعهدات محددة من 
ائل تتعلق بالمساكن واألراضي األطراف بتسوية أي مس

ٍوتقتضي سبل انتصاف بموجب القانون . والممتلكات
ُالدولي أو تهدد بتقويض عملية السلم فيما لو تركت من 
دون تسوية، مع إيالء األولوية الواضحة لحق االسترداد 

  .”باعتباره وسيلة االنتصاف المفضلة في هذا الصدد

ًا أو ُ ينبغي أن تتاح لكل شخص حرم تعسف:و
بصورة غير مشروعة من مسكنه أو أرضه أو ممتلكاته 

أو التعويض إلى هيئة /إمكانية تقديم مطالبة باالسترداد و
َُمستقلة ومحايدة، وأن يبت في مطالبته ويبلغ بذلك ُّ .

ّوينبغي للدول أال تفرض أي شروط مسبقة لتقديم 
  .”مطالبات االسترداد

يواجهها كما تغطي المبادئ العقبات التي قد 
إنهم لن يتمكنوا . الالجئون في عملية استرداد الممتلكات

صحيح، وبالتالي تؤكد  ًدائما من معالجة مطالباتهم بشكل
  :الوثيقة على أنه

ينبغي للدول أن تضمن إتاحة عملية مطالبات “
االسترداد لالجئين والمشردين اآلخرين بغض النظر عن 

 في ذلك في بلدان مكان إقامتهم أثناء فترة التشريد، بما
. ّاألصل أو بلدان اللجوء أو البلدان التي فروا إليها

وينبغي للدول أن تضمن إحاطة جميع األشخاص 
المعنيين بإجراءات عملية مطالبات االسترداد ووضع 
المعلومات المتعلقة بهذه العملية في متناول الجميع، بما 

ن التي في ذلك في بلدان األصل أو بلدان اللجوء أو البلدا
  .”ّفروا إليها

ترسم بقية هذه المبادئ منهجية واضحة 
ًالستعادة الحقوق التي ترتبط جميع أجزائها تقريبا بالحل 

كما توقع . المستقبلي لمشكلة الالجئين الفلسطينيين
واضعوها أن تتحمل الدول المسؤولية الكاملة عن 
ًالعملية، وهو ما لن يحدث أبدا في حالة إسرائيل 

 ومن هنا تأتي الصلة بين نزع الصهيونية عن صهيونية؛
  .الدولة والحل الشامل لمشكلة الالجئين
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، سوف تنشئ مثل هذه ”مبادئ بينهيرو“في 
الدولة مراكز ومكاتب لمعالجة المطالبات، والتأكد من أن 

وسوف . يكون لالجئين الوقت الكافي لمعالجة طلباتهم
ُما يتوقع من ك. ًتقدم الدولة المساعدة القانونية مجانا

  :الدولة ما يلي

ينبغي للدول أن تسعى إلى إنشاء أو إعادة “
إنشاء نظم مسح عقاري وطنية متعددة األغراض أو 
غيرها من النظم المناسبة لتسجيل حقوق السكن 
واألراضي والملكية كعنصر أساسي في أي برنامج من 
برامج الرد، مع مراعاة حقوق الالجئين والمشردين في 

  .”مليةهذه الع

ًوباإلضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الدول أيضا 
على النظر بشكل إيجابي في قضايا االستعادة في 
الحاالت التي ال يوجد فيها توثيق واضح للملكية، أو 

  .”التدمير المتعمد للتوثيق“حاالت 

ًوأخيرا، هناك نقطتان متصلتان في الوثيقة، 
ن تشكالن واللتان تعمالن كرد فعال على حجتين رئيسيتي

األولى هي . أساس الدعاية اإلسرائيلية ضد حق العودة
ُ لم يطردوا بل ١٩٤٨االدعاء بأن الفلسطينيين في العام 

هربوا، أو حتى الجزء األكثر غرابة في هذه الرواية؛ أنهم 
من منازلهم، وبالتالي فإن إسرائيل غير ” خرجوا طواعية“

، ال ”بادئالم“ومع ذلك، فإن . ملزمة بالسماح بعودتهم
ًتهتم كثيرا بالتمييز بين الالجئين الذين غادروا، أو فروا 
. من وضع عنيف، أو تم ترحيلهم بالقوة من منازلهم

  :وموقفها واضح

يجوز للدول، في حاالت التشريد الجماعي “
حيث ال توجد أدلة مستندية كافية فيما يتعلق بالحيازة أو 

ًحقوق الملكية، أن تفترض افتراضا جازما  أن األشخاص ً
الذين يفرون من ديارهم أثناء فترة تتصف بالعنف أو 
الكوارث قد فعلوا ذلك ألسباب تتعلق بالعنف أو الكوارث 

ويحق لهم بالتالي استرداد مساكنهم وأراضيهم 
  .”وممتلكاتهم

التي (أما الحجة اإلسرائيلية الثانية المضادة 
 أنه ال فهي) يعبر عنها الصهاينة الليبراليون في الغالب

إخالء : يمكنك حل أحد الشرور بخلق واحد جديد
وثيقة “وتتناول . األشخاص الذين شغلوا منازل الالجئين

  :مسألة اإلخالء هذه” بينهيرو

ينبغي للدول أن تضمن حماية الشاغلين “
. الثانويين من الطرد التعسفي أو القسري غير المشروع

لقسري ُوفي الحاالت التي تعد فيها عمليات الطرد ا
للشاغلين الثانويين مبررة وال مفر منها ألغراض رد 
المساكن أو األراضي أو الممتلكات، تضمن الدول التقيد 
في تلك العمليات بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان 
ومعاييره، بما يضمن للشاغلين الثانويين إجراءات عادلة، 
تشمل إتاحة الفرصة لهم للتشاور الحقيقي ومنحهم مهلة 

فية ومعقولة وتوفير سبل انصاف قانونية لهم، بما في كا
  .”ذلك فرص الجبر القانوني

  حتى يتم االمتثال للقانون الدولي

بتأطير الصهيونية على أنها استعمار استيطاني، 
واإلشارة إلى جوانب الفصل العنصري واإلبادة الجماعية 

ومن ذلك الحين  (١٩٤٨لألعمال اإلسرائيلية في العام 
وعلى أساس مبادئ األمم المتحدة للعدالة ) ًفصاعدا

التعويضية، يبدو أن الوقت قد حان ألن تتخذ األمم 
ًالمتحدة دورا أكثر حزما في قضية فلسطين ويمكن . ً

للجمعية العامة لألمم المتحدة تصنيف دولة إسرائيل 
االتفاقية الدولية “ٕكدولة فصل عنصري واخضاعها لبنود 

للعام ” ي والمعاقبة عليهالقمع جريمة الفصل العنصر
، إلى أن تفي إسرائيل بالتزامها باالعتراف بحق ١٩٧٣

الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير 
  .المصير
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ًويمكن لألمم المتحدة أن تطالب إسرائيل، امتثاال 
لمبادئ القانون الدولي، بإلغاء تشريعات الفصل 

؛ ١٩٥٠لعام العنصري، وال سيما قانون أمالك الغائبين ل
ٕوانهاء احتاللها واستعمارها لجميع األراضي العربية 
وتفكيك جدار الفصل؛ ويجب أن تتضمن االعتراف 
بالحقوق األساسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل 

  .في المساواة الكاملة

بالنظر إلى اإلجراء التفصيلي الذي قدمته األمم 
نازلهم المتحدة نفسها إلعادة الفلسطينيين إلى م

وممتلكاتهم، يجب أن تصدر الجمعية العامة لألمم 
ًالمتحدة قرارا يطالب إسرائيل باحترام وحماية وتعزيز 
حقوق الالجئين الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم 
وممتلكاتهم، المنصوص عليها في قرار األمم المتحدة رقم 

  .ً ووفقا لمبادئ بينهيرو١٩٤

 بشكل عام، واألمم ما لم يدافع المجتمع الدولي
المتحدة بشكل خاص، عن هذه الحقوق الفلسطينية 
األساسية ويحترمانها، لن يكون هناك حل دائم وعادل 
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  ١٢ ص٩/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 من أجل الدقة
  

 ٩/٨/٢٠٢٠عميره هاس : بقلم - هآرتس

ثالث مالحظات غير عرضية لألمور التي نشرت في 
  :الصحيفة

دورون كورن في . اكثر من ألف قتيل اسرائيلي
مقاله عن الحرب القانونية لجنود احتياط وعائالتهم ضد 

، يذكر بأنه في ”جنين، جنين“الممثل محمد بكري وفيلمه 
 في ٧٠(ل اكثر من ألف اسرائيلي االنتفاضة الثانية قت

كورن ال يشير الى مجمل ). المائة منهم من المدنيين
القتلى الفلسطينيين في سنوات االنتفاضة الفلسطينية 
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هو لم يعتقد أنه يجب عليه االشارة الى أن أكثر من . الثانية
 على ٢٠٠٥ فلسطيني قتلوا حتى كانون الثاني ٣١٠٠

واهمال هذا الرقم . الحدودأيدي الجيش االسرائيلي وحرس 
هو جزء من االحتقار الذي نمارسه نحن االسرائيليون تجاه 

من الطبيعي أن يقتل : هذا التجاهل يعني. حياة الفلسطيني
  .وليس من الطبيعي أن يقتل اسرائيليون. فلسطينيون

كم من بين القتلى كانوا مدنيين، فلسطينيين غير 
قة اخرى تفعل كل مسلحين؟ بتسيلم اكثر من أي جهة موث

ما في استطاعتها من اجل توثيق ظروف قتل كل شخص، 
عندما . أم ال” شارك في القتال“واالشارة الى أنه هل القتيل 

التقدير هو أن . ال تكون متأكدة فهي ال تشير الى أي شيء
 ٢٠٠٥ وبداية العام ٢٠٠٠نصف القتلى بين نهاية العام 

  .كانوا غير مسلحين

 ٣٠ – ٢٩ يومين لالنتفاضة، نذكر بأنه في اول
 فلسطيني في قطاع غزة وفي ١٦، قتل ٢٠٠٠ايلول 

لم يشاركوا في  “١٠الضفة الغربية، من بينهم على االقل 
في هذين اليومين لم . ، أي أنهم مدنيون عاديون”القتال

ونذكر .  بينما قتل جندي واحدييقتل أي مواطن اسرائيل
اسرائيل والذين  من عرب ١٢ايضا بأن الفلسطينيين الـ

شاركوا في المظاهرات التضامنية مع أبناء شعبهم في 
االسبوع االول من تشرين االول، وعندما قام رجال الشرطة 

كذلك مواطن اسرائيلي قتل . بإطالق النار عليهم وقتلهم
بسبب رشق حجر، هذه االحصائيات يوجد لها دور مهم في 

 اختيار تكتيك التسلح المتزايد للتنظيمات الفلسطينية وفي
  .العمليات االنتحارية

من اجل الدقة، تاريخ مخيم جنين لالجئين ال يبدأ 
بالقتلى االوائل فيه، بل يبدأ بحقيقة أن أصل عائلة أبو 

، وأن أصل )اآلن هي عين هود(الهيجا هو من عين حود 
  .عائلة الزبيدي من قيصاريا

نحن نعرفها من تناولها . البروفيسور دينا بورات
حصائيات المتسرعة التي تنشر لدينا بين الحين واآلخر، لال

