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  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٤  االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى لعب بالنار: الصفدي •

  ٦  "حل الدولتين" يتوعد بقتل  نتنياهوبسط السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة •

   الدولة اإلسرائيليةالمستوطنات ستكون جزءا من أرض: نتنياهو •

  ٧  القيادة الفلسطينية ترفض التصريح وتعتبره إعالنا صريحا لضم الضفة الغربية        

  ١٠  "األقصى"نتنياهو يبني حكومته القادمة على تغيير الوضع القائم بالقدس و: عبد القادر •

  ١١  سيادة المطران عطا اهللا حنا يوجه نداء عاجال للكنائس المسيحية في هندوراس •

  اعتداءات

  ١٢   أسيرا٧٦ُاالحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري بحق  •

  ١٢  العيزرية في مضربين أسيرين مع تضامنية مسيرة يمنع االحتالل •

  ١٣  وزير إسرائيلي برفقة مستوطنين يقتحمون األقصى •

  ١٣  الماضي الشهر األقصى اقتحموا ًمستوطنا ٣٣٣٠ •

  ١٤  "يسويةالع"االحتالل يعتقل شابا من : القدس •

  ١٤  ًاالحتالل يجبر مقدسيا على هدم منشأته التجارية بسلوان •

 المؤسسات على الخناق لتضيق استمرار اللقلق برج اقتحام ":األهلية المنظمات" •
  ١٤  المقدسية

  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٥  ٢٤ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل لـ  •

  ١٦  لت محاضرة جامعية ونجليهااعتقاالت ومداهمات بالضفة طا •
  

  شؤون مقدسية

ّوزارة الثقافة ترشح  •   ١٨  لجائزة االيسيسكو ألفضل مشروع ثقافي في القدس" ّبرج اللقلق"ُ

  ١٩  يحق للمؤسسات المقدسية ان تنفذ فعالياتها ونشاطاتها: "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
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  تقارير
  

  ١٩  صفقة بين نتنياهو وفيغلين ضحيتها األقصى •
  

  آراء عربية
  

  ٢١  نقل السفارات إلى القدس المحتلة ضرب للشرعية الدولية •

  ٢٣  وهجرة الصهاينة إلى فلسطين… بين هجرة المسلمين إلى يثرب •

  ٢٥  انتخابات إسرائيلية خطيرة •
  

  فعاليات
  

  

  ٢٧  في جنين" بالريشة والقصيدة نلون القدس"افتتاح معرض الفن التشكيلي  •
  

  ةعبرية مترجمآراء 
  

  ٢٧  السلطة الفلسطينية تعلن إلغاء تقسيم الضفة إلى مناطق صنفتها اتفاقات أوسلو •
  

  اخبار باالنجليزية
  

Ashrawi : Netanyahu's annexation plans require international 

action, including sanctions ٢٨  
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  شؤون سياسية

  لعب بالناراالنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى: الصفدي
 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية  -  رهام فاخوري- عمان
مملكة السويد مارغو والستروم اليوم استمرار البلدين العمل المنهجي المتواصل إليجاد مساحات أوسع 

يمية والدولية لتفعيل الجهود للتعاون االقتصادي والتجاري والسياحي ولزيادة التنسيق إزاء القضايا اإلقل
وعبر الوزيران خالل لقائهما في وزارة . المستهدفة تجاوز أزمات المنطقة وتحقيق األمن واالستقرار

  .الخارجية اليوم عن اعتزازهما بما تشهده عالقات المملكتين المتميزة من تطور مستمر في جميع المجاالت

 اإلقليمية، وخصوصا تلك المرتبطة بالقضية واستعرض الوزيران خالل محادثاتهم المستجدات
الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود استئناف عملية سلمية جادة وفاعلة تنهي الصراع وفق حل 

كما بحث الوزيران األزمة المالية التي تواجهها وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين .الدولتين
زها ضرورة حتمية لضمان استمرار الوكالة بتقديم خدماتها لالجئين وفق وسبل تجاو) األنروا(الفلسطينيين 

تكليفها أألممي، واتفقا على المضي في جهود المملكة والسويد المشتركة لحشد الدعم المالي والسياسي 
واستعرض الوزيران التطورات في جهود التوصل لحل سياسي لألزمة السورية واألزمة اليمنية .للوكالة

ِوفي تصريحات صحافية مشتركة، أكد الصفدي على حرص المملكة تطوير عالقاتها . لى اإلرهابوالحرب ع
كما . مع السويد وثمن الدعم الذي تقدمه السويد لألردن لمساعدته على تحمل أعباء أزمة اللجوء السوري

في تنظيم عديد ثمن الصفدي مواقف السويد الداعمة لألنروا والتي تبدت شراكة وعمال مستمرا مع األردن 
وشكر السويد . فعاليات ومؤتمرات بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء إلسناد الوكالة وتلبية احتياجاتها المالية

 مليون دوالر أعلنته العام الماضي ألربع ٢٠٠على الدعم المالي الذي تقدمه لألنروا والذي كان آخره مبلغ 
 ألف طالب في ١٢٢لب فلسطيني بينهم حوالي  ألف طا٥٦٠يلتحق أكثر من "وقال الصفدي .سنوات

المملكة بمدارسهم األسبوع الحالي وسيحصلون على حقهم األساسي في التعليم بفضل دعم السويد وعديد 
دول شقيقة وصديقة استمرار الوكالة بالقيام بدورها ضرورة حياتية وسياسية وال شيء يمكن أن يبرر 

وأكد الصفدي أن ".نيين من حقهم في التعليم والعيش بكرامةحرمان أطفال فلسطين والالجئين الفلسطي
 مليون دوالر، مرتبطة بقضية ١٢٠األنروا، التي يصل العجز المالي في موازنتها للعام الحالي حوالي 

الالجئين التي يجب حلها بما يضمن الحق في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 
كما قال الصفدي إن . تدعو إلى حل متفق عليه في إطار حل سياسي شامل للصراعالسالم العربية التي

البلدين متفقان على أن ال بديل لحل الدولتين سبيال لحل الصراع، مشددا على أن قيام الدولة الفلسطينية 
 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس هذا الحل وفق ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

  .ارات الدولية ومبادرة السالم العربية هو السيل الوحيد لتحقيق السالم الشاملالقر
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الحرم القدسي الشريف  /وحذر الصفدي من تبعات االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى
هي لعب بالنار "وقال إن هذه االنتهاكات . ومحاوالتها تغيير الهوية العربية اإلسالمية والمسيحية للمقدسات

يفضي إال إلى تأجيج الصراع، ما يهدد األمن والسلم الدوليين واإلقليميين ويستدعي موقفا دوليا صارما لن 
وأكد أن القدس خط أحمر بالنسبة لجاللة الملك عبداهللا الثاني، ." في مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية

ى أن حماية القدس الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة، مشددا عل
والمقدسات هي مسؤولية عربية إسالمية دولية مشتركة في ضوء مكانة المدينة المقدسة وما تمثله 

السيادة على القدس المحتلة "وقال إن . اإلجراءات اإلسرائيلية من خطر على األمن والسلم إقليميا ودوليا
ية وحمايتها والحفاظ على الوضع القائم فلسطينية والوصايا على مقدساتها اإلسالمية والمسيحية هاشم

ِوفي ما يتعلق بالوضع في سوريا أكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود ".فيها مسؤولية عربية إسالمية دولية
المستهدفة التوصل لحل سياسي لها يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويعد لها أمنها 

كما أكد الصفدي ضرورة إنهاء األزمة اليمنية عبر حوار .نودورها ويهئ ظروف العودة الطوعية لالجئي
وأكد دعم المملكة لمبادرة المملكة العربية السعودية . سياسي وفق المرجعيات المعتمدة واتفاقية استكهولم

  .للحوار

تابعنا اليوم بقلق شديد التطورات في لبنان ونؤكد في المملكة ضرورة احترام القرار "وقال الصفدي 
  ." واحترام سيادة لبنان والحفاظ على أمنه ونحذر من تبعات التصعيد١٧٠١ الدولي

من جانبها قالت والستروم، ان األردن صديق مهم للسويد في المنطقة وان بالدها تتمتع بعالقات 
وبخصوص عملية السالم في الشرق األوسط اكدت وزيرة .ثنائية قوية وتعاون مستمر مع المملكة

  .ة القوية إلى اطالق مفاوضات مجدية، ومواصلة إظهار الدعم الدولي لحل الدولتينالخارجية على الحاج

ووصفت . كما قالت والستروم ان زيارتها للمنطقة ركزت على األوضاع في اليمن بشكل أساسي
واكدت ان بالدها ال تزال ملتزمة بدعم العملية السياسية في اليمن، بما ". بالكارثي"الوضع اإلنساني هناك 

وبخصوص االزمة السورية .٢٠١٨ي ذلك تنفيذ اتفاقية استكهولم، التي تم التوصل إليها في ديسمبر ف
اكدت الوزيرة على ضرورة وجود عملية سياسية ذات مصداقية، وثمنت الجهود األردنية لمساعدة ودعم 

 الالجئين ْكما أعربت عن تقدير بالدها لدور االردن في احتضان عدد كبير من. الالجئين السوريين
 .السوريين منوهة الى ضرورة ان يكون هناك عودة طوعية وآمنة وكريمة لالجئين

  ٩ ص٢/٩/٢٠١٩الرأي 

***  
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  بسط السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة

 "حل الدولتين" يتوعد بقتل نتنياهو
  

ن نتانياهو بعدم تعهد رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامي -   كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
تكرار تجربة إخالء المستوطنات من أي بقعة في فلسطين، جاء ذلك خالل كلمة افتتاح السنة الدراسية 

  .شمالي الضفة الغربية المحتلة» الكانا«الجديدة في مستوطنة 

تجمع مستوطنات قطاع (لن نجتث أي أحد من هنا ولن نكرر تجربة غوش قطيف «: وقال نتانياهو
سط السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة ، وسنب)غزة

  .»إسرائيل

لن أقسم القدس ولن اقتلع أي مستوطنة، وسأهتم بأن نسيطر على منطقة غربي نهر «: وأوضح
نقطة كل ..  وال أميز بين الكتل االستيطانية للنقاط االستيطانية المعزولة–سوف أفرض السيادة .. األردن

  .»استيطانية كهذه هي إسرائيلية وهي من مسؤوليتنا كحكومة

حل «وبتعهدات نتانياهو تلك، يؤكد ضمنيا على عدم ايمان الحكومة اليمينة في اسرائيل بـ
، وبانهاء فكرة اقامة دولة فلسطينية على كامل تراب الضفة الغربية المحتلة، وعاصمتها القدس »الدولتين
  .الشريف

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تعقيبا على اعالن في المقابل، 
نتانياهو نيته ضم المستوطنات، إن في هذه األوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها االدارة األميركية 

األمر ًخلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، مضيفا ان هذا 
وأضاف أن . ُيعتبر استمرارا لمحاوالت خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سالم أو أمن أو استقرار

سياسة االستيطان ومحاوالت التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السالم العربية، والعمل على تآكل حل 
ه الشعب أو ال حصانة الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سالم يرضى عن