ولكن في مقال كورن يتم . عن منحنى الالسامية في العالم

أحد المدعين . ”يد واسم”ذكرها باعتبارها المؤرخة االولى لـ
. ضد بكري، اسرائيل كسبي، طلب منها موقف حول الفيلم

وحسب قوله، هي كتبت له بأن هتلر قال اقوال مشابهة 
لالقوال التي قالها أحد من اجرى الفيلم مقابلة معهم حول 

  .اليهود

من اجل الدقة، أنا لم اطلب في أي يوم من بورات 
موقف حول اقوال بتسلئيل سموتريتش عن احراق المساجد 
وعن الكتابات العنصرية باللغة العبرية، وعن قتل عائالت 
 .كاملة غير يهودية، وعن قصف متعمد من قبل اسرائيل

ولم اطلب في أي يوم من بورات موقفها حول يهود 
يهاجمون غير اليهود الذين يقومون بقطف الزيتون، حتى 

أنا أعرف أن طرح موقف بشأن مس يهودي . سفك دمائهم
  .بسماء غير يهودية يتجاوز صالحياتها

القضاة يعتريهم تضارب مصالح، هذه بديهية 
كس نجاح آخر تحلق فوق الثرثرة السياسية في اسرائيل وتع

التهمة . لليمين، هنا بوضع القضاة على كرسي المتهمين
هي اليسارية، لكن تم تغليفها بمفهوم مهني وتفاصيل 
معلوماتية مجرمة كما يبدو، مثل مقاالت الصحفي كلمان 

  .لبسكين عن رئيسة المحكمة العليا استر حيوت

في يوم الجمعة نشرت حيوت قائمة بمعايير لبلورة 
في تاريخ ” ذي ماركر“فع القضاة، من تقرير قائمة دوا

أوال، النشر هو مبادر اليه وهو ليس جزء من الرد . ٧/٨
صحيح ان . على سؤال حسب قانون حرية المعلومات

مشروع القانون لبتسلئيل سموتريتش في اقامة لجنة تحقيق 
لفحص تضارب مصالح القضاة، سقط، لكننا نستطيع أن 

ت انتقائية لمراسلين من اليمين نستنتج من أن دمج انتقادا
  .الضغط ينجح. مع دعاية يمينية مركزة وسامة، يفعل فعله

المقاربة ذات يوم كانت أن القضاة هم فوق أي 
في الثمانينيات، نشيط من اليسار، جدعون . انتقاد واشتباه

سبيرو، هو الذي مهد الطريق لخفض القضاة الى درجة 
 حكمهم ضد الفلسطينيين البشر، عندما قال إنهم في قرارات
وقد تم تقديمه للمحاكمة . هم يتأثرون من األجواء العامة
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وحظر عليه ارسال رسائل انتقادية للقضاة، الى أن تمكن 
نضال قانوني ادارته جمعية حقوق المواطن من الغاء 

  .الحظر عنه

يبدو أن انتقاد اليمين للقضاة يسير في نفس 
هو نمط يعكس مكانته االتجاه وينبع من فهم أن كل قاض 

االنتقاد استهدف خلق . االجتماعية واالقتصادية وعرقه
  .مناخ عام يضع كل قاضي في مكانه

من اجل الدقة نؤكد بأن كل قاض اسرائيلي، سواء 
كان مستوطن أو غير مستوطن، متدين أو علماني، قاض 
في محكمة عسكرية أو محكمة مدنية، من مواليد البالد أو 

ه تضارب مصالح عميق عندما يحاكم  يعتور–مهاجر 
فلسطينيا يعارض فعليا الحكم العسكري االسرائيلي الغريب 
والناهب، والمتظاهر ضد طرده من ارضه على أيدي يهود، 
. والذي يبني بدون ترخيص ألن الرخصة فقط تعطى لليهود

 اليهودي، وعلى رأسه –الفرق هو أن الجمهور االسرائيلي 
  . هنا أي تضارب في المصالحأمراء اليمين، ال يجد

  ٣٠ ص١٠/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

" إسرائيل"يرون " اليهود التقدميون: "صحيفة
  عبئا عليهم

 

كاتـب إسـرائيلي  قـال – أبـو عـامر عدنان: ترجمة
فــي الواليــات المتحــدة بــاتوا يــرون " اليهــود التقــدميين "إن

دولة إسرائيل عبئا عليهم، مشيرا إلـى مالحظـات الممثلـين 
سيث روغان ومارك مـارون، عـن : لكوميديين، اليهوديينا

تعبــر عــن أفكــار الجيــل اليهــودي التقــدمي "إســرائيل، التــي 
ـــات المتحـــدة، ممـــن أصـــبح االنتمـــاء إلســـرائيل  فـــي الوالي

 ".بنظرهم عبئا سياسيا ثقيال

وأضـــاف ران بـــاريتس فـــي مقالـــه علـــى صـــحيفة 
" يةاليهودية العضل"، أن "٢١عربي"مكور ريشون ترجمته 

عبارة صاغها ماكس نورداو، أحد آباء الحركة الصهيونية 
في المؤتمر الصهيوني الثاني، ودعـا لخلـق يهوديـة قويـة 

ـــل  ـــة وعـــشرين عامـــا، تحـــدث الممث ـــد مئ ـــد، وبع مـــن جدي
" اليهود أصحاب العضالت "الكوميدي اليهودي روغان عن

ــــل  ــــة ســــجلها قب ــــسبب بعاصــــفة طفيف ــــي بودكاســــت، ت ف
  ".لكوميدي اليهودي مارك مارونأسبوعين مع الممثل ا

ــي "وأوضــح أن  ــل نفــسه يعــيش ف روغــان ال يتخي
إسرائيل، ألنه يجد فرقـا بـين األجيـال اليهوديـة، دعـم جيـل 
األجداد إسرائيل، لكن هذا فكر قديم جدا، فإذا كان ألسباب 
ـــى الـــشعب  ـــاظ عل ـــان للحف ـــق، واذا ك ـــو ال يواف ـــة، فه ٕديني

أحــد يلــوم يهــود اليهــودي، فهــو غيــر منطقــي، مــع أنــه ال 
ـــبعض  ـــى فظاظـــة أجـــدادهم، لكـــن ال الواليـــات المتحـــدة عل
ُيشعر ينظر إليهم على أنهم ممثلون إلسرائيل الالأخالقية، 

  ".واليهود أصحاب العضالت، وقدامى المحاربين الذهانيين

كيهـــودي ســئم قـــدرا هـــائال مـــن "وأشــار إلـــى أنـــه 
األكاذيــب حــول إســرائيل طــوال حياتــه، صــحيح أنــه وعــدد 

ر من اليهود التقدميين يعتبرون اليهوديـة أمـرا مقبـوال، آخ
وأحيانــا مفيــدا، لكــن إســرائيل قــصة مختلفــة، فــالفجوة بــين 
ــة اليهوديــة أكثــر حــدة، الجيــل  األجيــال فيمــا يتعلــق بالدول

، رأى في إسـرائيل مـشروع إنقـاذ أخالقـي "العضلي"السابق 
" اللــــين"وضـــروري، وكــــان هنــــاك لحمايتهـــا، أمــــا الجيــــل 

  .، على حد قوله"يد، فلديه مشكلة معهالجد

يجــب االعتــراف بــأن اإلســرائيليين أكثــر "وأكــد أنــه 
قــسوة، أمــا التقــدميون اليهــود، بعكــس آبــائهم مــن معــاداة 
السامية، يجدون صعوبة في فهـم وتبريـر ذلـك، وبالنـسبة 
لهــم، هــذه القــيم والــسلوكيات التــي ميــزت جيــل أجــدادهم، 

ـــان الخطـــأ ففـــي نظـــرهم ال يعـــيش اإلســـرائيلي ون فـــي المك
فحـسب، بـل فـي القـرن الخطـأ أيـضا، والفجـوة ليـست فقــط 

 كيلــــومتر، وهــــي المــــسافة بــــين إســــرائيل ويهــــود ٩٠٠٠
الواليــات المتحــدة، ولكــن أيــضا فــي مئــة عــام تفــصل بــين 

  ".جيلين

ــــا "وأوضــــح أن  ــــي يلطــــخ أخالقي ــــسار األمريك الي
إســـرائيل كمـــشروع اســـتعماري للنهـــب واإلبـــادة الجماعيـــة، 
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ذه التهمـــة قـــد تطـــال اليهـــود التقـــدميين أيـــضا، بـــأنهم وهـــ
ملطخون أخالقيا، وال أحـد يلـومهم علـى فظاظـة أجـدادهم، 
لكــن ذلــك ال ينفــي فرضــية أن إســرائيل باتــت عبئــا علــى 
اليهـــود أمثـــال روغـــان ومـــارون، الـــذين يـــرون أنفـــسهم 
مستنيرين وأخالقيين، فهـم يـسارعون للـتخلص منهـا، فـي 

  ".هم األخالقية في مجتمعهم السياسيمحاولة لتأكيد مكانت

هـــذه الظـــاهرة توضـــح حجـــم المـــشكلة "وأكـــد أن 
الناتجة عن التغيير الكبير فـي قـيم اليـسار األمريكـي، فـي 
حين أن الوكالة اليهودية ووزارات االستيعاب والشتات لـن 
تحــل هــذه المــشكلة، ألنهــا أكبــر مــنهم بــألف مــرة، وباتــت 

الثقافية الهائلة التي حدثت تنبع من التغيرات االجتماعية و
في اليسار األمريكي، ولن يلتئم هذا الصدع إال إذا توقفـت 

  ".عضلية"إسرائيل أن تكون 

 ١١/٨/٢٠٢٠ – ٢١عربي

* * * * *  

 هل نتنياهو جاد في ضم غور األردن؟
  

 * إيفلين ليوبولد

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

و، وعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياه
ولم ). يوليو(بضم جزء من غور األردن في األول من تموز 

ينفذ ما وعد به، لكنه ربما يفعل ذلك قبل قدوم االنتخابات 
، بينما )نوفمبر(األميركية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 

ويمكن أن يكون . ما يزال الرئيس دونالد ترامب في منصبه
  .ذلك إرثه

يس السابق انضم منافس ترامب، نائب الرئ
جوزيف بايدن، إلى جوقة زعماء العالم الذين يعترضون 
على الضم، بحجة أن القليل المتبقي من حل الدولتين 
سينتهي، وبشكل قانوني، لكنه قال إنه سيواصل منح 

وحتى لو قام نتنياهو بضم . المساعدة األميركية إلسرائيل
لن . قطعة صغيرة من األراضي، فسيكون الجدل هو نفسه

  .ون مقدار ما يضمه ذا صلةيك

ال توجد . لماذا قد يفعل نتنياهو ذلك؟ ألنه يستطيع
معارضة داخلية واضحة في إسرائيل في حال قرر الدعوة 
إلى إجراء انتخابات أخرى، على الرغم من مزاعم بالتزوير 

وتزايد في ) ديسمبر(في محاكمته المقبلة في كانون األول 
ويتجاهل رئيس الوزراء . أعداد اإلصابات بفيروس كورونا

قدر اإلمكان منافسه الرئيسي، الجنرال بيني غانتس، الذي 
  .هو جزء من حكومته

سوف يعني الضم إعالن السيادة على حوالي ثلث 
مساحة الضفة الغربية التي تخضع بالفعل للسيطرة 

ً كيلومترا، أو حوالي ٩٧وسيشمل . العسكرية اإلسرائيلية
وقد هدد العاهل .  مع األردنً ميال على طول الحدود٦٠