وتعقيبا على .ألحد أو ألي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية
إن هذه التصريحات التي يحاول من «: حنان عشراوي. تصريحات نتانياهو، قالت عضو اللجنة التنفيذية د

مجرد شعارات انتخابية بل هي تفضح خاللها نتانياهو كسب أصوات المستوطنين المتطرفين ليست 
ممارساته القائمة على األرض وسياساته التي تعكس فكر وايديلوجيا دولة إسرائيل العنصرية المتطرفة التي 
ٕتقوم على سلب أراضي فلسطين التاريخية ومحاربة حق شعبنا في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة 

ل اإلسرائيلي وبالتواطؤ مع اإلدارة األميركية تعمل بشكل ممنهج وأكدت على أن دولة االحتال.»ذات السيادة
ومدروس للقضاء التام على الوجود الفلسطيني من خالل فرض أمر واقع على األرض يقوم على تشريع 
االستيطان وضم المستوطنات واالمتداد والتوسع على حساب ممتلكات ومقدرات المواطن الفلسطيني 

 حياته اليومية وتعزيز سياسات التهجير القسري والتطهير العرقي وصوال الى والتنكيل بشعبنا وتنغيص
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من جهته، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب .إقامة إسرائيل الكبرى
ً، ردا على تعهد نتانياهو، بضم »ّأشد العقوبات على سلطة االحتالل ومحاسبتها«عريقات، بإنزال 

األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة «ودعا عريقات .ات الضفةمستوطن
بتحرك دولي عاجل تتحمل خالله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على 

ت الشرعية ٕسلطة االحتالل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وادانتها، وتنفيذ قرارا
  .»٢٣٣٤الدولية خاصة قرار مجلس األمن 

ًلن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث أن «وأكد عريقات أن إعالن السيادة على كافة المستوطنات 
ًإن هيمنة القوة ال تخلق قانونا وال تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد «، وقال »الضفة أرض محتلة

  .»عية الدولية التي تعتبر الضم غير قانوني واالستيطان جريمة حربعن ذلك هو األمم المتحدة والشر

، أن تصريحات نتانياهو، حول بسط السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات »حماس«وأكدت حركة 
من جهة اخرى، أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي .الضفة الغربية، خطيرة وتكريس لسياسة األمر الواقع

ٍالمقامة على أراض فلسطينية شمالي مدينة رام اهللا » شيلو«توسعة مستوطنة عن مخطط جديد يستهدف 
وقال الناشط الفلسطيني، بشار القريوتي، إن اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية نشرت خارطة .وجنوبي نابلس

  .تضمنت إيداع مخطط استيطاني جديد في قريوت وجالود جنوبي نابلس، وترمسعيا شمالي رام اهللا

قريوتي؛ وهو ناشط في مجال رصد انتهاكات المستوطنين جنوبي نابلس، أن الخارطة وأوضح ال
 .المقامة على أراضي القرى المذكورة» شيلو«تستهدف توسعة نطاق سيطرة مستوطنة 

 ١٢ ص٢/٩/٢٠١٩الرأي 

***  

  المستوطنات ستكون جزءا من أرض الدولة اإلسرائيلية: نتنياهو
 

  يح وتعتبره إعالنا صريحا لضم الضفة الغربيةالقيادة الفلسطينية ترفض التصر

نددت القيادة الفلسطينية بتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين  –عمان -نادية سعد الدين
 على جميع المستوطنات الممتدة في أراضي الضفة الغربية، بما فيها "السيادة اليهودية"نتنياهو، بسط 

 ألف مستوطن ٦٥٠ بؤرة استيطانية تضم أكثر من ١٢٠ مستوطنة و١٩٦القدس المحتلة، ضمن 
المستوطنات ستكون جزءا "وأكدت القيادة الفلسطينية رفضها لتصريح نتنياهو، الذي قال فيه إن .إسرائيلي

ّإعالن صريح لضم الضفة الغربية إلى الكيان "، معتبرة أنه " الدولة اإلسرائيلية"إسرائيل"من أرض 
ئيس محمود عباس سيطالب، في كلمته المقررة أمام الجمعية العامة لألمم الر"وأوضحت بأن ."اإلسرائيلي

المتحدة الشهر الحالي، مجلس األمن الدولي بتنفيذ قراراته حول وقف األنشطة االستيطانية، مثلما سيدعو 
  ."المجتمع الدولي لعدم التعاطي مع االستيطان باعتباره غير قانوني ومخالف لقرارات الشرعية الدولية



 
٨

االستيطان غير “من جانبه؛ قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن 
ُشرعي وسيفكك كما فكك في غزة وسيناء ُ.”  

في هذه األوقات الخطرة والحاسمة التي تحاول فيها اإلدارة “وأضاف أبو ردينة، في تصريح أنه 
ف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، فإن الحكومة األميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال ومخال

اإلسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي ال يعتبر حال، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم 
  ."المستوطنات غير الشرعية في األرض المحتلة

ًهذا األمر يعتبر استمرارا لمحاوالت خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى "ونوه إلى أن  أي سالم أو ُ
  ."أمن أو استقرار

لسياسة االستيطان ومحاوالت التطبيع المجاني المخالف “وأكد أبو ردينة الرفض الفلسطيني 
سالم يرضى الشعب الفلسطيني، أو ال “ً، داعيا إلى ”لمبادرة السالم العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين
  ”.جالس الوطنية والشرعية العربية والدوليةحصانة ألحد أو ألي قرار أو موقف يخالف قرارات الم

ًتحديا جديدا إلرادة المجتمع “وبالمثل؛ اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني هذا التصريح اإلسرائيلي  ً
 الصادر في ٢٣٣٤ًالدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخرقا لقرارات مجلس األمن الدولي، السيما القرار رقم 

ت األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية غير قانونية، ويجب وقفها، بما في ذلك  ، التي اعتبر٢٠١٦ديسمبر 
  ."مدينة القدس المحتلة

ال شرعية وال قانونية ألي قرارات أو تصريحات أو “، في بيان له، أنه "الوطني الفلسطيني"وأكد 
 المحتلة التي ّتعهدات صادرة عن أي جهة تشرع االستيطان اإلسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية

  ."٢٠١٢اعترفت بها األمم المتحدة العام 

ٕال سالم وال أمن مع االستيطان واالحتالل، وان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها "وشدد على أنه 
ّ يعد ١٩٤، وعودة الالجئين إلى ديارهم وفق القرار ١٩٦٧مدينة القدس على حدود الرابع من حزيران 

   .”ألمن واالستقرار في منطقة الشرق األوسطالضمانة الوحيدة لتحقيق ا

المجتمع “فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، 
الدولي بتحرك عاجل تتحمل خالله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على 

  .ٕورية وملموسة لردعها وادانتهاسلطة االحتالل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات ف

ًإعالن السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات لن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث أن “وأكد أن 
ً، عدا أن هيمنة القوة ال تخلق قانونا وال تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول ”ًالضفة الغربية أرضا محتلة

لية التي تعتبر الضم غير قانوني واالستيطان جريمة الوحيد عن ذلك هو األمم المتحدة والشرعية الدو
  .”حرب



 
٩

الدعم األميركي الالمحدود لالحتالل “أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فاعتبرت أن 
) ج(ُواالستيطان يشجع نتنياهو على التمادي في تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة 

  ”.لمحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني فيهاباإلضافة الى القدس ا

) ج(حرب نتنياهو المعلنة والمفتوحة ضد الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة “وقالت إن 
ًتعتبر تحديا صارخا إلرادة المجتمع الدولي وللدول التي تدعي الحرص على تحقيق السالم وفق مبدأ حل  ً

  .الدولتين

االسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم عدم محاسبة المسؤولين “ورأت أن 
   تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يدفع سلطات االحتالل الى مضاعفة مخططاتها االستيطانية

 

المقامة على أراضي المواطنين ” الكنا“وكان نتنياهو أصدر تصريحه الخطير خالل زيارته إلى مستوطنة 
على ” اليهودية“حكومته ستطبق السيادة “في سلفيت، بالضفة الغربية المحتلة، قال فيه إن الفلسطينيين 

الدولة ” إسرائيل“ستكون المستوطنات جزءا من أرض “: ًجميع مستوطنات الضفة الغربية، مضيفا
  .”اإلسرائيلية

و البيت نحن نبني منازل جديدة هنا، هذا ه“وأضاف، وفق المواقع اإلسرائيلية االلكترونية، 
غوش “جديدة، لن يقتلع أي شخص من هنا، لن يكون ” الكنا“األصلي لشعب إسرائيل، سوف نبني 

  .، وفق مزاعمه”آخر، لن يكون هناك المزيد من النزوح” قطيف

) صوت فلسطين(فيما قال سفير فلسطين في األمم المتحدة، رياض منصور في حديث إلذاعة 
مة في الجمعية العامة لألمم يطالب فيها مجلس األمن بتنفيذ الرئيس عباس سيلقي كل“الرسمية، إن 

قراراته ووقف التصعيد االستيطاني، كما سيدعو الدول إلى تقديم تقارير منسجمة مع الفقرة الخامسة من 
القرار الذي يؤكد على كافة الدول أن تميز العالقة بين سلطات االحتالل واألراضي المحتلة، وعدم التعاطي 

  .”يطان باعتباره غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس األمنمع االست

جلسة رفيعة المستوى لمجلس األمن الدولي برئاسة روسيا التي ستترأس المجلس “ونوه إلى عقد 
 .” بوقف االستيطان من قبل االحتالل اإلسرائيلي٢٣٣٤حول التقرير الفصلي؛ لتطبيق القرار 

، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني نظير ما ًفلسطين ستطالب، أيضا“وأوضح منصور، أن 
ًيتعرض له من انتهاكات وجرائم في عموم األراضي الفلسطينية المحتلة، فضال عن الدعوة إلى ضرورة 

وسد العجز في ميزانيتها وتجديد واليتها لمدة ثالث ” األونروا“توفير األموال الالزمة لوكالة الغوث الدولية 
  .”سنوات مقبلة

  ٢٢ص/٢/٩/٢٠١٩الغد 

*** 
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  "األقصى"نتنياهو يبني حكومته القادمة على تغيير الوضع القائم بالقدس و: عبد القادر
 

 وعـضو الـسابق الـوزير القـادر، عبد حاتم حذر – خضير أبو محمد – كوم دوت" القدس" – القدس
 اإلسـرائيلي الـوزراء رئـيس مـن كـل وقعـه الـذي االتفـاق خطـورة مـن القـدس، فـي اإلسالمية األوقاف مجلس

ــل مــن عليــه المــصادقة ســتتم والــذي فــيجلن، موشــي المتطــرف الهويــة حــزب ورئــيس نتنيــاهو بنيــامين  قب
 .األحد نهائي بشكل الطرفان

 منـذ المبارك األقصى المسجد له يتعرض الذي األخطر هو االتفاق هذا ):القدس(لـ القادر عبد وقال
ــام ــأن تكمــن والخطــورة ،١٩٦٧ الع ــة أصــبح األقــصى المــسجد ب ــي مــساومة ورق ــات ف ــات االنتخاب  والتحالف