في حال ” صدام كبير”األردني الملك عبد اهللا، إسرائيل بـ
وضعت خطة الضم موضع التنفيذ، بما في ذلك التأثير على 

  .١٩٩٤معاهدة السالم اإلسرائيلية األردنية للعام 

لكن لدى الرئيس دونالد ترامب أشياء أخرى في 
. حياة أو موتوهو يواجه، مثل نتنياهو، مشاكل . ذهنه

كالهما منغمس في أزمة جائحة فيروس كورونا؛ وكالهما 
  .يواجه مظاهرات واحتجاجات يومية

، قالت صحيفة )يوليو( تموز ١١بحلول 
اليومية اإلسرائيلية إن وزارة الصحة اإلسرائيلية ” هآرتس“

ٕ، وان ″١٩ - كوفيد” حالة إصابة بـ٣٧.٠٠٠أبلغت عن 
عالمية، ثالث أعلى معدل ًلديها، وفقا لمنظمة الصحة ال

. يومي لإلصابة بفيروس كورونا مقارنة بالدول األوروبية
 ٧٠.٠٣٦، كان لدى إسرائيل )يوليو(وبحلول نهاية تموز 

  . حالة وفاة٥٠٠حالة إصابة و

كتب شيمي شاليف، محرر الشؤون األميركية في 
االحتجاجات المتزايدة هي نتيجة “، أن ”هآرتس“صحيفة 

حكومة في منع العودة المقلقة لتفشي وباء مباشرة لفشل ال
واألكثر أهمية، حزم مساعداتها - فيروس كورونا 

  .”االقتصادية المخيبة لآلمال

من المؤكد أن الرئيس ترامب ال يركز على الضم، 
على الرغم من افتراض أنه يؤيده ومن المتوقع أن يمنح 
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فالعديد من اإلنجيليين . إسرائيل الضوء األخضر لتنفيذه
الذين يشكلون قاعدة دعم مهمة لترامب، يؤيدون اإلجراء، 

وكان . لكن من المتوقع أن يخسر ترامب أصوات اليهود
أكثر من ثلثي الناخبين األميركيين اليهود قد دعموا ترشيح 

 .٢٠١٦هيالري كلينتون في العام 

  ”صفقة القرن“

ًمن الناحية النظرية، يعد ضم وادي األردن جزءا 
 كشف عنها مستشار ترامب، جاريد كوشنر، من الخطة التي

وتوقع كوشنر في ذلك . ”صفقة القرن“قبل عام تحت اسم 
الحين قيام الدول العربية بضخ الماليين أو المليارات 

وعلى الرغم من . لتحسين مستويات معيشة الفلسطينيين
الميل إلى دعم إسرائيل بين دول الخليج كحصن ضد إيران، 

  .ة ال تتدفقفإن األموال المتوقع

كما تدعو الخطة إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو 
ما يشكل نقطة خالف بين المستوطنين اإلسرائيليين في 

لكن ديفيد فريدمان، السفير األميركي في . الضفة الغربية
إسرائيل، أخبرهم بأن ال يقلقوا، ألن هناك العديد من الشروط 

 الفلسطينية سيكون عليكم أن تعيشوا مع الدولة“: المسبقة
وعندما يصبح . عندما يصبح الفلسطينيون كنديين

  .”الفلسطينيون كنديين، يجب أن تختفي كل مشاكلكم

ًاحتجاجا على مخطط إسرائيل للضم، أوقفت 
السلطة الفلسطينية التعاون األمني مع إسرائيل، مما أضعف 
. عمل الشرطة واالستخبارات الذي كان يفيد كال الجانبين

، فإن السلطة الفلسطينية ”نيويورك تايمز“فة ًووفقا لصحي
توقفت عن قبول الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة “

عنها، وبسبب أزمة الميزانية الناتجة، ال يتلقى معظم أفراد 
  .”األمن الفلسطيني سوى رواتب جزئية

  قادة العالم يتحدثون ضد الضم

- ، أكد بيانان مشتركان )يوليو( تموز ٧في 

وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا واألردن أحدهما ل
واآلخر لوزراء خارجية سبع دول عربية واألمين العام 

وقال .  معارضتهم لهذه الخطوة- لجامعة الدول العربية

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لمجلس العموم 
انتهاك “إن االقتراح اإلسرائيلي هو ) يونيو( حزيران ١٦في 

  .”وليللقانون الد

وقاد االحتجاج ضد الضم أنطونيو غوتيريش، 
وقال لمجلس األمن التابع لألمم . األمين العام لألمم المتحدة

إذا “): يونيو(المتحدة في مؤتمر عبر اإلنترنت في حزيران 
ًتم تنفيذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي،  ً

ًويلحق ضررا خطيرا باحتمال حل الدولتين وي قوض احتماالت ً
  .”استئناف المفاوضات

  من يهتم بالفلسطينيين؟

كوشنر إلى  - اآلن بعد أن وصلت خطة ترامب
توقف، عادت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

، إلى أداء مهماتها بعد أشهر من )األونروا(الفلسطينيين، 
 واستقالة ٢٠١٩الفضيحة التي شابت عملها في العام 

وكانت المساهمات في تمويلها قد توقفت، . السابقمديرها 
لكنها شرعت في التدفق مرة أخرى، خاصة من الدول 

  . األوروبية والمنظمات غير الحكومية

 ٣٦٠وكانت إدارة ترامب، التي أسهمت بمبلغ 
 ٦٠ًمليون دوالر سنويا من قبل، قد خفضت مساهمتها إلى 

لعام ٕ، والى صفر في ا٢٠١٨مليون دوالر في العام 
  .تخفيضات في عمليات الوكالة ، مما أدى إلى٢٠١٩

 ١٩٤٩قد تأسست في العام ) األونروا(وكانت 
، ٢٠٢٠واآلن، في العام . لمساعدة الالجئين الفلسطينيين

 مليون ٥.٦تهدف الوكالة إلى تقديم المساعدة لنحو 
فلسطيني في األردن، ولبنان، وسورية، والضفة الغربية 

الخدمات التي تقدمها التعليم، والرعاية وتشمل . وقطاع غزة
ًالصحية، والخدمات االجتماعية وأشكاال أخرى من 

  :”األسوشييتد برس“ويقول تقرير لوكالة . المساعدة

قال المدير العام للوكالة، فيليبي الزاريني، “
للصحفيين في أعقاب مؤتمر لجمع األموال للوكالة عن 

تعبير القوي عن ال‘طريق اإلنترنت إنه على الرغم من 



  
  ٢٢٥ 

فإننا ما نزال في الظالم وال ‘من المانحين الدوليين، ’ الدعم
  .”’نعرف ما إذا كانت عملياتنا ستستمر حتى نهاية العام

ًوقال إن المانحين غطوا جزءا صغيرا فقط من “ ً
 ٤٠٠عجز الميزانية الذي تواجهه الوكالة، والبالغ نحو 

 .”مليون دوالر

كانت . ريرها من األمم المتحدةصحفية مستقلة تكتب تقا* 
. ً عاما١٧في األمم المتحدة لمدة ” رويترز“مديرة مكتب 

وفي وقت سابق، عملت في رويترز كمحررة أخبار ألميركا 
الشمالية، ومحررة لمنطقة إفريقيا، ومحررة مشاركة في 
جميع أنحاء العالم ومراسلة في ألمانيا وبريطانيا وكذلك في 

  .نيويورك وواشنطن

  : نشر هذا المقال تحت عنوان* 

Is Netanyahu Serious About Annexing 

Jordan Valley? 

 ١٠ ص١٢/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

 ًا بريئًاجندي أطلق النار فقتل فلسطيني
  

 هجار شيزاف: بقلم -هآرتس

النيابة العامة العسكرية ستطلب فرض ثالثة 
اشهر من اعمال الخدمة على جندي أطلق النار وقتل 

.  بريئا، في اطار صفقة تم التوقيع عليها معهًافلسطيني
، الذي ساعد شخصا ) سنة٢٣(القتيل احمد مناصرة 

اطلقت عليه النار عليه هو ايضا من قبل الجندي وأصيب 
الجندي اتهم بالتسبب بالموت باالهمال، . باصابة خطيرة

لكنه غير متهم باصابة الشخص رغم أن اطالق النار 
شهود عيان قالوا إن . في الئحة االتهامعليه تم ذكره 

ولكنهم في . الجندي اطلق ست رصاصات على مناصرة
قالوا إن نتيجة تشريح الجثة اظهرت أنه أصيب ” بتسيلم“

وحسب المتحدث بلسان الجيش . بثالث رصاصات
االسرائيلي، بعد الحادثة تم وقف الجندي مدة شهرين من 

اط العملياتي النشاط العملياتي، ونصف سنة من النش

، وبعد ذلك تم تسريحه ”الذي فيه احتكاك مع السكان“
  .من الجيش

اليوم سيتم تقديم صفقة االدعاء للمحكمة 
في اطار . العسكرية في يافا من اجل المصادقة عليها

االتفاق سيحكم على الجندي ثالثة اشهر سجن فعلي 
سيقضيها على صورة اعمال خدمة، وسجن مع وقف 

هذه هي المرة . رتبته الى جندي عاديالتنفيذ وخفض 
االولى التي تقدم فيها الئحة اتهام ضد جندي في اعقاب 
قتل فلسطيني في الضفة الغربية منذ محاكمة اليئور 

من تفاصيل الئحة االتهام التي قدمت في الشهر .ازاريا
 حدثت حادثة ٢٠١٩الماضي يتبين أنه في شهر آذار 

، الذي كان ) سنة٣٨(كان مشاركا فيها عالء رائدة 
سيارة اصطدمت مع . يسافر في سيارته مع زوجته وبناته

بعد ذلك . سيارتهم قرب قرية الخضر وواصلت سيرها
أوقف عالء سيارته قرب المفترق وخرج منها ولوح بيديه 

حسب الئحة االتهام، الجندي . نحو السيارة التي صدمته
رة الذي كان في المفترق اعتقد أنه يقوم برشق الحجا

على السيارات االسرائيلية وأطلق نداء تحذير واطلق النار 
ورغم ذلك، في . في الهواء قبل أن يطلق النار عليه

التصريح الذي اعطاه رائدة شهد بأنه اطلقت النار عليه 
. وهو خارج السيارة ودون تحذير، خالفا ألوامر فتح النار

وقد اصيب في بطنه وتم نقله من المكان وهو في حالة 
  .صعبة

الئحة االتهام تتحدث عن المساعدة التي قدمها 
له مناصرة الذي وصل الى المكان هو واصدقاؤه الثالثة 

الثالثة . الذين كانوا عائدين من حفل في بيت لحم
في حين . ساعدوا في اخالء عالء ونقله الى المستشفى

إن مناصرة بقي في المكان مع زوجة المصاب وبناته 
وحسب الئحة االتهام، . ك السيارةلمساعدتهم في تحري

اطلقت النار عليه عند خروجه من السيارة، واطلقت النار 
وكتب . عليه مرة اخرى عندما حاول الهرب من المكان



  
  ٢٢٦ 

اعتقد بالخطأ أن “ايضا ان الجندي أطلق النار ألنه 
القتيل هو الذي رشق الحجارة والذي تم تشخيصه في 

  .”يقم برشق الحجارةالسابق، رغم أن القتيل بالفعل لم 

جمال، والد احمد مناصرة، علق في محادثة مع 
في ديننا يقولون إنه “: على صفقة االدعاء” هآرتس“

انظروا ما الذي حدث البني . تجب مساعدة أي شخص
ال يهم . اطلقوا النار عليه وقتل. عندما حاول المساعدة

فكل هذا . كم تحدثت في التلفاز ومع الصحف االسرائيلية
المحامي شلومو ليكر، ممثل عائلة القتيل .” يجدلم

وعائلة المصاب، طلب االستئناف على القرار عند تسلم 
لهذه الغاية طلب . الئحة االتهام في بداية الشهر

الحصول على رسالة تبرر مجمل التحقيق وتظهر سبب 
ولكن حسب قوله . اغالق الملف فيما يتعلق باصابة رائدة

لملف ورئيس منطقة التقاضي، فان المدعي العام في ا
  . الرائد نتان بورشت، رفض أن يحول اليه الوثائق

في يوم الخميس قدم المحامي ليكر استئناف 
استنادا الى وقائع الئحة االتهام، وقدم طلب آخر لتأجيل 
النقاش بعد اعطاء القرار في االستئناف، وقد تم رفض 

حسب قوله، رفض تأجيل النقاش سيحول .هذا الطلب
االستئناف الى عديم القيمة، ألنه بعد أن يحكم على 

المستويات “. الجندي لن يكون باالمكان اعادة محاكمته
العليا في الجيش تنقل رسالة الى الجنود في المناطق 
بأنهم اذا اطلقوا النار دون سبب على الفلسطينيين، 
وقتلوا وأصابوا، فان العقاب الذي سيتلقونه سيكون ثالثة 

  .”جمع االوراق في وزارة الدفاعاشهر من 

وجاء من الناطق بلسان الجيش االسرائيلي بأنه 
تم تلقي تحذير “في يوم اطالق النار على الفلسطينيين 

قبل وقت قصير من اطالق النار بشأن امكانية حدوث 
  . ”حادثة في المنطقة

الئحة االتهام قدمت في اطار “وورد ايضا 
في اطار صفقة . عصفقة ادعاء، بعد اجراءات استما

االدعاء يتوقع أن يتحمل الجندي المسؤولية وأن يعترف 
  . بالئحة االتهام أمام المحكمة

في اطار الصفقة يطلب الطرفين بشكل مشترك 
بأن يحكم على الجندي ثالثة اشهر من السجن الفعلي 
يقضيها على هيئة عمل عسكري، وسجن مع وقف 

 الصفقة تحتاج .التنفيذ وتخفيض رتبته الى درجة جندي
  . الى مصادقة المحكمة العسكرية وسيتم تقديمها له قريبا

في اطار بلورة القرار بشأن بنود االتهام والعقوبة 
المتفق عليها أخذت في الحسبان اعتبارات تتعلق 
بالبينات واعتبارات قانونية معقدة والظروف العملياتية 

خالفا .ةالواضحة للقادة واستعداد الجندي لتحمل المسؤولي
لالدعاءات التي طرحت، فان ممثل عائلة القتيل وعائلة 
المصاب تم ابالغه بكل مراحل العملية ويجري معه حوار 
مستمر منذ فترة طويلة، وتم الحفاظ على الحقوق الكاملة 

  . طبقا للقانون

هكذا فان ممثل العائالت تم ابالغه بسير 
موقف المفاوضات قبل صفقة االدعاء، وكان يمكنه طرح 

ايضا حصل على نسخة من الئحة . من هذه الصفقة
االتهام وشرح له بأنه يمكنه أن يحول كل المعلومات 
التي يراها مناسبة لموكله الذي سيحضر الى المحكمة 

  . العسكرية لدى طرح الصفقة

كما اوضحت للمحامي التبريرات التي وقفت في 
اساس الئحة االتهام والصفقة؛ حتى أنه تم تأجيل 

لمداوالت في المحكمة لمدة اسبوع بناء على طلب ا
  .”الطرفين، الذي قدم في اعقاب طلبه

  ٣٠ ص١٨/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

  

  



  
  ٢٢٧ 

ما .. أسباب منعت نتنياهو من تنفيذ الضم ١٠
 هي؟

  

  لينوعاموس يا

   أبو عامر عدنانترجمة 

 قـال عـاموس يــادلين، فـي مقـال نــشرته القنـاة الـــ
قــرار الــضم ولــد " إن "٢١بــيعر" العبريــة، وترجمتــه ١٢

ميتا مـن جانـب واحـد فـي شـهر ينـاير لـدى إعـالن صـفقة 
/  آب١٣القرن، لكن تم دفنه أخيرا بعد ثمانية أشهر، في 

أغسطس، عندما تلقى نتنيـاهو مقـابال مهمـا ومـشرفا مـن 
  ".الرئيس ترامب ومحمد بن زايد

الــسبب األول فــي إلغــاء "وأشــار يــادلين إلــى أن 
يمـا نـشره األمريكيـون مـن خطـة سـالم، خطة الضم تمثل ف

ــرن ســيتم  ــة الجانــب، فــصفقة الق ــيس خطــة ضــم أحادي ول
التــــرويج لهــــا بمــــساعدة المعــــسكر العربــــي البراغمــــاتي، 
وعنــدما أدرك األمريكيــون أن الــضم أحــادي الجانــب تــركهم 
ــه إرث  ــى أن درج عل ــدال مــن إنجــاز مهــم ي ــدون العــرب، وب ُ

نهــم ســيواجهون الــرئيس ترامــب، فقــد خــشي األمريكيــون أ
فـــشال دبلوماســـيا آخـــر لـــإلدارة، وحينهـــا انتهـــى حماســـهم 

  ".للضم أحادي الجانب

 - الــسبب الثــاني هــو حــزب أزرق"ولفــت إلــى أن 
ــم يــتمكن مــن اســتخدام حــق الــنقض ضــد  أبــيض، الــذي ل
ـــاق مـــع  ـــذها باتف ـــن اشـــتراط تنفي ـــن م ـــه تمك الخطـــوة، لكن

ليـــا، األمريكـــان، وبالتـــالي اســـتعاد الحـــزب هـــذا الفيتـــو عم
وحــذر وزيــرا الحــرب والخارجيــة، ذوي الخلفيــة األمنيــة مــن 
انــدالع انتفاضـــة ثالثـــة، وحـــرب أخـــرى فـــي غـــزة، وحينهـــا 
ـــف  ـــاك مـــا يخي ـــه لـــيس هن اســـتمع نتنيـــاهو باهتمـــام، ألن
رؤساء الوزراء أكثر من تحذيرهم مـن كارثـة أمنيـة، وعـدم 

  ".مراعاة التحذيرات

ن بـين السبب الثالث هم األردنيون، فمـ"وذكر أن 
جميــع الـــدول العربيـــة، ظهـــرت المملكـــة األكثـــر حـــساسية 

تجــاه الــضم اإلســرائيلي للــضفة الغربيــة، ســواء لخطورتهــا 
ــة الــسالم معهــا مــن جهــة، أو الحــرص علــى  ــى اتفاقي عل
اســتقرار المملكــة مــن جهــة أخــرى، مــا تــسبب فــي تراجــع 
ــار إحــدى  ــه انهي ــذي خــشي أن يكــون مــن إرث ــاهو، ال نتني

 ".اإلسرائيليتين مع الدول العربيةاتفاقيتي السالم 

الــسبب الرابــع هــو غيــاب الــدعم العربــي "وأكــد أن 
لهــذه الخطــة، فقــد كــان ينبغــي أن يكــون دعــم العــرب كمــا 
ورد هو العامل الذي سيدفع الفلسطينيين للمفاوضـات مـع 
إسرائيل، لكن العرب أوضحوا بـشكل ال لـبس فيـه أنهـم لـن 

 الجانب فـي الـضفة يدعموا أي خطوة تتعلق بالضم أحادي
  ".الغربية

ـــــو المرشـــــح "وأوضـــــح أن  ـــــامس ه الـــــسبب الخ
الرئاسـي األمريكــي جــو بايــدن، حيــث تتزايــد فرصــه الكبيــرة 
لرئاســـــة الواليـــــات المتحـــــدة، ونتنيـــــاهو أدرك مبكـــــرا أن 

فــي " مهزلــة تاريخيــة"قــد تتحــول إلــى " الفرصــة التاريخيــة"
 نبضعة أشهر، خاصة أنه مـا زال يـذكر قـرار مجلـس األمـ

ــــا ال ٢٣٣٤ ــــشرعية حــــدود إســــرائيل بم ــــذي يؤســــس ل  ال
، وتــم اتخــاذه فــي أواخــر عهــد ١٩٦٧ تتجــاوز حــدود الـــ

  ".الرئيس السابق باراك أوباما

الــسبب الــسادس هــو وبــاء كورونــا، "وأضــاف أن 
 منشغل في األزمة التي أسـفرت عـن اإلسرائيليفالجمهور 

أزمــــــــات صــــــــحية واقتــــــــصادية واجتماعيــــــــة، وأشــــــــارت 
ـــى أن االســـتطالع ـــة فقـــط مـــن اإلســـرائيليين ٤ات إل  بالمئ

ـــون  ـــضم هـــو القـــضية الرئيـــسية، مـــع ملي يعتقـــدون أن ال
عاطل عـن العمـل، وعجـز كبيـر فـي ميزانيـة الدولـة، وشـل 
قطاعــــات بأكملهــــا، وانهيــــار األعمــــال التجاريــــة، وتوقــــع 
ــا  ــة ضــد كورون ــى الحمل ــه التركيــز عل الجمهــور مــن قيادت

  ".هوروالسلوك السليم لالقتصاد المتد

ـــــى أن  ـــــوه إل ـــــسابع هـــــو الوضـــــع "ون ـــــسبب ال ال
االقتــــصادي، فتكــــاليف عمليــــة الــــضم، وتحريــــك الجــــدار 
الفاصل، واألثمان األمنية مع التـدهور العـسكري المتوقـع، 
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وزيادة خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية في الـضفة 
ـــار  ـــى إســـرائيل فـــي حـــال انهي ـــي ســـتفرض عل الغربيـــة الت

عد الضم، وربما العقوبـات األوروبيـة السلطة الفلسطينية ب
 ".بعشرات المليارات اإلسرائيلية بسبب أزمة كورونا

الــــــسبب الثـــــامن هــــــم المــــــستوطنون "وأكـــــد أن 
أنفــسهم، فالعناصــر اليمينيــة المتــشددة التــي كــان الــضم 
عنصرا أساسيا في جدول أعمـالهم الـسياسي، لـم يعجـبهم 

 الغربيــة، الــضم الجزئــي، وأرادوا الــسيادة علــى كــل الــضفة
وأنكروا قيام الدولة الفلسطينية، وأدركوا فجـأة أن اتفاقيـات 
أوســلو، التــي يحتقرونهــا بــشدة، تتــرك مــساحة أكبــر مــن 
الضم في خطة ترامـب، مـا عمـل علـى تغييـر مـواقفهم فـي 

  ".اللحظات األخيرة

الــــسبب التاســــع هــــم األوروبيــــون، "وأوضــــح أن 
لغايــة بالنــسبة الــذين يعتبــرون فكــرة الــدولتين مبــدأ مهمــا ل

ــــي  ــــت ف ــــول وجــــود إســــرائيلي مؤق لهــــم، ومــــستعدون لقب
الفلـسطينيين التفـاوض  األراضي الفلسطينية بـسبب رفـض