 األقـصى المـسجد فـي القـائم الواقع تغيير محاولة في نتنياهو بزعامة الليكود حزب جدية يؤكد وهو .الحزبية
ــارك ــة المب ــدور المــس ومحاول ــس ب ــاف ٕوادارة األوقــاف مجل  الهاشــمية بالوصــاية والمــس اإلســالمية، األوق
 .المبارك األقصى بالمسجد خاصة المحتلة، القدس في والمسيحية اإلسالمية المقدسات على األردنية

ــد وأوضــح ــأتي االتفــاق أن القــادر عب ــالتزامن ي  أبرزهــا كــان التــي الليكــود، زعمــاء تــصريحات مــع ب
 علـى األردنيـة الوصـاية إنهـاء إلـى ًصـراحة دعـا الـذي أردان، جلعاد اإلسرائيلي الداخلي األمن وزير تصريح
 .األوقاف دور ٕوانهاء المبارك ألقصىا المسجد

 عــين فــي أصــبح المبــارك األقــصى المــسجد أن إلــى تــشير التطــورات هــذه كــل أن القــادر عبــد وأكــد
ًواسالميا ًعربيا ًتدخال يتطلب وهذا العاصفة،  رسـائل توجيـه إلى والشعارات والتصريحات االستنكارات يتجاوز ٕ
 والمـسجد القـدس مدينـة علـى والتغـول التمـادي هـذا كـل لـفخ تقـف التي المتحدة للواليات واضحة تحذيرية
 .المبارك األقصى

 األقـصى المـسجد إن :وقـال بالنـار، اللعب مغبة من اإلسرائيلية والحكومة نتنياهو القادر عبد وحذر
 لتغييـر جديـدة محاولـة أي أمـام األيـدي مكتـوفي الفلـسطينيون يقـف لـن أحمـر وخط حساس عصب المبارك
 .فيه الراهن الوضع

 الهوية حزب ورئيس نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس من كل عقده مؤتمر خالل أنه يذكر
 لــصالح القادمــة االنتخابــات مــن الهويــة حــزب انــسحاب األخيــر أعلــن الخمــيس، فــيجلن موشــي المتطــرف
 مــسودة فــي طرفــانال عليهــا ّوقــع وحزبــه، لفــيجلن نتنيــاهو يمنحهــا امتيــازات عــدة مقابــل والليكــود نتنيــاهو
 الهيكـل لجماعـات خاصـة امتيـازات مـنح":التعهـدات هـذه أبـرز ومـن .األحد الطرفان عليها سيصادق مكتوبة

 اليهـود انتظـار فتـرة وتقـصير والمعلومات الخدمات تحسين ":٤.٦ النقطة االتفاق، في جاء حيث المتطرفة،
 بهـم خاصـة تعريفيـة وأدوات يافطـات ٕواحضار مدتها ٕواطالة اقتحاماتهم تسهيل يعني ما ،"الهيكل جبل "أمام
 .المبارك األقصى المسجد في
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 منـذ يحققونـه سياسـي إنجـاز أكبـر هـذا أن" الهيكـل منظمات "اتحاد اعتبر االتفاق هذا على ًوتعقيبا
 .الصخرة قبة مسجد مكان المزعوم الهيكل بناء نحو الطريق في ١٩٦٧ عام الشرقية القدس احتالل

 المقتحمـين اليهـود أعداد زيادة سيضمن القرار هذا أن االتحاد، باسم المتحدث ،أساف فريد واعتبر
 األوقــاف مؤسـسة دور لتحجـيم ومقدمـة لألقـصى، االقتحامـات وطريقــة سـبل مـن ّويحـسن األقـصى للمـسجد

 الحكومـة في مهمة سيادية وزارة على فيجلن سيحصل ًأيضا االتفاق ووفق األقصى، المسجد في اإلسالمية
  .القادمة ائيليةاإلسر

  ١/٩/٢٠١٩القدس المقدسية 

*** 

  : سيادة المطران عطا اهللا حنا يوجه نداء عاجال للكنائس المسيحية في هندوراس
 "إلسرائيل حكومة بالدكم بأن القدس عاصمة إعالنمن واجبنا جميعا ان نرفض "
   

 اليـوم نـداء رثـوذكساأل سبـسطية للـروم أسـاقفة وجه سيادة المطران عطا اهللا حنـا رئـيس –القدس 
 كافــة الكنـائس المــسيحية فـي هنــدوراس ورؤسـائها ، وطالـب ســيادته فـي هــذه الرسـالة العاجلــة إلـىعـاجال 

 بـاإلعالنبضرورة ان تعلن الكنائس المسيحية فـي هنـدوراس عـن رفـضها واسـتنكارها لقـرار الحكومـة هنـاك 
  .إلسرائيلعن القدس عاصمة 

 يعتبر انتهاكا صـارخا لقواعـد القـانون الـدولي كمـا انـه إنمااس وقال سيادته بأن قرار حكومة هندور
  .ال يساهم في تحقيق العدالة والسالم في هذه البقعة المقدسة من العالم 

 يعتبــر تطــاوال علــى الحقــوق الفلــسطينية ومــساسا خطيــرا بطــابع مدينــة إنمــاان قـرارا مــن هــذا النــوع 
 الـثالث كمـا انهـا المدينـة التـي اإلبراهيميـةنات التوحيديـة القدس الخاص التي تعتبر مدينة مقدسة في الديا
  .واإلسالمية مقدساتهم المسيحية أهميعتبرها الفلسطينيون عاصمتهم وقبلتهم وحاضنة 

 يعتبـر اسـتفزازا خطيـرا لمـشاعر ألنـه بأسـرع مـا يمكـن ٕوابطالـه اإلجـراءيجب العمل علـى رفـض هـذا 
بر انتهاكـا صـارخا لحقـوق الفلـسطينيين والـذين يناضـلون مـن الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين كما انه يعت

اجل الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة والعيش بسالم في ظـل دولـة فلـسطينية مـستقلة وعاصـمتها 
 كمـا أمريكيـة سيادته في رسالته مخاطر هذا القرار الذي يبدو انه اتى بضغوطات وابتـزازات وأوضحالقدس، 

ساء الكنائس في هندوراس بعض االقتراحات العمليـة الواجـب اتخاذهـا سـريعا بهـدف وقـف وقدم سيادته لرؤ
  .قرار الحكومة في هندوراس وهو قرار مرفوض من قبلنا جملة وتفصيال

  ١/٩/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

***  
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  اعتداءات 

  أسيرا٧٦ُاالحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 
 

 ) فلسطين(رام اهللا 

بحق ) جديد وتجديد(أمر اعتقال إداري ) ٧٦(أصدرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم األحد، 
 .عدد من األسرى

أن مدد االعتقال  ،)رسمية(جون االحتالل شؤون األسرى والمحررين في س لهيئة وأفاد بيان،
  .أغسطس المنصرم/قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خالل شهر آب تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر،

اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية ال يمكن " اإلداري"ُيشار إلى أن 
 .للمعتقل أو محاميه اإلطالع عليها

حسب األوامر العسكرية اإلسرائيلية، تجديد أمر االعتقال اإلداري مرات غير محدودة، حيث ويمكن، 
 .يتم استصدار أمر اعتقال لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد

وتعمد سلطات االحتالل اإلسرائيلية إلى توسيع نطاق االعتقاالت اإلدارية في صفوف الفلسطينيين، 
  .ية، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومةالجماع ضمن سياسة العقوبات

وتحتجز سلطات االحتالل في سجونها نحو سبعة آالف أسير فلسطيني، بينهم مئات المعتقلين 
  .اإلداريين

  ٢/٩/٢٠١٩وكالة قدس برس انترناشيونال لالنباء 

***  

  العيزرية في مضربين أسيرين مع تضامنية مسيرة يمنع االحتالل
 

 الطعـام عـن المـضربين األسـيرين مع تضامنية مسيرة األحد، مساء االحتالل، شرطة منعت – وطن
 .القدس شرق العيزرية بلدة في خلف، ٕواسماعيل حلبية بدر حذيفة

 سـيرها وواصـلت بالعيزريـة، النـار وادي دوار مـن انطلقـت مـسيرة الوطنيـة والقوى الفعاليات ونظمت
 .أراضيها على المقام ،"ميمأدو معاليه " مستوطنة دوار وصلت حتى

 دوار بعـــد مـــا إلـــى ســـيرها مواصـــلة مـــن ومنعتهـــا بـــدورياتها المـــسيرة االحـــتالل شـــرطة وحاصـــرت
 .ٕوارجاعهم المشاركين بدفع وقامت المستوطنة،

 أبو بلدة من الطعام عن للمضربين األسيرين وصور وشعارات الفلسطينية األعالم المشاركون ورفع
  .يوما ٤٠ منذ المضرب خلف ٕواسماعيل يوما، ٦٣ منذ الطعام عن المضرب يةحلب بدر حذيفة وهما ديس

  ١/٩/٢٠١٩وطن 

***  



 
١٣

 وزير إسرائيلي برفقة مستوطنين يقتحمون األقصى
 

 : فلسطين أون الين–القدس المحتلة  

اقتحم وزير الزراعة في حكومة االحتالل اإلسرائيلي أوري ارئيل، برفقة مجموعة من المستوطنين، 
  .ليوم األحد، باحات المسجد األقصى، وسط حراسة مشددة من قوات االحتاللصباح ا

 مستوطنا اقتحموا األقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا ٣٠و" ارئيل"وأفادت مصادر مقدسية، بأن 
لسلسلة انتهاكات ) عدا الجمعة والسبت(ًويتعرض المسجد األقصى يوميا .جولة استفزازية في باحاته

ل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، فيما تزداد واقتحامات من قب
  .وتيرة تلك االقتحامات خالل فترة األعياد اليهودية، في محاولة لتقسيمه زمانيا ومكانيا

  ٢/٩/٢٠١٩ فلسطين أون الين

*** 

  الماضي الشهر األقصى اقتحموا ًمستوطنا ٣٣٣٠

 

 اإلســرائيلي الــشأن لدراســات القــدس مركــز عــن صــادر تقريــر وثــق –الت  وكــا– الفلــسطيني الحــدث
 المنـصرم، آب /أغـسطس شـهر خـالل األقـصى، المـسجد اقتحمـوا الـذين المـستوطنين أعداد أن والفلسطيني

ــال.كبيــر ٍبــشكل تــصاعد ــذين المــستوطنين عــدد إن المركــز وق  ٣٣٣٠ وصــل آب خــالل األقــصى اقتحمــوا ال
 ًمـشيرا المزعوم، الهيكل بطالب يسمون وما العسكري، بلباسهم االحتالل جيش يف عناصر بينهم ًمستوطنا،