واالعتراف باحتياجات إسرائيل الدفاعية ضد العنف، لكنهم 
أوضــحوا أن الــضم أحــادي الجانــب يتعــارض مــع القــانون 
الدولي، وبصفتهم أكبر شريك تجاري إلسرائيل، فإن لديهم 

  ".فوذا اقتصاديا وسياسيا كبيرا عليهان

الـــسبب العاشـــر هـــي خريطـــة "وخـــتم بـــالقول إن 
الـــضم ذاتهـــا، فعنـــدما تـــم نـــشر خطـــة ترامـــب، تـــم إرفـــاق 
خريطــة مفاهيميــة بهــا، وحينهــا وجــدت فــروق الخــارطتين 

، وأشـــارت إلـــى أنـــه ٥٠٠٠٠: ١حـــين تـــم تكبيرهـــا بدقـــة 
المؤديـة ٕعندما ال يتم إخالء أي مـستوطنة، وانفـاذ الطـرق 

للمستوطنات، فحينها يتم قبـول الحـدود المـستحيلة بطـول 
 كم، وبدال من الفصل بين اإلسـرائيليين ١٨٠٠ - ١٦٠٠

والفلسطينيين، تـشير الخريطـة إلـى تـشابك جغرافـي يـؤدي 
  ".لدولة واحدة

   ١٨/٨/٢٠٢٠ – ٢١عربي 

* * * * *  

في ذروة أزمة كورونا بلدية القدس تسرع بهدم 
  يينمنازل الفلسطين

  

 ٢٤/٨/٢٠٢٠نير حسون : بقلم -  هآرتس

بلدية القدس زادت جدا اخيرا هدم المنازل التي 
ورغم ). المحتلة(بنيت دون ترخيص في شرقي القدس 

معدل االصابة المرتفع بالكورونا واالزمة االقتصادية إال أن 
 تتميز بأنها سنة ذروة في هدم المنازل في ٢٠٢٠سنة 

في الموجة االولى من الوباء لم هذا رغم أنه . شرقي القدس
تنفذ عملية هدم للمنازل طوال شهرين بسبب وضع 

  .الطوارئ

 وحدة ٨٩منذ بداية العام هدمت بلدية القدس 
 وحدات ١٠٤هذا مقارنة مع . سكنية بنيت دون ترخيص

 وحدة في ٨٦ و٢٠١٨ وحدة في ٧٢ و٢٠١٩في العام 
ب ايضا في الثالثة اسابيع االولى من شهر آ. ٢٠١٧

 بيتا، وحسب البيانات التي جمعتها ٢٤هدم ) أغسطس(
يتوقع أن ) أغسطس(جمعية مدينة الشعوب فان شهر آب 

يكون شهر الذروة في هدم المنازل في شرقي القدس منذ 
هذا على الرغم أنه في الموجة الثانية من . سنوات كثيرة

وباء الكورونا سجل معدل االصابة االعلى في االحياء 
  .الفلسطينية

معظم عمليات الهدم نفذت من قبل السكان انفسهم 
من اجل االمتناع عن دفع الكلفة المالية الكبيرة المقرونة 

عائالت كثيرة ارادت التأجيل . بعملية الهدم من قبل البلدية
بسبب الوضع االقتصادي والخوف من االصابة بسبب تفشي 

ب الوباء في احياء المدينة، تم رفض طلبها من قبل المكت
  .القانوني في بلدية القدس وعن طريق المحكمة

 ١٠عائلة عبدو، والدان واربعة اوالد اعمارهم من 
 سنة، تعيش في بيت يتكون من طابق واحد ٢٠حتى 

البيت بناه األب فواز . صغير في طرف حي جبل المكبر
عبدو قبل خمس سنوات دون رخصة بناء، بعد أن عرف أن 

في حي . با مهمة مستحيلةتقديم طلب رخصة كهذه هو تقري
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شرقي القدس هناك نقص شديد في الخطط الهيكلية الحديثة 
وفي البنى التحتية، الى جانب مشاكل كثيرة في تسجيل 

  . وضع تقريبا ال يسمح بالبناء القانوني–االراضي 

قبل نحو سنة ونصف السنة تلقى عبدو أمر هدم 
محكمة كل طلباته من محكمة الشؤون المحلية وال. لمنزله

المركزية رفضت، رغم أن البيت موجود في طرف الحي على 
بعد امتار من منطقة مخصصة للسكن ضمن المخططات 

في هذه االثناء عبدو اقيل من عمله في فندق . المستقبلية
بسبب انهيار فرع السياحة في القدس، والعائلة وجدت 

  .نفسها في ازمة اقتصادية شديدة

ومحاميهم، مهند جبارة، مؤخرا توجه ابناء العائلة 
الى المستشار القانوني في بلدية القدس، حاييم نركسي، 
ورئيس البلدية موشيه ليون، ورئيس الدولة رؤوبين ريفلين 

كل طلباتهم لتأجيل الهدم، ولو . والى شخصيات كثيرة اخرى
في يوم . حتى يجد رب العائلة عمل جديد، تم رفضها

ال شرطة لفحص الخميس الماضي وصل الى المكان رج
المنطقة قبل الهدم المتوقع القيام به في االيام القريبة 

قالوا لي “. المقبلة، ابناء العائلة جمعوا مالبسهم واغراضهم
إنهم سيعطونني عشرين دقيقة الخالء الممتلكات، عندها 

  .، قال عبدو”على االقل سيبقى لنا القليل من المالبس

.  عبدو، الوالدة، قالت ف”لم يعد هناك اطمئنان“
 خمس مرات في الليل، ليس لدينا مكان –أنا استيقظ اربع “

سنقيم هنا خيمة وسنبقى هنا دون كهرباء ودون . آخر
االمر الذي يقلقها اكثر من أي شيء آخر هو . ”انترنت

حقيقة أنه دون بيت اوالدها لن يتمكنوا من التعلم، حيث أن 
كل ضجة تحدثها “. ”زوم“اآلن يتم عبر . معظم التعليم 

، اضاف ”جرافة مارة تجعلني أفكر واقول ها هم قادمون
في حين المحامي جبارة كتب للمستشار القانوني . زوجها
البيت يشكل المأوى الوحيد، وهكذا فان هدمه “: نركسي

سيقود الى وضع فيه الوالدان واوالدهم الصغار سيتحولون 
ي ينتشر فيها الى سكان شوارع في هذه الفترة القاسية، الت

  .”وباء الكورونا

  تأثير قانون كمنتس

في فترة الموجة االولى للكورونا امتنعت بلدية 
القدس عن هدم المنازل بسبب اعتبار الوضع وضع 

هذا رغم أن مستوى االصابة في شرقي المدينة في . طوارئ
ولكن وضع الطوارئ الغي . الموجة االولى كان منخفضا جدا

 الهدم تجددت بصورة أشد الى درجة في شهر أيار وعمليات
. أنه تقريبا كل يوم يتم فيه هدم منازل في شرقي القدس

 مريض في شرقي القدس، ويضاف ٢٠٠٠اليوم يوجد نحو 
اضافة الى ذلك، االزمة االقتصادية . اليهم العشرات كل يوم

اصابت بصورة شديدة بشكل خاص شرقي القدس ألن 
  .ل السياحة والتمريضالكثير من السكان يعملون في مجا

أحد التفسيرات لالرتفاع الحاد في هدم المنازل هو 
القانون هو تعديل . دخول قانون كمنتس الى حيز التنفيذ

لقانون التخطيط والبناء الذي يشدد جدا على مخالفي البناء 
. ويقيد المحاكم في اعطاء التمديدات على هدم المنازل

) أكتوبر(رين االول القانون دخل الى حيز التنفيذ في تش
، حينها تم البدء بتقديم لوائح االتهام التي ينطبق ٢٠١٧

وحسب القانون، المحكمة غير مخولة . عليها القانون
  .بتأجيل تطبيق أمر الهدم اكثر من سنة

في االشهر االخيرة رفضت المحاكم عشرات طلبات 
وحسب تقديرات المحامي . تأجيل الهدم على هذه الخلفية

نه في االشهر القريبة القادمة ستكون هناك موجة جبارة فا
معظم . من مئات عمليات الهدم بسبب تغيير القانون

عمليات الهدم تتم على أيدي السكان انفسهم من اجل 
االمتناع عن دفع تكلفة مقابل هدم المنزل من قبل البلدية، 

هذا اضافة الى الغرامات .  ألف شيكل تقريبا١٢٠التي تبلغ 
  .لتي يجب دفعها بسبب البناء غير القانونيالعادية ا

اياد أبو صبيح، من حي سلوان، هدم بنفسه البيت 
في البيت سكن . الذي سكن فيه في السنوات الثالثة االخيرة

 سنوات، والزوجان ١٠ – ٤ اوالد ابناء ٦:  اشخاص١٠
منذ الهدم قبل ثالثة اسابيع انتقل ابناء العائلة . والجدان

رتجلة بنيت في حديقة عامة قرب المنزل للسكن في خيمة م
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في االسبوع الماضي نشر أبو صبيح منشورا في . المهدوم
الفيس بوك اثار صدى كبيرا وفيه عرض أن يبيع اوالده من 

. نحن في الشارع وال أحد يساعدنا“. اجل أن يجد لهم مأوى
، شرح أبو ”نشرت هذا من اجل أن يقوم أحد بمساعدتنا

  .صبيح

  سانيةخطوة غير ان

) ميرتس(عضو مجلس البلدية، لورا فارتون 
هاجمت ليون في موضوع هدم المنازل، رغم أنها جزء من 

وحسب قولها، في عهد رئيس البلدية . ائتالف رئيس البلدية
السابق نير بركات حاولت البلدية عدم هدم منازل مأهولة 

ولكن اآلن التوجه . بعائالت ليس لديها حل سكني آخر
، كتبت فارتون ”طوة اآلن هي غير انسانيةالخ“. تغير

لوزير العدل آفي نسكورن وطلبت تدخله الفوري لوقف 
توجه لي والدان الطفال، اللذان تمت اقالتهما أو “. الهدم

ارسال الى اجازة، واللذان تلقيا أمر هدم سيتم تنفيذه في 
ليس لديهما راتب من خالله يمكنهم استئجار . االيام القريبة

  .”مكان بديل، وسيتم رميهم في الشارعشقق في 

فارتون تقترح التمييز بين الحاالت المختلفة من 
هناك فرق بين عائلة تبني بيتا من اجل “. مخالفات البناء

توفير مأوى الطفالها وبين من يبني بيوتا لالستثمار 
يوجد فرق كبير بين “. التجاري من اجل الربح أو الطمع

الجيران وبين من يبني بيتا من يبني دون ترخيص ويزعج 
  .”ال يزعج سوى نظر المراقبين

طالما أن االزمة مستمرة يجب على الدولة تجميد “
عير “، قال آفي تترسكي، الباحث في جمعية ”هدم المنازل

هذا قرار مطلوب سواء من ناحية انسانية أو من “. ”عاميم
اجل السبب الواضح المتمثل في أن انتشار الكورونا في 

سكان شرقي القدس .  القدس يؤثر على كل المدينةشرقي
يضطرون الى البناء دون ترخيص ألن البلدية ووزارة 
الداخلية ترفضان الموافقة على مخططات هيكلية في 

في هذا الوضع فان قانون كمنتس والتشديد في . احيائهم
انفاذ القانون الذي نتج عن ذلك هو انعدام متوحش 

آالف االشخاص من المأوى دون ال يمكن حرمان . للعدالة
  .”ًذنب ودون اعطائهم حال

اوامر “: وجاء من بلدية القدس، ردا على ذلك
منذ بداية السنة نفذ في . الهدم تنفذ طبقا لقرارات المحكمة

شرقي القدس وغربها عدد من اوامر الهدم، عدد منها على 
أيدي البلدية، وفي عدد من الحاالت هدم السكان بصورة 

الجزاء التي لم تحصل على ترخيص، طبقا الوامر ذاتية ا
  .”المحكمة

  ٣٠ ص٢٥/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

كيف تشن إسرائيل الحرب على التاريخ 
  الفلسطيني؟

  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ٢١/٨/٢٠٢٠) كاونتربنتش (–* جوناثان كوك

عندما قام الممثل الفلسطيني محمد بكري بعمل 
الذي تم - ٢٠٠٢ي العام فيلم وثائقي عن جنين ف

تصويره مباشرة بعد انتهاء الجيش اإلسرائيلي من حملته 
ًالوحشية في هذه المدينة في الضفة الغربية، تاركا الموت 

ً فإنه اختار راويا غير عادي للمشهد - والدمار في أعقابه
ًشابا فلسطينيا أخرس: االفتتاحي ً.  

كانت جنين في ذلك الحين معزولة عن العالم 
ذ ما يقرب من ثالثة أسابيع، بينما قام الجيش من

  .ٕاإلسرائيلي بتدمير مخيم الالجئين المجاور وارهاب سكانه

، الشاب وهو ”جنين، جنين“ُيظهر فيلم بكري، 
ًيعدو بصمت بين المباني المدمرة، مستخدما تعبيرات 
ّجسده العصبي ليبين أين أطلق الجنود اإلسرائيليون النار 

 وأين انقضت الجرافات على المنازل على الفلسطينيين،
  .على رؤوس سكانها في بعض األحيان-وهدمتها 

ولم يكن من الصعب استنتاج المعنى األكبر 
عندما يتعلق األمر : الذي أراد بكري إيصاله إلى متلقيه
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بقصتهم، فإن الفلسطينيين محرومون من أن يكون لهم 
إنهم شهود صامتون على معاناتهم الخاصة . صوت

  .عاناة شعبهم واإلساءات المستمرة إليهوم

المفارقة هي أن بكري واجه مثل هذا المصير هو 
.  عاما١٨، قبل ”جنين، جنين“نفسه منذ إطالق فيلمه، 

اليوم، ال يتم تذكر سوى القليل عن فيلمه أو عن الجرائم 
المروعة التي سجلها، باستثناء المعارك القانونية التي ال 

  .هذا الفيلم عن شاشات العرضتنتهي من أجل إبعاد 

ًمنذ ذلك الحين، ما يزال بكري موثقا إلى المحاكم 
. اإلسرائيلية بتهمة التشهير بالجنود الذين نفذوا الهجوم

ًوقد دفع ثمنا شخصيا باهظا ً من التهديدات بالموت، إلى : ً
فقدان العمل، ودفع فواتير قانونية ال نهاية لها والتي 

ومن المتوقع صدور حكم . وضعته على حافة اإلفالس
بدعم من المدعي  -في الدعوى األخيرة المرفوعة ضده 

  . في األسابيع القليلة المقبلة- العام اإلسرائيلي هذه المرة

يشكل بكري ضحية بارزة بشكل خاص للحرب 
لكن هناك . اإلسرائيلية الطويلة على التاريخ الفلسطيني

  .ًأمثلة أخرى ال حصر لها على ذلك أيضا

ى مدى عقود، ظل المئات من السكان عل
الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية يقاومون الجهود 
التي تبذلها إسرائيل لطردهم من ديارهم؛ حيث يصفهم 

. ”مالكون بوضع اليد“المسؤولون اإلسرائيليون بأنهم 
وبحسب إسرائيل، فإن الفلسطينيين هم من البدو الرحل 

م على أرض استولوا  منازل له- بتهور –الذين بنوا 
  .عليها داخل منطقة للجيش مخصصة إلطالق النار

وقد قوبلت دعاوى القرويين المضادة بالتجاهل 
ًإلى أن تم الكشف عن الحقيقة مؤخرا في أرشيفات -

  .إسرائيل

في واقع األمر، كانت هذه المجتمعات 
الفلسطينية موجودة وموضحة على الخرائط التي سبقت 

هر الوثائق اإلسرائيلية الرسمية التي وتظ. قيام إسرائيل

ُقدمت إلى المحكمة الشهر الماضي أن أرييل شارون؛ 
الجنرال الذي تحول إلى سياسي، كان قد ابتكر سياسة 
إقامة مناطق إطالق النار في األراضي المحتلة لتبرير 
عمليات اإلخالء الجماعي للفلسطينيين من مثل هذه 

  .ليلالتجمعات الموجودة في تالل الخ

يبدو السكان محظوظين ألنه تم إثبات صالحية 
ًادعاءاتهم رسميا، حتى لو أنهم ما يزالون يعتمدون على 

  .عدالة غير مؤكدة من محكمة للمحتل اإلسرائيلي

لكن إغالق أرشيفات إسرائيل يتم على وجه 
السرعة، بالتحديد لمنع أي خطر من احتمال أن تؤكد 

همش والمهمل منذ فترة السجالت التاريخ الفلسطيني الم
  .طويلة

في الشهر الماضي، كشف مكتب مراقب الدولة 
اإلسرائيلي، وهو هيئة رقابية، أن هناك أكثر من مليون 
وثيقة مؤرشفة ما يزال يتعذر الوصول إليها، على الرغم 

ومع ذلك، فقد . من أنها تجاوزت تاريخ رفع السرية عنها
  .تسرب البعض من خالل الشبكة

رشيفات، على سبيل المثال، بعض وأكدت األ
ُالمذابح واسعة النطاق التي ارتكبت في حق المدنيين 

العام الذي أقيمت فيه - ١٩٤٨الفلسطينيين في العام 
  .إسرائيل عن طريق تجريد الفلسطينيين من وطنهم

وفي إحدى هذه المذابح في الدوايمة، بالقرب من 
 طردهم المكان الذي يناضل فيه الفلسطينيون اليوم ضد

، تم إعدام المئات، على الرغم ”منطقة إطالق النار“من 
من أنهم لم يبدوا مقاومة، من أجل دفع السكان إلى 

  .الفرار

كما أكدت ملفات أخرى المزاعم الفلسطينية بأن 
 قرية فلسطينية خالل موجة ٥٠٠إسرائيل دمرت أكثر من 

ُمن عمليات الطرد الجماعي التي نفذت في العام نفسه، 
  .ن أجل ثني الالجئين عن محاولة العودةم
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وباإلضافة إلى ذلك، دحضت الوثائق الرسمية 
 ألف الجئ ٧٥٠ًأيضا ادعاء إسرائيل بأنها ناشدت 

وفي واقع األمر، كما تكشف . فلسطيني العودة إلى ديارهم
األرشيفات، حجبت إسرائيل دورها في التطهير العرقي 

تراع قصة  عن طريق اخ١٩٤٨الذي مورس في العام 
تغطية تقول بأن القادة العرب هم الذين أمروا 

  .الفلسطينيين بالمغادرة

وال تدور معركة محو التاريخ الفلسطيني في 
إنها تبدأ في المدارس . المحاكم والمحفوظات فحسب

وقد أظهرت دراسة جديدة أجراها أفنير بن . اإلسرائيلية
تالميذ عاموس، أستاذ التاريخ في جامعة تل أبيب، أن ال

ًاإلسرائيليين ال يتعلمون شيئا حقيقيا تقريبا عن االحتالل،  ً ً
على الرغم من أن الكثيرين منهم سيشاركون في فرضه 

ُقريبا كجنود في جيش يفترض أنه  ، والذي ”أخالقي“ً
  .يحكم الفلسطينيين

كما تزيل الخرائط الموجودة في كتب الجغرافيا ما 
لتي ترسم حدود الحدود ا -” الخط األخضر” يسمى بـ

” إسرائيل الكبرى“ من أجل تقديم - األراضي المحتلة
وتتجنب دروس . التي طالما رغب فيها المستوطنون

التاريخ والتربية المدنية أي نقاش حول االحتالل أو 
انتهاكات حقوق اإلنسان أو دور القانون الدولي أو 
القوانين المحلية الشبيهة بقوانين الفصل العنصري التي 

امل الفلسطينيين بشكل مختلف عن المستوطنين تع
ًبدال . اليهود الذين يعيشون في الجوار بشكل غير قانوني

ّمن ذلك، تعرف هذه المناهج الضفة الغربية باألسماء  ُ
، ويشار إلى احتاللها في العام ”يهودا والسامرة“التوراتية 
  .”تحرير“ على أنه ١٩٦٧

حو من المحزن أن يصاحب قيام إسرائيل بم
الفلسطينيين وتاريخهم ممارسات مماثلة في الخارج 

  .”أبل”و” غوغل“تتبناها الشركات الرقمية العمالقة مثل 

قضى النشطاء الفلسطينيون والمتضامنون معهم 
أعواما في الكفاح من أجل جعل كلتا المنصتين تشمالن 
مئات المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية التي تم 

   ”هنا قريتي“ئط، في حملة تحت وسم شطبها في الخرا
HeresMyVillage.  وفي الوقت نفسه، تحظى

المستوطنات اليهودية غير الشرعية باألولوية في هذه 
  .الخرائط الرقمية

، ”ِأظهروا الجدار“وهناك حملة أخرى تحت وسم 
ShowTheWall التي تضغط على عمالقة التكنولوجيا ،

ظهر مسار الجدار من أجل وضع عالمات على خرائطهم ت
 ٧٠٠الفوالذي والخرساني اإلسرائيلي الذي يبلغ طوله 

ًكيلومتر، والذي تستخدمه إسرائيل فعليا لضم األراضي 
  .الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي

وفي الشهر الماضي، أطلقت الجماعات 
خرائط غوغل “الفلسطينية حملة أخرى تحت وسم 

، تطالب بأن GoogleMapsPalestine، ”فلسطين
، وليس الضفة ”فلسطين“ُتسمى األراضي المحتلة 

وقد اعترفت األمم المتحدة بدولة . الغربية وغزة فقط
رفضتا ” أبل”و” غوغل“، لكن ٢٠١٢فلسطين في العام 

  .أن تحذوا حذوها

 بأن هذه -  ّمحقين –يجادل الفلسطينيون 
المألوف الشركات تكرر نوع اختفاء الفلسطينيين نفسه 

رسم خرائط “في الكتب المدرسية اإلسرائيلية، وأنها تؤيد 
الذي يعكس قوانين الفصل العنصري ” الفصل العنصري

  .اإلسرائيلية في األراضي المحتلة

اآلن، تقوم إسرائيل بتوثيق جرائم االحتالل 
هدم المنازل، واعتقال النشطاء  -الجارية اليوم 

جنود، والتوسع واألطفال، والعنف الذي يمارسه ال
  .ً تماما كما كما فعلت مع جرائمها السابقة- االستيطاني