 المزعــوم، الهيكــل طــالب مــن ٥٠ لـــ باإلضــافة ،٣١٨٠ بلــغ لألقــصى المقتحمــين المــستوطنين عــدد أن إلــى
 كـان األوسـع االقتحـام أن المركـز وبـين.ارئيـل اوري االحـتالل حكومة في الزراعة وزير المقتحمين بين ومن
 وتـأتي غليـك، يهـودا المتطـرف  االقتحام وقاد ًمستوطنا، ١٧٢٩  بلغ إذ المبارك األضحى عيد أيام أول في
 ".الهيكل خراب ذكرى"بـ يسمى بما االقتحامات هده

 داخــل المعتكفــين طالــت الطــرد وحــاالت االعتــداءات مــن جملــة الماضــي أغــسطس شــهر شــهد كمــا
 .االحتالل وشرطة وجنود المتطرفين ينالمستوطن قبل من واقتحامه وتدنيسه األقصى،

 اقتحامـات إن عـواد أبـو عمـاد والفلـسطيني اإلسـرائيلي الشأن لدراسات القدس مركز عام مدير وقال
 ،اإلسـرائيلية الحكومـة سير على كبير مؤثر باتت الدينية "الصهيونية" أن إلى يشير وهذا ازدياد في األقصى

 اسـتطاعت حيـث الكبير، التأثير الدينية للصهيونية بات الدينية ةالحكوم في وجوده ظل في نتنياهو أن كما
 الدينيـة، الـصهيونية إليـه تطمـح الـذي األكبـر الحـد إلـى االقتحامـات بزيـادة الحالية الظروف هذه تستغل أن

 .لألقصى معينة ٕواغالق اقتحام ساعات خالل من الزماني التقسيم تأكيد حاولت وربما

  ٢/٩/٢٠١٩الحدث 

***  



 
١٤

  "العيسوية"االحتالل يعتقل شابا من : القدس
 

فجــر اليــوم األحــد، الــشاب شــادي عطيــة مــن بلــدة العيــسوية وســط القــدس  اعتقلـت قــوات االحــتالل
 . أحد مراكزها في المدينة المقدسة للتحقيق معهإلىّوحولته  المحتلة،

 اقتحامـات  حـصار عـسكري محكـم منـذ ثالثـة شـهور يتخللـهإلىيذكر أن العيسوية ما زالت تخضع 

  .متكررة للتنكيل بالسكان

  ١/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  ًاالحتالل يجبر مقدسيا على هدم منشأته التجارية بسلوان

 

 اليـوم مساء جالجل، مأمون المواطن اإلسرائيلي، االحتالل بلدية أجبرت – وكاالت – اليوم فلسطين
  .ترخيص دون البناء بحجة سلوان، ببلدة تانالبس حي في الكائنة التجارية منشأته هدم على األحد،

 حيـث بيـده، التجاريـة منـشأته هـدم جالجـل المـواطن أن سـلوان/حلـوة وادي معلومـات مركـز وأوضح
 البلديـة لمراجعـة اسـتدعاء شـهر قبل سلمته كما للمنشأة، إداري هدم قرار اليوم صباح البلدية طواقم سلمته
  .ترخيص دون البناء بحجة

أن مفــتش  ، الفتــا"البالليــت"ه بنــى المنــشأة قبــل شــهرين، مــن الــصاج المقــوى وأضــاف جالجــل أنــ
، وتبلـغ "وهي عبارة عن باطون واألعمـدة البالليت والسقف واألرضية"البلدية طالبه بهدم البناء بشكل كامل 

  . مترا مربعا٣٠مساحته 

   ١/٩/٢٠١٩ اليوم فلسطين

*** 

 

  المقدسية المؤسسات على الخناق لتضيق مراراست اللقلق برج اقتحام ":األهلية المنظمات"

 

 مدينـة فـي اللقلـق بـرج لجمعية االحتالل قوات اقتحام الفلسطينية األهلية المنظمات شبكة استنكرت
 شـرطة وقيـام اردان جلعـاد االحـتالل حكومـة فـي الـداخلي األمـن وزيـر يـسمى مـا مـن بقـرار المحتلـة القدس

 يـنظم الـذي العـائالت دوري إقامـة منـع مـن سـاعات بعـد الجمعيـة أبـواب علـى اإلغالق أمر بوضع االحتالل
 قـوات انتـشرت حيـث الـدخول مـن األهـالي بمنـع وتقـوم المشاركين، من الملعب تخلي ان قبل الجمعية داخل
 مـن تمويلـه بـدواعي النـشاط لمنـع الجمعيـة محـيط فـي ومخابراتـه االحـتالل وشـرطة الحدود حرس من كبيرة

 .منها والملصقات الشعارات إزالة على وعملت الفلسطينية، السلطة



 
١٥

 إطـار فـي تنـدرج االحتالليـة الممارسـات هـذه ان ،األحـد اليـوم عنهـا، صادر بيان في الشبكة وأكدت
 إلنهـاء سـعيها إطـار وفـي المحتلـة، القدس مدينة في الفلسطيني الوجود على تشنها التي المفتوحة الحرب
 عمـل إنهـاء ًأيـضا االسـتهداف دائـرة فـي يقـع والـذي البيـوت، هـمو واالسـتيطان الـضم سياسـات عبر الوجود

 وتقيـد والمسيحية، اإلسالمية المقدسات تجاه فيها بما فيها أنشطة أية لمنع ٕواغالقها المقدسية المؤسسات
 المدينـة لـه تتعـرض الـذي الخـانق الحـصار سياسـة جـراء المتواصـلة واالغالقـات المنـع بـسبب العبادة حرية
 االقتـــصادية األوضـــاع علـــى كبيـــر بـــشكل اثـــر الـــذي األمـــر خـــاص بـــشكل عقـــديين مـــن ثـــرأك مـــدار علـــى

 العقوبــات وسياســة والمؤســسات التجاريــة المحــال علــى المــسعورة والحمــالت الــضرائب، حيــث واالجتماعيــة
 .أصحابها من المدينة لتفريغ الجماعية

 قـضائية دعـاوى ورفـع حـتاللاال دولـة لمالحقـة القـانوني الجانـب تفعيـل أهميـة علـى الـشبكة وأكدت
 األمم وخصوصا الدولية األطراف ودعوة المدينة، في اإلسرائيلية لالنتهاكات حد لوضع وسريع واضح بشكل

 علـى والعمـل القـدس فـي عرقـي تطهيـر سياسات من يجري ما تجاه المسؤولية لتحمل ومؤسساتها المتحدة
 دعـت كمـا القـدس، فـي ويـومي ممـنهج بشكل مارسهات التي الجسيمة االنتهاكات بوقف االحتالل دولة إلزام

 مقومــات بكــل المقدســية المؤســسات لمــد والــوطني الرســمي المــستوى علــى الجهــود تظــافر ألهميــة الــشبكة
 .المقدسي المواطن تثبيت على والعمل اإلسرائيلية االجراءات هذه لمواجهة والبقاء الصمود

 وسـبق االحـتالل قـوات قبل من شرسة لحملة ناليومي مدار على تعرضت اللقلق برج جمعية وكانت
 غيـث ناصـر بيـنهم مـن الجمعيـة على والقائمين العاملين من عدد باعتقال االحتالل جنود قيام إغالقها قرار

 عـنهم اإلفـراج يـتم ان قبـل األنـشطة مدير الصياد وخالد الجمعية مدير ادكيك ومنتصر اإلدارة مجلس رئيس
  .التالي اليوم في

  ١/٩/٢٠١٩ القدس موقع مدينة

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

 ٢٤ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل لـ 
 

  ص٠٩:٤٥ - ٢٠١٩ سبتمبر ٠١األحد   |   خدمة قدس برس- ) فلسطين(رام اهللا 

ٍأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن االحتالل اإلسرائيلي ماض في استهدافه للحريات اإلعالمية من 
وأفادت .حمالت االعتقال بحق الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من التغطية وممارسة عملهمخالل تكثيف 

 بعد أن ٢٤اللجنة في بيان لها اليوم األحد، بأن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل ارتفع إلى 
ونوهت .لبرغوثياعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم، الدكتورة في دائرة اإلعالم في جامعة بيرزيت وداد ا



 
١٦

 صحفيين، ومددت اعتقال صحفيين ٤أغسطس الماضي اعتقلت قوات االحتالل / إلى أنه خالل شهر آب
  .اثنين

 ٥في سجون االحتالل بلغ ) دون تهمة(ًوذكرت اللجنة أن عدد الصحفيين المعتقلين إداريا 
ت النظر إلى أن االحتالل ولفت. موقوفين١٢ صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و٧صحفيين، بينما ال يزال 

ًيصر على تكميم األفواه واعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خالفا للمواثيق الدولية والحقوقية التي  ٕ
تكفل حرية العمل الصحفي وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات المسلحة سياسة ممنهجة 

لإلهمال الطبي وقمع الحريات والتنكيل وأوضحت أن الصحفيين يتعرضون في سجون االحتالل .ومقصودة
وقالت إن الصحفي األسير بسام السايح .النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي

ًيعاني حالة صحية حرجة جدا بعد تدهور إضافي طرأ على عمل عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة  ُ
حاالت المرضية داخل السجون فهو يعاني من قصور حادة ّوبينت األسير السايح من أخطر ال.فقط% ١٥

  .في القلب والتهاب رئوي حاد وسرطان في نخاع الدم الحاد بمرحلة متقدمة

وأكدت أن إدارة سجون االحتالل تمارس على األسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة اإلهمال 
  .البس واألغطية وغيرهاالطبي المتعمد، وتمنع زيارة األهالي لهم كما تمنع عنهم الم

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، الجهات ذات العالقة بضرورة تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 
وناشدت . للجم الممارسات العنصرية واإلرهابية التي يمارسها االحتالل والتحريض المتصاعد٢٢٢٢

إلفراج العاجل عن المعتقلين في المجتمع الدولي، تأمين الحماية للصحفيين وتعزيز التضامن معهم، وا
  .سجون االحتالل

  ٢/٩/٢٠١٩وكالة قدس برس انترناشيونال لالنباء 

***  

 اعتقاالت ومداهمات بالضفة طالت محاضرة جامعية ونجليها
 

 مواطنين فلسطينيين من ٦ اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األحد، - فلسطين المحتلة 
ة في كلية االعالم بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي، من بلدة كوبر شمال غرب رام الضفة من بينهم المحاضر

يذكر أن . وأفادت مصادر محلية أن قوات االحتالل اعتقلت البرغوثي، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه. اهللا
اعتقل االحتالل اعتقل نجلها الشاب كرمل البرغوثي يوم أمس األول، أثناء عودته من مدينة الخليل، كما 

  .نجلها الثاني قسام قبل أسبوع

قلق بالقدس القديمة، وعلقت إخطارا بمنع وجددت شرطة االحتالل بالقدس إغالق جمعية برج الل
 ١٠إقامة دوري العائالت المقدسية الذي من المقرر إقامته أمس األحد في ملعب الجمعية بمشاركة 

إلى ذلك، شارك العشرات من الفلسطينيين، أمس األحد، في وقفة تضامنية مع المعتقلين . عائالت مقدسية
ورفع المشاركون، في الوقفة التي نظمتها مؤسسة . إلسرائيليالمضربين عن الطعام في سجون االحتالل ا