ًوقد يكتشف مؤرخو المستقبل يوما ما تلك 
األوراق والوثائق في األرشيف اإلسرائيلي ويعرفون 
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وسوف يعرفون أن السياسات اإلسرائيلية ليست . الحقيقة
ٕمدفوعة، كما تدعي إسرائيل اآلن، بمخاوف أمنية، وانما 

بة استعمارية في تدمير المجتمع الفلسطيني والضغط برغ
  .ٕعلى الفلسطينيين لمغادرة وطنهم واحالل اليهود محلهم

ولن تختلف الدروس بالنسبة للباحثين 
المستقبليين عن الدروس التي تعلمها أسالفهم الذين 

لكننا ال نحتاج، في . ١٩٤٨اكتشفوا وثائق العام 
. ًعوام من اآلن فصاعداالحقيقة، إلى االنتظار كل تلك األ

إننا نستطيع أن نفهم ما يحدث للفلسطينيين اآلن وأن 
. ببساطة عن طريق رفض التواطؤ في إسكاتهم -نساعد 

  .لقد حان الوقت لالستماع

كاتب وصحفي فاز بجائزة مارثا جيلهورن  •
إسرائيل “أحدث كتبه هو . الخاصة للصحافة
ة ٕالعراق وايران وخطة إعاد: وصدام الحضارات

؛ )مطبعة بلوتو(، ”تشكيل الشرق األوسط
تجارب إسرائيل في اليأس : فلسطين المتالشية”و

  ).كتب زيد(” اإلنساني

 :نشر هذا المقال تحت عنوان •

How Israel Wages War on Palestinian 

History 

 ٩ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

هدم المنازل يستهدف نقل رسالة 
  مكانكم ليس هنا: للفلسطينيين

  

 ٢٥/٨/٢٠٢٠دمتري شومسكي  - هآرتس

يصعب أن يخطر بالبال أن المستوى السياسي 
والمستوى االمني في اسرائيل ال يدركون أن هدم منازل 
العائالت الفلسطينية المشاركة في عنف قاتل ضد 
مواطنين أو في قتل جنود للجيش االسرائيلي في اطار 

نب المقاومة العنيفة لالحتالل، ال يخلق في الجا

بالعكس، من . الفلسطيني أي ردع الستمرار المقاومة
المعقول االفتراض أن اسرائيل تعرف الحقيقة الواضحة 
والقاطعة، التي احسن وصفها جدعون ليفي قبل فترة 

من بين انقاض كل بيت هدمته “قصيرة عندما قال 
، لكنها )١٣/٨، ”هآرتس“(” سينمو المخرب القادم

ا االدراك، والسباب عميقة ال تواصل عملية الهدم رغم هذ
  .تسمح لها بالكف عنها

بالمفاهيم الجافة لتاريخ القضاء في البالد، 
جذور اسلوب هدم منازل الفلسطينيين ردا على العمليات 
ونشاطات المقاومة التي تزهق حياة اسرائيليين، تعود الى 

 من ١١٩الحديث يدور عن البند . السياق االنتدابي
لة الطوارىء، الذي ورثته دولة اسرائيل انظمة الدفاع لحا

عن االنتداب البريطاني والذي بحسبه يمكن مصادرة أو 
هدم مبنى أو ارض يوجد شك بأنه جرى فيها استخدام 
للسالح بصورة تخالف القانون، أو أن سكانه كانوا 

ولكن . ”دعموا المخالفين“مشاركين في مخالفة أو 
يديولوجية لهذا  اال–الحقيقة هي أن األسس السياسية 

االسلوب ترضع من مكون عنصري ومن مركزية العرق 
للروح الصهيونية، الذي يحظى بالمكانة المهيمنة في 
الصهيونية منذ اقامة الدولة وأساسه مصادرة حق 

  .الفلسطينيين في وطن قومي بين النهر والبحر

ابتداء من ايام النكبة التي فيها محيت عن وجه 
 كاملة وانتهاء بعهد االحتالل االرض قرى فلسطينية

واالستيطان، اللذين يزرعان الدمار والخراب في الفضاء 
الفلسطيني على اساس يومي حتى هذه االيام، كان 
تدمير بيت فلسطيني خاص رمز قوي لدمار الوطن 

نعم، كل بيت فلسطيني تم هدمه من . الفلسطيني القومي
ال تعرف اجل ارضاء شهوة العقارات االستيطانية التي 

الشبع، استهدف أن ينقل للفلسطينيين رسالة قاطعة 
ولكن من الطبيعي أن تعيد . مكانكم ليس هنا: وهي
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اسرائيل تأكيدها مرارا وتكرارا كوسيلة لمعاقبة معارضة 
  .الفلسطينيين العنيفة لهذه الرسالة

من المفهوم ضمنا أن راية الروح المشوهة هذه 
يني، اسرائيل ال بشأن خراب البيت الوطني الفلسط

تستطيع أن تسمح لنفسها برفعه جهرا، مثال، في 
االلتماس ضد هدم بيت نظمي أبو بكر، الفلسطيني الذي 
ألقى طوبة قتلت الجندي عميت بن يغئال، في الوقت 

قارنوا . الذي اقتحم فيه جنود جيش االحتالل بيته
التي كانت في وضع (القاضية ياعيل فلنر : بأنفسكم
ررت رأيها ضد اتخاذ القرار بالحاجة الى جعل ب) االقلية

الفلسطينيين يفهمون مرة والى األبد فكرة أنه ليس لهم 
الحق في الوجود القومي في ارض اسرائيل، وأنه من 
المفضل لهم التنازل لليهود أخيرا في الصراع على هذا 
الحد والمغادرة بشكل طوعي مثلما حدث في العام 

نه حتى اشخاص عنصريين ليس من المستبعد أ. ١٩٤٨
مثل بتسلئيل سموتريتش كان سيتحفظ من تبرير كهذا، 
حيث أنه مثلما تعلمنا من المقابلة التي اجراها مؤخرا معه 
رفيت هيخت، أنه حتى سموتريتش واليمين المسيحاني 
. يتضح لهما بأن الصورة االخالقية السرائيل هي أمر مهم

ن، الذي يعرف في المقابل، وزير الصحة يولي ادلشتاي
أمر أو امرين عن العقاب الجماعي على اساس قومي 
من الواقع السوفييتي، كان قريبا من قول الحقيقة 
االيديولوجية الخفية بشأن هدم بيوت محاربين فلسطينيين 

يجب اخراج بطاقة حمراء امام المحكمة “. ضد االحتالل
، ”قرارها يمس مرة تلو االخرى بقيم دولة اسرائيل. العليا

  .هكذا غرد ردا على الغاء أمر هدم بيت أبو بكر

تلك التي مس بها ” قيم دولة اسرائيل“ما هي 
القاضي مني مزوز والقاضي جورج قره عندما حكما بأنه 
يجب عدم ابقاء زوجة أبو بكر واوالده الثمانية بدون 

ولكن يجب أن ال . مأوى؟ هكذا قال الوزير ولم يفصل
االعتراف بذلك، فانه مع أو بقدر ما هو محزن . نخطيء

بدون عالقة بالعمليات، انقاض بيت فلسطيني تعكس 
 .بدون شك احدى القيم المنفية السرائيل الحديثة

 ٢٦ ص٢٦/٨/٢٠٢٠الغد 

* * * * *  

يو يتحرك بدوافع بومب: واشنطن بوست
لخدمة ترامب في   صهيونية-  مسيحية

 االنتخابات
  

   إبراهيم درويشترجمة 

 الــصهيونية المــسيحية “عنــوان تحــت - لنــدن -
 واشــنطن “صــحيفة نــشرت ”الــصدارة مركــز تحتــل لبومبيــو
 غيــر عــام فــي“: فيــه قــال ثــارور إليثــان مقــاال ”بوســت
ــر رئاســة تحــت عــادي  خطــط مــا واضــحا كــان عاديــة، غي
  .بومبيو مايك الخارجية وزير لعمله

ـــد  المـــؤتمر فـــي بالمـــشاركة رغبـــة عـــن عبـــر فق
 مثيــر أمــر وهــو الثالثــاء، يــوم الجمهــوري للحــزب الــوطني
 الدبلوماســيين يجبــر الــذي البروتوكــول ناحيــة مــن للجــدل

 هــذا كــل وفــوق. الحزبيــة القــضايا تجنــب علــى األمــريكيين
 ومخاطبـة ترامـب دونالـد ترشـيح بإعـادة يرحـب لكي يخطط
 وقـال. القـدس فـي سـجلها رسـالة من الجمهوريين حلفائه

 ولن ”صيشخ “خطابه إن للصحافيين لبومبيو مساعدون
  .طاقمها أو الخارجية وزارة مصادر من أي استخدام يتم

ــا ــشر وكم ــع ن ــي ”بوليتيكــو “موق ــال تقريــر ف  لنه
 ّوقـع التـي السياسة خرق قد يكون قد بومبيو فإن توسي،
ــــسه عليهــــا ــــة بنف ــــة العــــام هــــذا بداي ــــة والمتعلق  بمحدودي

 الخارجيــة وزارة وطــاقم األمــريكيين الدبلوماســيين نــشاطات
  .ةالسياس في

ـــدي وقالـــت ـــي شـــيرمان وين  مـــساعدة عملـــت الت
 بــاراك إدارة أثنــاء الــسياسية الــشؤون فــي الخارجيــة لـوزير
 حـديث“ :”ماككالتـشي “موقـع نقلها تصريحات في أوباما

 ”واألعــراف التقاليــد مــن عــددا يخــرق القــدس مــن بومبيــو



  
  ٢٣٥ 

ــشارك ال معرفتــي حــسب”و ــة وزراء ي ــالمؤتمرات الخارجي  ب
 يدافع ألنه السياسة فوق فهو دفاعال وزير ومثل. الحزبية

  ....”العالم في أمريكا عن

 الــرئيس ونائــب بومبيــو مــن ًكــال إن ثــارور وقــال
 فـــي الكبـــار الـــسياسيين القـــادة مـــن يعتبـــران بـــنس مايـــك

ــــصهيونية المــــسيحية صــــفوف  المتحــــدة الواليــــات فــــي ال
 إيـران مواجهـة كانـت سواء -الجيوسياسية يربطان واللذان

 بـالنبوءة -الغربيـة الـضفة علـى إسرائيل سيطرة توسيع أو
  .التوراتية

 -األمريكيـة الـصحافية كتبت العام هذا بداية ففي
 دعـم ظـل عقـود، مـدى علـى“: زونيسن ميراف اإلسرائيلية

 متجــذرا الخارجيــة الــسياسة فــي موضــوعا إلســرائيل أمريكــا
 فـــي لكـــن”و ”واالقتــصادية الجيوسياســـية االعتبـــارات فــي
 واليهوديـة، المـسيحية بـاآلراء مـدفوع أنه يبدو ترامب عهد
. إلسـرائيل التوراتيـة األرض فـي لليهـود األول الدور ومنح

 فــي كعاصــمة بالقــدس اعترفــت عنــدما هــذا اإلدارة وأكــدت
ــة ــت ثــم ترامــب واليــة بداي  لمرتفعــات إســرائيل بــضم اعترف

  .”الجوالن

 حتــى النهائيــة حــروب شــن عــن بومبيــو وتحــدث
 معاصـــر تجـــسيد هـــو ترامـــب أن إلـــى إشـــارة فـــي. القيامـــة
 يـزال وال. إسـرائيل لمـساعدة قادم آخر ورمز إستر، للملكة