 
١٧

، غربي مدينة غزة، األعالم )غير حكومية تهتم بقضايا المعتقلين بسجون االحتالل(» مهجة القدس«
 معتقلين فلسطينيين ٩وينفذ . الفلسطينية، والفتات تطالب باإلفراج عن المعتقلين المضربين، ومساندتهم

 أيام، رفضا ٦ يوما و٦٢ابا مفتوحا عن الطعام منذ فترات متفاوتة تتراوح ما بين بسجون االحتالل إضر
  .)بدون تهمة(لالعتقال اإلداري 

ّيسار، تعهد رئيس -وفي خضم معركة انتخابية صعبة ضد شركائه في اليمين ومنافسيه في الوسط
ّفي الضفة الغربية المحتلة، عبر ّالحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس األحد، بضم كل المستعمرات 

  .عليها» ّالسيادة اليهودية«فرض 

تذكروا وأنتم في هذا المكان، «، »ألكانا«وقال نتنياهو، خالل افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة 
ّسنفرض السيادة اليهودية على كافة . لن نقتلع من هنا أي أحد)!. أرض إسرائيل، أرضنا(أن هذه 

» ألكانا«سنبني ... ًنحن نبني هنا بيوتا جديدة«وأضاف نتنياهو . »من دولة إسرائيلالمستعمرات كجزء 
  .«أخرى، وأخرى وأخرى

ٍوفي معرض إجابته عن سؤال حول الضغوطات الدولية التي قد تشكل كرد فعل على إبقاء  ّ  ُ
الممكن أن مثل هذه األشياء كانت موجودة منذ سنوات عديدة، ومن «المستوطنات، أوضح نتنياهو أن 

بحزم، ومداوالت، وصبر، وقبل كل شيء؛ بالمثابرة، ) الضغوطات(نواجه «، وأضاف نتنياهو »ًتبقى دائما
يتردد علنا، وأقولها لجميع زعماء العالم، إننا لسنا متجذرين في أرض أجنبية، !) حقيقتنا(وما يزال صدى 

 .«)!البيت(د في ّفي الضفة المحتلة موجو) شعب إسرائيل(على العكس من ذلك، إن 

ّهذا تعهد، إنه ليس محدودا ضمن حيز زمني، لكنه محدود ألنني أقدمه باسمي«وتابع نتنياهو  ال يمكن : ً
لقد انتهينا من هذا الهراء، . أي خطة سياسية) اقتالع(، ولن يتم !)أرض إسرائيل(اقتالع أي مستعمرة من 

عمرات، السالم؟ لقد حصلنا على اإلرهاب ًتعلمون جميعا ما حصلنا عليه عندما انتقلنا من المست
أنا لن أقسم القدس ولن اقتلع أي بلدة، وسأهتم بأن نسيطر «وأوضح نتنياهو .!، على حد زعمه»والقذائف

ولكنني –سوف أفرض السيادة . هل سننتقل للمرحلة القادمة؟ اإلجابة نعم. األردن) نهر(على منطقة غربي 
كل نقطة استعمارية كهذه هي إسرائيلية وهي . نقاط االستعمارية المعزولةال أميز بين الكتل االستعمارية لل
من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .«من مسؤوليتنا كحكومة إسرائيلية

ًإعالن السيادة اإلسرائيلية على كافة المستوطنات لن يغير شيئا على أرض الواقع، «صائب عريقات، أن 
وطالب عريقات أمس األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وروسيا .«ًحيث إن الضفة الغربية أرضا محتلة

تتحمل خالله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في «والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل 
ٕ لردعها وادانتها، إنزال أشد العقوبات على سلطة االحتالل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة

على » سبوتنيك«، بحسب بيان حصلت »٢٣٣٤وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس األمن 
  .نسخة منه
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ًإن هيمنة القوة ال تخلق قانونا وال تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن «: وقال عريقات
واعتبر . » غير قانوني واالستيطان جريمة حربذلك هو األمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم

ًتصريح نتنياهو العلني لضم كافة المستوطنات على الضفة الغربية ال يشكل خطرا وتهديدا «عريقات أن  ً
للشعب الفلسطيني وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع 

ذي يعتبر أن عملية الضم واالستيالء على أراضي الغير بالقوة عمل الدولي باستباحة القانون الدولي ال
غير قانوني، ويفتح اآلفاق بالتحالف مع إدارة ترامب لالنقالب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام 

  )وكاالت.(»القوة والهيمنة

  ٤٠ص/٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون مقدسية

ّوزارة الثقافة ترشح    ائزة االيسيسكو لج" ّبرج اللقلق"ُ

 ألفضل مشروع ثقافي في القدس
  

عاطف أبو سيف، اليوم األحد، ترشيح جمعية بـرج   أعلن وزير الثقافة- وفا٢٠١٩-٩-١رام اهللا 
 للتربيـة والعلـوم والثقافـة للمـشروع الفـائز خـالل اإلسالميةاللقلق لجائزة االيسيسكو التي ستمنحها المنظمة 

 مـن نفـس ١٩ إلـى كـانون أول ١٧ اإلسالمي لوزراء الثقافة خالل الفترة مـن الدورة الحادية عشرة للمؤتمر
وأكد أبو سيف أن الوزارة كانت حريصة على اختيار المؤسسة المقدسية المرشحة لنيل الجائزة عبـر .الشهر

لجنة تحكيم محايدة، وأن اختيار برج اللقلق يأتي فـي ظـل تعـرض القـائمين علـى الجمعيـة لالعتـداء والقمـع 
التهديــد والمــصادرة، لمــا تقــوم بــه هــذه الجمعيــة مــن نــشاط ثقــافي وشــبابي ودورهــا الكبيــر فــي الــدفاع عــن و

مكانة القدس في ظل ما تتعرض له العاصمة المحتلة من اعتـداءات ممنهجـة تـستهدف مختلـف القطاعـات 
ــة الهويــة العربيــة  ــدا لخلخل ــة، اإلســالميةًاالجتماعيــة منهــا واالقتــصادية والثقافيــة، تمهي  والمــسيحية للمدين

  .ٍوفرض وعي جديد يطال تاريخية القدس وعروبتها وانتمائها لعالمها اإلسالمي

وشــدد علــى أن وزارة الثقافــة ستــستمر فــي خططهــا وبرامجهــا الداعمــة للمــشهد الثقــافي المقدســي 
مؤكـدا أن ً القدس حاضرة في وجدان العالم الحر الرافض للظلم، إبقاءوستعمل بأقصى درجات الحرص على 

 والعمـل   بمزيـد مـن الـصموداإلسـرائيلية على أرضهم ومواجهة االجـراءات أبنائهافلسطين ستنتصر بصمود 
  .واإلبداع

  ١/٩/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  



 
١٩

  : سيادة المطران عطا اهللا حنا
   االحتالل ٕواجراءاتيحق للمؤسسات المقدسية ان تنفذ فعالياتها ونشاطاتها، "

 " مرفوض من قبلنا جملة وتفصيالإجراء هو إنما نشاط وطني في القدس أيمع بق

   

 اليـوم بأنـه األرثـوذكس سبـسطية للـروم أسـاقفة قـال سـيادة المطـران عطـا اهللا حنـا رئـيس –القدس 
يحق للمؤسسات المقدسية ان تنفذ فعالياتها ونشاطاتها ونحن نرفض االجـراءات االحتالليـة الغاشـمة والتـي 

  .تمنع اي فعالية لها طابع وطني في المدينة المقدسة تقمع و

 ينـدرج فـي إنمـاان منع وقمع النشاطات الوطنية والثقافية والرياضية وغيرهـا فـي المدينـة المقدسـة 
 سياسة احتالليـة ممنهجـة هـدفها النيـل مـن حقـوق شـعبنا الفلـسطيني فـي القـدس ، فـاالحتالل يـسعى إطار

لــى القــدس وبكافــة الوســائل المعهــودة والغيــر المعهــودة فــي ظــل حالــة لبــسط ســيطرته وهيمنتــه وســطوته ع
  . لالحتالل وسياساته أمريكيانقسام فلسطيني داخلي وفي ظل وضع عربي مترهل وفي ظل انحياز 

 الــذين يتحــدثون عــن العدالــة ويــدافعون عــن القــيم أولئــكنناشــد كافــة المؤســسات الحقوقيــة وكافــة 
ان يرفضوا هذه الممارسات االحتاللية في القدس فبأي حق تمنـع المؤسـسات  بضرورة واألخالقية اإلنسانية

ــم الفلــسطيني ، فالفلــسطينيون موجــودون فــي إقامــةالمقدســية مــن   فعالياتهــا ويــستهدف مــن يرفعــون العل
  . مقدساتهمماهم جهة ان تتجاهل وجودهم فالقدس مدينتهم وعاصمتهم وحاضنة أليةالقدس وال يحق 

  ١/٩/٢٠١٩ان مكتب سيادة المطر

***  

  تقارير

  صفقة بين نتنياهو وفيغلين ضحيتها األقصى

 

 بنيــامين اإلســرائيلي الــوزراء رئــيس تعهــدات تكــشف – المحتلــة القــدس – جنــدي أســيل –الجزيــرة 
 الـسر الماضـي الخمـيس اجتماعهمـا خـالل فيغلـين موشـيه المتطـرف اليمينـي "هويـة" حـزب لـرئيس نتنياهو

 عالقتهمـا رغـم الليكـود مـع حزبـه ٕوادمـاج المقبلة، االنتخابات في نتنياهو نافسةم من األخير انسحاب وراء
 ."الشرس الخصم"بـ إياه ووصفه لمرات فيغلين ضد نتنياهو تحريض بعد خاصة المتوترة،

 مقابـل الليكـود لـصالح المقبلـة االنتخابـات مـن حزبـه انسحاب فيغلين أعلن الخميس اجتماع وعقب
 بـشكل عليهـا يـصادقا أن المتوقـع ومـن الطرفـان، عليهـا وقـع وحزبـه لفيغلـين تنياهون يمنحها امتيازات عدة

 .المقبل األسبوع نهائي

 الخـدمات تحـسين منهـا المتطرفـة، الهيكـل لجماعـات خاصـة امتيازات منح" التعهدات هذه وتتضمن
 ٕواحـضار مـدتها، ةٕواطالـ اقتحامـاتهم وتـسهيل الهيكـل، جبـل أمـام اليهـود انتظـار فتـرة وتقـصير والمعلومات،
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 فيغلــين بمــنح نتنيــاهو عليــه وقــع آخــر تعهــد جانــب إلــى ،"األقــصى فــي بهــم خاصــة تعريفيــة وأدوات الفتــات
 .المقبلة الحكومة في وزارية حقيبة

 .١٩٦٧ عـام منذ يحققه سياسي إنجاز أكبر واعتبرها التعهدات بهذه الهيكل منظمات اتحاد ورحب
 لألقــصى المقتحمــين اليهـود أعــداد زيـادة سيــضمن القـرار هــذا أن ســافأ فريـد االتحــاد باسـم المتحــدث وأكـد

 لألقصى االقتحامات وطريقة سبل من ّويحسن

  فلسطيني رفض

 االنتخابيـة المعركـة إن" صـبري عكرمـة العليـا اإلسالمية الهيئة رئيس قال االتفاق على تعقيبه وفي
 أصوات حصد منها والهدف عام، بشكل القدس وضد خاص، بشكل األقصى ضد عدوانية معركة اإلسرائيلية

  ."الليكود لصالح اإلسرائيليين

 ألن بهـا نسمح ولن لنا، بالنسبة مرفوضة" نتنياهو قدمها التي والوعود التصريحات أن صبري وأكد
 المستوطنون ..مسجدنا شؤون في تدخل أو أخرى سيادة بأي نسمح ولن للمسلمين، األقصى على السيادة

 ."لهم ليس األقصى أن ويؤكد يعني وهذا راسة،بح األقصى يقتحمون

 فهنـاك حـادة، أزمـة أمـام اليـوم يقـف نتنياهو إن" فقال، ابحيص زياد القدس شؤون في الباحث أما
 علـى تحالفاتـه لتـشكيل يـسعى هو لذلك انتخابات، هناك تكن لم لو السجن في به تنتهي قد له موجهة تهم

 ."ممثلها باعتباره ليهع حريصة ستكون ألنها اليمين، قوى أساس

 مــا وهــذا تطلبهــا، مكتــسبات مقابــل لــه الحــصانة تــشريع ســتقايض" اليمــين قــوى أن ابحــيص ويــرى
 لالتفاقــات المعلنــة البنــود أحــد باعتبــاره فيــه القــائم الوضــع وتغييــر األقــصى علــى االعتــداء بإدخــال يــسمح

 ."الكتل وتلك نتنياهو بين االنتخابية

 المـــستوى علـــى نتنيـــاهو يتبنـــاه" فيـــه القـــائم الوضـــع وتغييـــر قـــصىاأل تهويـــد مـــشروع أن وأوضـــح
 هـذا أن ورغـم األولـى، حكومتـه فـي افتتحت الغربي الحائط أنفاق شبكة أن أحد ينسى أال ويجب الشخصي،

 ."تمريره على ّأصر نتنياهو فإن الشهداء، عشرات فيها ارتقى فلسطينية بهبة قوبل االفتتاح

 لتنفيذ لتجره التصعيد الهيكل جماعات ّستتعمد باالنتخابات، نتنياهو فاز حال في" أنه إلى أشار كما
 مـن األعلـى الحد تنفيذ لهم وسيضمن الحكومي، ائتالفه تشكيل في لمساعدته شرطا باعتباره معهم اتفاقاته

 باالتفاقـات، المقـصود "هويـة" حـزب فـي موجـودة فهي لألحزاب عابرة الجماعات تلك أن خاصة الوعود، تلك
 .ً"أيضا نتنياهو يقوده الذي الليكود وحزب الجديد، اليمين حزبو

  فيغلين؟ موشيه من

 "بيتنــا إســرائيل" حــزب إلــى وانــضم تركــه الليكــود، حــزب فــي ســابق عــضو فيغلــين موشــيه أن يــذكر
 الحقـا أسـس ثـم الحـزب، زعامـة علـى نتنيـاهو ونـافس الليكـود إلـى بعـدها عـاد ثـم ليبرمان، أفيغدور بزعامة
 .عنصرية أسس على الحزب وأقاموا الليكود، في المتطرفين مجموعة له وانضمت "ويةه" حزب
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 غــزة وقطــاع الغربيــة الــضفة لــضم ويــدعون "فلــسطيني" بمــصطلح الحــزب هــذا أعــضاء يعتــرف وال
 فقـط هما العسكري والحسم القوة أن ويعتبرون الفلسطينيين، جميع تهجير يؤيدون كما اإلسرائيلية، للسيادة

 .والسالم األمن انيجلب من

 لــن إنــه قــال لكنــه ونتنيــاهو، اليمــين معــسكر بفــوز رغبتــه عــن اإلســرائيلي لإلعــالم فيغلــين وأعــرب
ــة التــسهيالت مــنح بطلبــه يتعلــق فيمــا خاصــة نتنيــاهو، قبــل مــن بااللتزامــات اإليفــاء عــدم يــستغرب  الكامل

 .لألقصى المتطرفين القتحامات

 ليبرمـان أفيغدور بيتنا إسرائيل حزب رئيس قال الخميس اتاالنتخاب من فيغلين حزب انسحاب وبعد
 إيهـود الـديمقراطي الحـزب زعـيم أمـا ،"بـالحكم ليبـق الـشيطان مـع ويتحـالف حولـه مـن كـل يبيع نتنياهو" إن

 ."االنتخابية الرشوة رائحة منها تفوح نتنة صفقة" هذه فعلق، باراك

 وزاري كرسـي" وقـال فيغلين، بها نتنياهو وعد التي الوزارية للحقيبة "أبيض أزرق" حزب تطرق كما
  ."الفساد ملفات على والعقاب القانون من اإلفالت على نتنياهو لمساعدة تشريعية حماية مقابل

  ١/٩/٢٠١٩الجزيرة 

*** 

  آراء عربية

 نقل السفارات إلى القدس المحتلة ضرب للشرعية الدولية

 سري القدوة

 ضرب الشرعية الدولية  ضمن خطوات الواليات المتحدة االمريكية التي اقدمت عليها وأدت الى
 االعتراف بالقدس عاصمة ٢٠١٧وتشجيع البلطجة والهيمنة منذ ان اعلن الرئيس األمريكي في ديسمبر 

حتالل، وبدعم وتشجيع مطلق من قبل ادارة الرئيس ترامب شرعت هندوراس االعتراف بالقدس لدولة اال
عاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي، وعملت وزارة خارجية دولة االحتالل العسكري االسرائيلي على االعداد 

شجيع الدول على لخطة اسرائيلية شاملة أعدها وزير الخارجية لدولة االحتالل يسرائيل كاتس، من أجل ت
نقل سفاراتها إلى مدينة القدس المحتلة، ولهذا الغرض تم اعتماد قرار يعرف نقل السفارات إلى القدس 
كهدف قومي، سياسي واستراتيجي من الدرجة األولى لالحتالل االسرائيلي، ولتحقيق الهدف وضع وزير 

اتها الي القدس المحتلة وسارعت خارجيه االحتالل رزمة خطوات وحوافز لتشجيع الدول على نقل سفار
خارجية االحتالل على شراء المواقف وتشجيع الدول على اتخاذ هذه الخطوات وقامت بدفع االموال مقابل 
موافقة الدول على نقل السفارات الخاصة بها الى القدس المحتلة، ومن هذه الدول هندوراس والسلفادور، 

ة لديهما، مقابل فتح سفارة في القدس، وهي خطوة تابعتها خارجية اللتين طالبتا بفتح سفارة إسرائيلية كامل
االحتالل لتقوم هندرواس باتخاذ خطوات لنقل سفارتها بعد ان دفعت سلطات االحتالل االسرائيلي المقابل 
المادى لهندرواس، وان هناك دوال أخرى طلبت المساعدة في مجاالت التنمية واالقتصاد، وفتح أبواب 
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لواليات المتحدة، بل المشاركة في النفقات االقتصادية، التي ينطوي عليها االنتقال إلى القدس امامها في ا
حيث تعمل وزارة خارجية االحتالل على تطبيق خطتها وهى تعتمد اساسا على شراء المواقف السياسية 

مات سياسية ٕواغراءات مادية ومساعدات عينية تقدمها سلطات االحتالل لهذه الدول التى تعاني من از
واقتصادية، بمساعدة مطلقة من قبل ادارة الرئيس ترامب، والجل اعتماد تنفيذ خطط االحتالل االسرائيلي 

 مليون شيكل كرزمة مساعدة للدول التي ٥٠اعتمدت خارجية االحتالل موازنة خاصة بذلك تفوق مبلغ 
 السفارات لهذه الدول الي القدس تنقل سفاراتها للقدس، حيث تقوم خارجية االحتالل بتمويل عملية نقل

المحتلة، وان المال يستخدم للمشاركة في تمويل النفقات المتعلقة بإقامة أو نقل السفارة أو منزل السفير، 
 في القدس المحتلة، والمساعدة في  وتحديد وفرز االرض التي ستقام عليها السفارات لتلك الدول

وهذا االمر يعد بمثابة استيطان غير شرعى ويتناقض مع اإلجراءات من جانب بلدية القدس المحتلة، 
قواعد العمل الدبلوماسي الدولي ويعد خطوة احتاللية تقوم بها وتشجعها خارجية االحتالل بمساعدة كاملة 

   من قبل االدارة االمريكية

 ان سياسات االحتالل المتبعة والتى تقوم بها بتقديم اغراءات مالية للدول وطمع كل من دولة
ناورو ودولة وهندوراس والقيادات في هاتين الدولتين باألموال اإلسرائيلية هو الدافع نحو القيام بهذه 
الخطوات االستفزازية والالشرعية، كما أنه شكل ثمنا مقابل تصويتهما ضد حقوق شعبنا في األمم المتحدة، 

االحتالل ودعمهما المطلق لعمليات وان الخطوات الخطيرة تؤكد شراكة ودعم هندوراس وناورو لجرائم دولة 
الضم غير الشرعية للقدس المحتلة ضاربين بعرض الحائط كل القوانين واألعراف الدولية وتعريض قواعد 

   العمل الدبلوماسي الدولي للخطر الشديد وانهيار المنظومة االخالقية الدولية

لة االحتالل من أجل اتخاذ ويجري خوان أورالندو هيرنانديز رئيس هندوراس، زيارة رسمية لدو
خطوات عملية لقرار االعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل، وتقضى الخطة ان يفتتح 
ًهيرنانديز مكتبا دبلوماسيا داخل القدس، على أن يكون ملحقا بسفارة بالده لدى االحتالل اإلسرائيلي، في  ً ً

 والمسلمين في جميع انحاء العالم، وداعمة الستمرار خطوة استفزازية لمشاعر العرب والفلسطينيين
   االحتالل الجائر على أرض فلسطين، مما أثار غضبا فلسطينيا وعربيا واسع النطاق

ان قرار هندوراس افتتاح بعثة دبلوماسية لها في القدس، وقرار جمهورية ناورو االعتراف بالقدس 
كل صارخ مع القرارات الدولية وأحكام القانون عاصمة لدولة االحتالل، يشكالن تعارض اساسي وبش

الدولي، وتشكل الخطوة التى اتخذتها هندوراس عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكا 
ٕصارخا للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وان القرار ال يساعد اية جهود دولية واقليمية مبذولة  ٕ

س المرجعيات الدولية ومبدأ حل الدولتين، إن لم يكن تعطيال لتلك الجهود، كما انه لتحقيق السالم على اسا
 التي تؤكد جميعها على أن القدس ٢٣٣٤ و٤٧٨ و٤٧٦  يتناقض مع قرارات مجلس األمن الدولي

الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف 
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ر وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية، تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة لتغيي
   األثر القانوني

ان المجتمع الدولي مطالب بضرورة اتخاذ موقف حاسم للنهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية 
 أن حل الصراع العربي االسرائيلي واألخالقية من اجل الحفاظ على وضع القدس التاريخي، والتأكيد على