ـــا بومبيـــو ـــع متحالف ـــة المنظمـــة م ـــؤثرة اإلنجيلي  وهـــي الم
 يـــؤمن والتـــي ”إســـرائيل أجـــل مـــن متحـــدون مـــسيحيون“

 الواليــات أن أشــياء عــدة بــين مــن هــاجي جــون مؤســسها
 الـــــسياسة فــــي دور للعــــب إلهيــــا قــــدرا تحمــــل المتحــــدة

  .إلسرائيليةا

 مـــن بومبيـــو لخطـــاب المـــسرح يقـــدم هـــذا وكـــل
: غـورينبرغ غيرشوم اإلسرائيلي المعلق كتب وكما. القدس

 ليـست إسـرائيل وباختـصار قياميـة، خارجيـة سياسـة هذه“
 لألسـطورة خلفية وأرضية الفانتازيا، أرض بل حقيقيا، بلدا

 هوبيـت بـل بـشرا لـسنا هنـا نعيش من نحن”و ”المسيحية

 مــن جماعيــة مــشاهد فــي إضــافيون ممثلــون ت،عفاريــ أو
  .”قصتهم

ـــــــو خطـــــــة وجـــــــاءت ـــــــة بومبي ـــــــؤتمر لمخاطب  م
. سياســـية أزمـــة إســـرائيل تـــشهد وقـــت فـــي الجمهـــوريين،

 بنيـامين علـى احتجاجـا الشوارع إلى اآلالف عشرات وخرج
 البلـد ّعـرض وربمـا جنائيـة، اتهامـات يواجـه الذي نتنياهو

ــط رابعــة، النتخابــات ــسيا مــصيره ورب ــإدارة سيال  ترامــب، ب
 حيــــث األمريكيــــة، الــــسياسية الميــــاه ّعكــــر موقــــف وهــــو

  .نقاش بدون الحزبين دعم على إسرائيل اعتادت

  ٢٦/٨/٢٠٢٠ القدس العربي

* * * * *  

  !إسرائيل في والعنصرية الكراهية ثقافة
  

 "/الـــصنارة"رئيـــسة تحريـــر صـــحيفة  (ڥيـــدا مـــشعور: بقلـــم
  )الناصرة

لــــدتهم أمهــــاتهم متــــى اســــتعبدتم النــــاس وقــــد و"
ـــن !" ؟..ًأحـــرارا ـــادل عمـــر ب ـــة الع ـــوال الخليف مـــن أجمـــل أق

  ..الخطاب

 فـي األولفي البرنامج الصباحي الذي بـث أمـس 
 بثــت المحطــة مقطعــا مــصورا لمواطنــة ١٢القنــاة العبريــة 

يهوديـــة عنـــصرية أبـــدت خوفهـــا مـــن ركـــوب ســـيارة أجـــرة 
وبكـــل هـــدوء وثقـــة بـــالنفس أجابهـــا .. يقودهـــا فلـــسطيني

َلـم الخـوف؟ : وكأنه سئم من سـماع هـذا اإلدعـاء، ئقالسا
  ..!إذن انزلي من السيارة

استاء الضيوف المشاركون في الحلقة الصباحية 
من تصرف المرأة إزاء السائق الفلسطيني إال مـشتركة فـي 

التي أظهرت عنصرية واضـحة .. الحوار أسمها معيان آدم
خـــوف المــرأة وحتـــى أضـــافت انـــه " تفهمـــت"ضــد العـــرب و

لكننـــا ال ".. عنـــا"شـــكرا للـــذين شـــاركوا ودافعـــوا  ..!شـــرعي
ــدفاع مــن أحــد ــنفس .. ننتظــر ال ــان التــي، ب وال نــتفهم معي

  !الحلقة، ادعت ان أقرب صديق لها في العالم هو عربي
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نريـــد مـــنكم إصـــالح ! ال نريـــد مـــنكم الـــدفاع عنـــا
أنفــسكم ونفــسياتكم وتــصحيح ثقافــة الكراهيــة المستــشرية 

  ! لن تكون حاجة للدفاع عنافي مجتمعكم فعندها

ولمعيــان وتلــك المــرأة العنــصرية التــي تــتكلم ضــد 
" المـدافعين"ولكل ، العرب أمام الطفلة التي كانت بصحبتها

ــا أقــول إن الحــديث عــن الخــوف هــو مرحلــة أخــرى : عنه
صعبة وأصعب من العنـصرية ألن العنـصرية يمكـن وقفهـا 

مــا أ... فــي وضــع معــين مثلمــا حــصل فــي جنــوب أفريقيــا
درس فــي بعــض األمــاكن، الكراهيــة ّخاصــة إذا أصــبحت ت ، ُــ

وتــضعنا .. ًفهــي حتمــا تــؤدي إلــى منحــدر مــا بعــده منحــدر
ـــا ـــشعور  .فـــي خطـــر مخيـــف حقيقـــي ولـــيس وهمي إن ال

بـــالخوف مـــن مـــواطنين يقطنـــون فـــي نفـــس المكـــان هـــو 
خطورتــه كمــن يــزرع بــذور الكراهيــة !!... بــاألحرى كراهيــة

  .د اإلنسانفي الجينات حتى قبل أن يول

ًماذا كانت ستفعل معيـان لـو أن طبيبـا عربيـا أراد  ً
ـــي  ـــاء العـــرب يمـــألون المـــشافي ف الكـــشف عنهـــا، واألطب

بخـــصوص القـــضاة " المـــسكينة"وبمـــاذا تـــشعر ! ؟..الـــبالد
العــــــرب فــــــي المحــــــاكم والمحاضــــــرين فــــــي الجامعــــــات؟ 
وبخــصوص ســائقي الحــافالت والمنقــذين علــى الـــشواطئ 

 فـــي وســـط تـــل ابيـــب والقـــدس ومـــوظفي البنـــوك والباعـــة
  ؟..وكل المدن، وحيفا

   !ّهل ستحرض ضد جميع هؤالء المواطنين؟

من الذي يجب أن يخاف بالفعل؟ ومـن هـو الـذي 
  !يشعر بالخوف الحقيقي؟

أليس هو المواطن الذي يهان ويهـدد فـي المطـار  ُ ُ
 البحـث عـن المـأوى إلـىُويمنع من ركوب الطائرة ويضطر 

ًلمواطن الذي يشتري منـزال فـي مدينـة ؟ وا..في ظلمة الليل
أغلبيتها يهود ويعتدى عليه ويهدد؟ ومن يملك  ُ ًرضا لكـن أُ
المدينـة / يمنع من بناء بيـت عليهـا بحجـة مـسطح القريـة

المسموح البناء عليها؟ والمواطن الذي ال يستمتع بحقوق 
متساوية بينما يحرض المتطرفون اليمينيون في الحكومـة 

ع أو خوف؟ والذي يتكلم العربية فينظر ضده بدون أي راد
   كخطر أمني فقط؟إليه

ًأن يكــون اإلنــسان حــرا فــي هــذه الدولــة ال يعنــي 
ــل يعنــي أن يعــيش ، تجــرده مــن األغــالل واألصــفاد فقــط ب

  . .بكرامة وباحترام أسوة باآلخرين

آن األوان لسن قوانين واتخاذ قرارات صارمة ضـد 
  .العنصرية وتطبيقها وتنفيذها

٢٩/٨/٢٠٢٠ المقدسية القدس
 

* * * * * 

�3�  

  !بعض ما قالته القدس لصاحب الوصاية
  

  حيدر محمود

ِتقول القدس، ُأولى القبلتين َ ُْ ِ ُ ْ ُ:  

ِلفارسها ِهال بَأبي الحسين: ِِ ْ َ ُ!  

ٍرحابي بانتظار َأذان فجر ِ ِْ َ  

ْكي َأراك بُأم عيني.. ٍقريب َ  ِ َ  

جدودك كلهم حولي ُ َ ُ ٌجنود.. ُ ُ  
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يصدون ا ْ ّألذى الهمجي عنيَ !  

َحملت العبء وحدك ْ َْ َ ِ ٌوهو صعب.. َ َ َُ  

ًكما حملوه صعبا ْ َ دون من.. ُ َ!  

ِومن غير الهواشم لي ِ ُ ْ َ ْ   إذا ما.. َ

ِسألت اهللا َأن يأتي بعون ْ َ ِ ْ َ ُ!  

لقد كانوا، على مر الليالي َ  

َرماح كرامتي، وسيوف أمني ُ َ  

ْوحسبي أن روح    «أبي علي«َ

ِأبي الثوار،  ْتسكن تحت جفني َ ُ ُ ْ َ  

ُوَأحرسها، وتحرسني ُُ ُْ   ّألني.. َْ

  !ّمني.. »ِالشيخ«ُوروح .. أنا منها

ِفي ظل تخلي الرمل والنخل وغلبة الدين وقهر الرجال * ِْ َ  ِ ِ !! 

  ٢٠ ص١٨/٨/٢٠٢٠الرأي 

* * * * *  

ّالدم اُألردني الطاهر ُ  .. 
  

 حيدر محمود

َجثمان الشهيد سليمان حرب الكعابنة الذي عرفه " ٌ دليل آخر على أن -ً جزاه اهللا خيرا -َمن رقمه » األمن العام«َ
ُالتضحيات األردنية أكبر من أن تعد، أو تحصى ُيين واُألمة كلهاِوهي موضع فخر األردنيين، والفلسطين.. َُ  .. فإلى روح هذا

ِالبطل، واخوانه، وأهله، وذويه ِ ِوالينا جميعا في غرب النهر وفي شرقه.. ٕ ِِ  ً وال «: »آية الشهداء«نقرأ في هذا الصباح .. ٕ
ُتحسبن الذين قتلوا في سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون  ٌ ً ُِ».  

الدم األردني» ُ  «ُنار ونور ٌ  

ُهو للقدس دائما منذورو ً ِ ُ  

كلما نادت  ُسكبناه» ُالقباب«ُ ْ  

ُحتى يفوح البخور.. ًغزيرا ُ َ ّ  

ِويفوح العبير من شهداء ُ ُ ُ َ  

ُفاألحمر الزكي زهور.. ِالجيش ُُ   

ِمن هنا يبدأ الطريق إلى اهللا ْ  

ُوانا على الطريق نسير َ ِ ّ ّ ٕ  

ِمنذ كنا، وكأن، لم نخلف ْ ُّ ُ ُ ْ ُ  

ُه الحضوروال غاب عن مدا.. َالوعد ُ!  
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ٌتوَأم اهللا بيننا، فهو نهر ُْ َْ ََ َ ْ َ ْ َْ  

ُوالعسير فيه يسير.. ًوحمى َُ ِ َ  

ٌوفقير  ِ حد الخصاصة -َ –لكن ْ  

ُبكرامات أهله مبرور ِ ِ ِ!  

ِتزغرد للجند» اَألقصى«ُورحاب  ْ ُ ُ ُ  

ُالتهليل«ويعلو  «والتكبير ،ُ  

يسلم الكف.. أيها الجيش َ ُ َ ْ َ  

ُوالسيف َك السطورٌووقف على هوا.. ّ  َ  

ّالقائد المفدى«وعلى  ُ   ٌسالم» ِ

ِثغور«من  ُتغار منها .. »ُ ُالثغور«َ »  

َطال، أم قصر.. ُسوف نلقاه ُ َ َ  

ُالدهر ْ  ..ُوال بد أن توفى النذور  ّ َُ ْ  ُ!  
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