يجب أن يتم على أساس حل الدولتين والذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 
  . وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية١٩٦٧من حزيران عام 

 غير شرعية وال أخالقية،  س عاصمة لدولة االحتاللان هذه الخطوات والقرارات واالعتراف بالقد
وتعد إهانة للمجتمع الدولي وقوانينه وقراراته واعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 
للتصرف، وان المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لوقف هذه المهزلة والتدخل العاجل بفرض عقوبات 

الدولي وتلك الدول التى ال تلتزم فى المرجعيات الدولية، والتي قررت فتح على كل من يخترق القانون 
بعثات دبلوماسية في القدس المحتلة، والوقوف في وجه هذه القرارات الالمسؤولة والعدائية تجاه الشعب 
 ٕالفلسطيني وارغامهما على تبنى مواقف تنسجم مع القانون الدولي فيما يخص بالقضية الفلسطينية، وأيضا
على الصعيد العربي من المهم هنا وفى هذا النطاق االسراع والتحرك من قبل الدول العربية واإلسالمية 
لتنفيذ قرارات القمم العربية واإلسالمية بهذا الخصوص عمليا على ارض الواقع، بما فيها قطع عالقاتها 

   وبشكل عاجل مع تلك الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة االحتالل

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية ير النوايا الحسنة في فلسطينسف

  ١٢ص/٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

 وهجرة الصهاينة إلى فلسطين… بين هجرة المسلمين إلى يثرب

 

 )أردنية كاتبة (الفقيه إحسان 

 إذا إال وطنـه عـن يرحـل أحـد ال ":شـاير وارسـان الـصومالية األصـول ذات البريطانيـة الـشاعرة تقول
  ."ِقرش َفم الوطن كان

 مـن وأصـحابه وسـلم، عليـه اهللا صـلى الرسـول، هجـرة كانت ًعاما، ١٤٤١ قبل األيام، هذه مثل في
 لحريـة ٕواطـالق لألمـان ٌأرض األفـق في تلوح المنشأ، وهجران ٍطريق وعورةو واغترابا سفرا )القرش فم( مكة

 البـشرية إلـى النـور منـه ينبعث جديد مجتمع واستيالد بالعقيدة، ًفرارا المهاجرة الطيور ألفواج ٌومحطة الدين
  .المظلمة

 لـي ءتتـرا لحـضارتهم، المـسلمون بهـا ّأرخ التـي الـذكرى هـذه أحـداث فـي ًسـابحا الفكـر كـان وبينما
ــة ــبعض يراهــا ســخيفة مقارن المخــيالت تقــول إذ اإلنــصاف، مــن ًضــربا ال ــى اليهــود هجــرة إن المريــضة، ُ  إل
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 إلقامـة يثـرب إلـى مكـة من وسلم عليه اهللا صلى النبي بهجرة شبيه أرضها، على لهم وطن ٕواقامة فلسطين
  .فيها إسالمي مجتمع

 القـضية أمـد طـال كلمـا فإنـه ،"ًعجبـا َتـر ا،ًرجبـ عـش "الـسائر المثـل فـي عبـاد بن الحارث قال وكما
 بـضرورة يقولـون وتـارة فلـسطين، فـي حقـا لليهـود أن يقولـون فتـارة بالعجائـب، نـصطدم سنظل الفلسطينية،

 الـصهيوني االحـتالل ُيسوغون وتارة الواقع، األمر قاعدة على واإلسرائيلي الفلسطيني الشعبين بين التعايش
  .يثرب إلى وأصحابه وسلم عليه اهللا صلى النبي هجرة تشبه بأنها فلسطين ألرض

َلحملـة آمنـة بيئة توفير أجل من كانت يثرب إلى المسلمين هجرة  خـالقهم، يتعبـدوا حتـى الـدين هـذا َ
 الجزائـري المفكـر شـبهها والـشهداء، للمعـذبين سـاحة فيهـا كـان والتـي أهلهـا، الظـالم األرض تلـك عن ًبعيدا
 سـاحة في الجالدين أن إال الفرنسية، الثورة أثناء باريس في) Degréve جريف دو( بساحة نبي بن مالك
  ).اإلسالم بها يعني( الثورة شهداء كانوا والمعذبين الثورة، ضد كانوا مكة

ِلـتجمعهم مبررات هناك تكن فلم اليهود، فأما ِ  كـانوا فقـد فلـسطين، أرض فـي العـالم بلـدان شـتى مـن 
 الوثيقـة، التجاريـة العالقـات من شبكة تنتظمها متفرقة وظيفية ماعاتكج الغربية، المجتمعات في منخرطين

 التجـاري النجـاح مـن كبيـرا قـدرا خاللهـا مـن وتحقـق موسوعته، في المسيري الوهاب عبد الدكتور يقول كما
 ٕوانمـا فـذة، يهوديـة عقليـة أصـحاب باعتبـارهم لـيس واسعة شهرة أوروبا في اليهود العلماء وحقق .والمالي

 فلــم الغربيـة، للحـضارة التراكميـة الجهــود علـى واتكـائهم األوروبيـة، المجتمعــات فـي انـصهارهم اسأسـ علـى
 كـان الـدول تلـك فـي وجـودهم أن حيـث يـدعون، كمـا منفـى أو شـتات فـي يعيـشون األمـر حقيقـة في يكونوا
 ثقلهم على يبرهن امم بل ).ً مثاالروتشيلد عائلة( فيها، واالقتصادي واإلعالمي السياسي ثقلهم ولهم دائما،

 مفاده اآلن، حتى ًسائدا ًرأيا هناك أن فلسطين، إلى الهجرة قبل أوروبا في واإلعالمي والسياسي االقتصادي
 تحطــيم فــي واســتخدامهم أوروبــا، يهــود مــن الــتخلص فلــسطين فــي اليهــود جمــع وراء مــن أرادت أوروبـا أن

 واالجتماعيــة الــسياسية القالقــل يثيــر اعهم،بقــ أقــدس فــي والعــرب للمــسلمين عــدو بزراعــة المنطقــة، وحــدة
  .المنطقة في مصالحهم يمرر بما الطرفين بين التدخل من األوروبيون معها يتمكن واالقتصادية، واألخالقية

 الخـالص بـأن يؤمنـون المتـدينين اليهـود إن بـل فلسطين، أرض إلى لنزوحهم مبررات هناك تكن لم
 أن يـرون ألنهـم والـسياسية، العسكرية والصراعات البشرية لتدخالتا عن بعيدا إلهي، بتدخل يكون أن البد

 لكـــن التوراتيـــة، عقيـــدتهم يـــصادم معـــا واألرض للديانـــة االنتمـــاء ازدواجيـــة وأن دولـــة، ال جماعـــة اليهـــود
 الـصهاينة هـؤالء وتبنـى فلـسطين، أرض إلـى بـاليهود الـزج أجـل مـن اليهوديـة العقيدة استثمرت الصهيونية

  .اليهود تعبئة في الدين بأهمية القتناعهم الدينية، والديباجات الميعاد، أرض فكرة ّجهالتو علمانيو

 المدينــة أهـل مـن ٌوفـود سـبقتها بــل المدينـة، ألهـل ًوقهـرا عنـوة تكــن لـم يثـرب إلـى المـسلمين هجـرة
 األولـى ةالعقبـ ببيعـة يعـرف مـا فـي يثرب، دور إلى اإلسالم رسالة وحمل للبيعة وسلم عليه اهللا صلى للنبي

 لـم لجهـوده ونتيجة أهلها، على اإلسالم رسالة ليعرض عمير بن مصعب الصحابي إرسال وسبقها والثانية،
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 اسـتقبلته وسـلم، عليه اهللا صلى النبي، هاجر عندما ولذا به، سمعت أو اإلسالم ودخلها إال بيثرب دار تبق
  .والترحاب االحتفاء من عظيمة بملحمة الجموع

 وسياســة للقــوة وفرضــا ًوســطوا ًونهبــا ســرقة تــزال وال فكانــت فلــسطين، إلــى ونيةالــصهي الهجــرة أمــا
 ارتباطــات بالــصهيونية ارتبطــت اســتعمارية دول برعايــة عقــود مــدى علــى حيكــت ومــؤامرات الواقــع، األمــر

 الــذي بلفــور، وعــد غطــاء تحــت فلــسطين، ألرض الجماعيــة الهجــرة طريــق عــن لهــا مكنــت األوجــه، متعــددة
 لتنـسحب األمـم، عـصبة أقرتـه الـذي البريطـاني االنتـداب ظل في فلسطين، في لهم وطن وينتك حق منحهم

  .نفسه اليوم في إسرائيل دولة إلعالن للصهاينة المجال لتفسح ،١٩٤٨ عام فلسطين من بريطانيا

ــى المــسلمين هجــرة ــرب إل ــي يث ــت الت ــة عرف ــت الرســول، بمدين ــسالم معهــا حمل ــان، واألمــن ال  واألم
 ، مـيالده سـاعة المجتمـع بـه يقـوم الـذي األول التـاريخي العمـل بمثابـة كانـت العالقـات مـن شبكة وصناعة

 معاهـدات وأبـرم والخـزرج، األوس بـين وأصـلح واألنصار، المهاجرين بين وسلم عليه اهللا صلى النبي فآخى
  .المواطنة على تحث تاريخية وثيقة أول ُيعتبر ما في المدينة يهود مع

 دول مع الحرب من وعقودا الدمار حملت فلسطين؟ إلى الصهيونية الهجرة حملت ماذا المقابل وفي
 وسياسـة والتـراث، للمقدسـات وتـدنيس التاريخيـة، للحقـائق وتزييـف ٕواحـراق ونفـي وتـشريد مذابح المنطقة،

 مـد علـى القـائم المزعوم السالم طريق عن آخر، نوع من أخرى حرب تلتها السالح، بقوة بغيضة استيطانية
 يجـرى التـي القـرن صـفقة آخرهـا الفلـسطيني الـشعب حـساب علـى والمتواطئـة العميلـة األنظمة مع جسورال

  .يعلمون ال الناس أكثر ولكن أمره على غالب واهللا وساق، قدم على لها العمل

  ١/٩/٢٠١٩القدس العربي 

***  

 انتخابات إسرائيلية خطيرة

 عزت جرادات

هو مدى الوالء إلسرائيل، فإن البوصلة األمريكية التي ) المواطنة األمريكية(عندما يكون مقياس 
د فق... أو صوابها... ًرفع شعارها الرئيس ترامب، أمريكا أوال، تكون تلك البوصلة قد انعكست عن اتجاها

ًمؤتمرا صحفيا أمام البيت األبيض ليعلن منجزاته في خدمة إسرائيل، ال أمريكا، بدءا ) ترامب(ارتجل  ً ً
مسؤول عن : (ٕبالقدس، وايران وصفقة القرن، وهي أمور لم يتمكن اي رئيس سابق من القيام بها، فأنا

ًهو خائن جدا ... ية، وأن أي شخص يتجاهلها في أي معركة انتخابية أمريك)أشياء عظيمة إلسرائيل
  .)في السياسة األمريكية الترامبية) ًأوال(وهكذا، أصبحت إسرائيل ... ًوبعيد حقا عنها... إلسرائيل

وما ينتظر أن تنتهي إليه، بفوز ) ١٧/٩(تتزامن هذه المواقف مع اقتراب االنتخابات اإلسرائيلية 
ممن يحق لهم  %) ٥٩(سار، فثمة  وفشل آخر لقوى الوسط والي-ًأكثر وضوحا لليمين اإلسرائيلي

المشاركة في االنتخابات القادمة يصنفون بانتمائهم لجناح اليمين، وبينما تعتبر قوى الوسط واليسار في 
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اليمين وتجمع : المجتمع اإلسرائيلي أنها تمثل العلمانية والقيم الديموقراطية اإلسرائيلية، فأن الطرفين
حل (ألمن اإلسرائيلي، والنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني، وذلك برفض ْالوسط واليسار يتفقان على قضيتي ا

التي تنشط  (BDS) وبدعم المستوطنات والمستوطنين، وبخاصة في مواجهة اتجاهات المقاطعة) ْالدولتين
  .في المجتمعات الغربية، وبخاصة األكاديمية

وباإلضافة : لوسطي اليساري ا–وتظل قضية النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني محور التنافس اليميني  
ْإلى أن إنهاء ذلك النزاع يقوم على انتهاء حل الدولتين، فأن اليمين اإلسرائيلي يتمسك بمبدأ الضم، ضم 

، كما أن الطرف األخر يحاول إبقاء موقفه في منطقة رمادية، )الضفة(ًالمستوطنات أوال، ثم التهيئة لضم 
  .كموقف انتخابي بالدرجة األولى

ذلك أن نسبة مشاركتهم في االنتخابات : القوة الكامنة في دعم اليمين) لمستوطنونا(ويظل  
ّ، مما يجعلهم عنصرا فعاال في العملية االنتخابية من جهة، وقوة مؤثرة في رسم  %)٩٠(العامة تزيد على  ً

دفاع عن ، وال)البقاء للمستوطنات(السياسات التي يعتمدها اليمين من جهة أخرى، فهم يتمسكون بمبدأ 
، ومواصلة االقتحامات للحرم القدسي الشريف، وهي عناصر أساسية في السياسة )جبل الهيكل(

  .اإلسرائيلية

 الصهيوني فيبدو أنه أصبح قضية هالمية، من وجهة نظر -أما مستقبل الصراع العربي 
، مع إدراكها أنها العدو إسرائيلية، ذلك أن إسرائيل تشعر أنها لم تعد العدو األول باإلجماع العربي الرسمي

 من - وهذا يمنحها فرصة الستثمار هذا الواقع في تعزيز وجودها- الدائم من وجهة نظر شعبية عربية
في بعض السياسات العربية من جهة ) ّالمحرمات(جهة، كما أن كسر حاجز التطبيع، وأنه لم يعد من 

 الرسمي، متجاهلة الرفض الشعبي المطلق أخرى، يمكنها من تكثيف أنشطتها وتغلغلها في المحيط العربي
وترتبط بخطة العدوان األمريكي ... ًومما يلفت النظر، أن هذه االنتخابات تأخذ اهتماما أمريكيا... للتطبيع

ًالمتمثل بصفقة القرن على األمة العربية، ولكنها ال تحتل االهتمام العربي الذي ما زال متمسكا بحل 
 السياسي من صفقة القرن، دون التحرك السياسي، الدبلوماسي على األقل، فيما ْالدولتين وبانتظار الجانب

اذا فرض الحل األمريكي الذي ال يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة، وال يهتم بالشرعية الدولية 
  .)ْحل الدولتين(على أساس )  اإلسرائيلي- النزاع الفلسطيني(وقراراتها في حل 

  ١٣ص/٢/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  فعاليات

  في جنين" بالريشة والقصيدة نلون القدس"افتتاح معرض الفن التشكيلي 
 

افتتح محافظ جنين أكرم الرجـوب، ومـديرة وزارة الثقافـة فـي المحافظـة  - وفا٢٠١٨-٩-٢٨جنين 
بالريـشة "آمال غزال، ومدير مركز الطفل الثقافي وليد الباشا، اليوم األربعاء، معرض الفن التشكيلي بعنوان 

 فنانا ١٣، والذي يأتي امتدادا لفعاليات القدس عاصمة الثقافة اإلسالمية، بمشاركة "والقصيدة نلون القدس
  .٤٨ فنانا من األراضي عام ٢٢تشكيليا من المحافظة، و

ونقل الرجوب تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكدا أن الحدود والحواجز ال تفصل بين أبناء الشعب 
له المشترك بريشته وقلمه وفنه اإلبداعي، الذي يعبر عن عمـق االنتمـاء والنـضال المـشترك الواحد في نضا

  .بين أبناء الشعب الواحد

كما ألقيـت عـدة كلمـات أشـادت بـدور الفـن فـي تعزيـز الثقافـة الفلـسطينية ورمزيـة القـدس بالنـسبة 
، الــذي يــسهم فــي ٤٨ضـي عــام للعـالم اإلســالمي، وأهميــة العمــل المـشترك بــين فنــاني المحافظــة وداخــل أرا

  .تعزيز التواصل والترابط بين أبناء الشعب الواحد

وشــمل المعــرض لوحــات فنيــة تــشكيلية تعبــر عــن الــوطن والهويــة، كــذلك رســومات لمدينــة القــدس 
المحتلة، والشهيد الراحل ياسر عرفات، إلى جانب صور فنية عن النضال الوطني والشهداء واألسرى، كذلك 

  .ل المرأةصور تعكس نضا

  ١/٩/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  السلطة الفلسطينية تعلن إلغاء تقسيم الضفة إلى مناطق صنفتها اتفاقات أوسلو

 

  )١/٩/٢٠١٩هآرتس  (جاكي خوري: بقلم

ًيـة وفقـا أعلنت السلطة الفلسطينية، نهاية األسبوع، عن قرار إلغاء تقـسيم منـاطق فـي الـضفة الغرب
مـع ذلـك، . التفاقات أوسلو، وتعاملت مع كل أراضي الضفة على اعتبار أنها تقع تحت السيادة الفلـسطينية

ًليس واضحا ما هو المعنى العملي لهذا القرار وهل سيتم تنفيذه حقا ً. 

وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، الذي يحظى بـدعم رئـيس الحكومـة فـي رام اهللا، محمـد اشـتية، 
 إلــى مــديري المحافظــات ورؤســاء األقــسام فــي وزارتــه وطلــب مــنهم العمــل علــى توســيع المخططــات توجــه

الهيكلية للبلدات الفلـسطينية علـى حـساب منـاطق مفتوحـة وخـضراء مجـاورة لهـا، بـدون االهتمـام بالتقـسيم 
  .ًالقائم حاليا
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غــاء التقــسيم بــين الــصالح أوضــح أن هــذا التوجيــه اتخــذ فــي أعقــاب توجيــه الحكومــة الفلــسطينية إل
  .”ج”و” ب”و” أ“مناطق 

)  فــي المئــة مــن مــساحة الــضفة١٨(منــاطق أ : اتفاقــات أوســلو قــسمت الــضفة إلــى ثالثــة أقــسام
وتــشمل جميــع المــدن الفلــسطينية الكبــرى الخاضــعة لــسيطرة الــسلطة الفلــسطينية بــشكل كامــل؛ ومنــاطق ب 

 للسلطة والسيطرة األمنية إلسـرائيل؛ ومنـاطق الخاضعة للسيطرة المدنية)  في المئة من مساحة الضفة٢٢(
التـــي توجـــد فيهـــا المـــستوطنات اإلســـرائيلية، الخاضـــعة للـــسيطرة )  فـــي المئـــة مـــن مـــساحة الـــضفة٦٠(ج 

  .اإلسرائيلية

ٕمؤخرا أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن تجميد االتفاقـات بـين الـسلطة واسـرائيل ً .
عطـاء إشـارات للجمهـور الفلـسطيني بـأن األمـر ال يتعلـق بعمليـة دعائيـة ومنذ ذلـك الحـين تحـاول الـسلطة إ

مع ذلك، قدرة السلطة على العمل في المناطق التـي تـسيطر . فقط، وأنها تنوي اتخاذ خطوات فعلية لتطبيقه
  .عليها إسرائيل، محدودة

لحـي جـزء مـن ا. ًهكذا هدمت إسرائيل مؤخرا عـشرات البيـوت فـي حـي وادي الحمـص شـرقي القـدس
المـــسؤولية عـــن التخطـــيط فيهـــا تعـــود للـــسلطة . ”ب“والجـــزء اآلخـــر فـــي منـــاطق ” أ“يوجـــد فـــي منـــاطق 

  .الفلسطينية، ولكن هذا األمر لم يمنع عملية الهدم

إذا قامت سلطات التخطيط الفلسطينية بتشجيع البناء في البلدات الفلسطينية وقامت إسـرائيل بهـدم 
  . أن يزيد حدة التوتر في الضفةهذه المباني، فإن هذا األمر يمكنه

  ١/٩/٢٠١٩القدس العربي 

***  

 اخبار باالنجليزية
 

Ashrawi : Netanyahu's annexation plans require international 

action, including sanctions 
  

RAMALLAH, Sunday, September 01, 2019 (WAFA) - Hanan Ashrawi, member of the 

Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO), said the Palestinian 

leadership views with utmost seriousness Netanyahu's declaration that he would annex the 

illegal Israeli settlements in the occupied West Bank. 

“This is a clear announcement of intent to carry out a war crime under the Rome statute 

and a grave violation of the UN charter. It is also a practical translation of the racist so-

called nation state law, adopted earlier this year by the Israeli Knesset,” she said in 

statement. 

She said that Netanyahu's pledge is an obvious attempt to score political points and secure 

votes from the extremist right-wing in the upcoming Israeli legislative elections while 

continuing the implementation of his policies to superimpose "Greater Israel" on all of 

historical Palestine. 



 
٢٩

“Such actions are enabled by the political, legal and financial cover from the current U.S 

administration, whose Ambassador, David Friedman, and envoy, Jason Greenblatt have 

both actively supported the illegal settlement enterprise and endorsed annexation.” 

The settlement project remains the biggest blow to any chances of peace and stability. Its 

continuing theft of land and resources is clearly designed to prevent the Palestinian people 

from achieving their undeniable rights of independence, self-determination and freedom, 

said the statement. 

In this context, the targeting of Jerusalem's community center 'Burj Al Luqluq' and 

Isawiya neighborhood in occupied Jerusalem, in addition to the continued home 
demolitions, land grab and other measures in the city reflect Israel's intentions to displace 

the indigenous Palestinian population and to erase their presence and culture, while 

altering the cultural and demographic composition of the city. 

“The illegality of Israeli settlements and the status of Jerusalem as an occupied city are 

unambiguous in international law. The International community has an obligation to 

translate its commitment to international law into actions that defend against these Israeli 

actions. We call on all responsible international actors to adopt deterrent measures, 

including sanctions, to compel Israeli to cease its illegal actions and pervasive violations of 

international law and Palestinian national rights,” the statement concluded. 

WAFA September 01, 2019 

***  
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