
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مةا	مانة العا

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 
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٢

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٣  تعميق االستيطان يكشف زيف الجهود األميركية للسالم": الخارجية الفلسطينية •

  ٤  التوسع في االستيطان يدلل على هوية إجرامية للمحتل: الطراونة •

  ٤  ر الوضع القائم بالمسجد األقصىيغيتي لوزير القدس األسبق يحذر من اتفاق إسرائيل •

  ٦  "ترام القدس"اتصاالت فلسطينية اسبانية لمنع المشاركة في بناء  •

  اعتداءات

  ٧  ّأحد عناصر االحتالل يتبول في المسجد األقصى ويثير غضب الفلسطينيين •

  ٧   منشأة في محيط مطار قلنديا٢٠إخطارات بهدم  •

  ٨  يين في الضفة والقدس بناية للفلسطين٢٤االحتالل يهدم  •

  ٩  توتر باألقصى واقتحام قبة الصخرة وهدم مسجد في الخليل •

  شؤون مقدسية

ال تستسلموا لثقافة " أكبادنا وفلذات ألبنائناسيادة المطران عطا اهللا حنا نقول  •
  ١١  " واليأس والقنوط التي يريدنا البعض ان نكون غارقين فيهااإلحباط

  آراء عربية

  ١٢  عة صفقة القرنلنقول في ممان •
  

  آراء عبرية مترجمة

  ١٤  ولكن بأي ثمن؟.. ُالمستوطنون اليهود يملون السياسة في إسرائيل •

  ١٧  تقليص اقتحامات الشرطة إلى العيسوية •

  اخبار باالنجليزية

Netanyahu renews pledge to annex all West Bank settlements 

Saeb Erekat, secretary general of PLO, calls on international 

community to take action after Netanyahu's comments  ١٩  

Tarawneh says Israeli PM’s remarks on settlements constitute 

‘instigation’ ٢٠  
  

  



 
٣

  شؤون سياسية
  

 تعميق االستيطان يكشف زيف الجهود األميركية للسالم": الخارجية الفلسطينية"

  سعد الديننادية -عمان

االستيطان التهم مساحات شاسعة من أراضي شعفاط، " إن "الخارجية الفلسطينية"وقالت ... >>
ٕفي إطار مخطط استيطاني إسرائيلي ضخم يتضمن شق أنفاق واقامة جسور لتعزيز التواصل بين 

منطقة مستوطنات غور األردن والمستوطنات المقامة شرقي القدس المحتلة، باإلضافة إلى توسيع ال
  ." شمال القدس المحتلة"عطروت"الصناعية االستيطانية 

، "تعميق سلطات االحتالل االستيطان يكشف زيف الجهود األميركية لتحقيق السالم" وأضافت إن 
ما توفره اإلدارة األميركية من دعم واسناد لالحتالل واالستيطان، وعجز المجتمع الدولي عن "منوعة إلى 

ًة الدولية الخاصة باالستيطان والقدس المحتلة بصفتها جزءا ال يتجزأ من األرض تنفيذ قرارات الشرعي
   ."الفلسطينية المحتلة

يدفع سلطات االحتالل للتمادي في عمليات فصل القدس المحتلة بشكل نهائي “واعتبرت أن ذلك 
الهادفة إلى تغيير عن محيطها الفلسطيني وربطها في العمق اإلسرائيلي، في إطار المخططات االسرائيلية 

الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وفرض المزيد من التضييقات على مواطنيها 
  ."المقدسيين إلجبارهم على الرحيل عنها ليسهل بعدها إحالل أعداد كبيرة من المستوطنين مكانهم

لفلسطينيين ورشق مركباتهم اعتداءات عصابات المستوطنين ضد المواطنين ا"كما دانت الوزارة 
 اإلسرائيلية، قرب قرية المغير شمال شرق رام اهللا، مما أدى إلى "كوخاف هشاحر"بالحجارة قرب مستوطنة 

  ."تحطيم عدد منها

عمليات تعميق االستيطان والتهويد في القدس المحتلة ومحيطها وفي عموم المناطق "وقالت إن 
عالنات ودعوات يطلقها أركان اليمين اإلسرائيلي الحاكم لتوسيع ، تترافق مع ا)ج(الفلسطينية المصنفة 

على ” القانون اإلسرائيلي والسيادة اليهودية“االستيطان ومطالبات ووعود بفرض ما يسمى 
  >>."..المستوطنات

  ٢٢ص/٣/٩/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  

  

  



 
٤

  التوسع في االستيطان يدلل على هوية إجرامية للمحتل: الطراونة
 

دان رئيس االتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة اإلجراءات  -ي الرأ–عمان   
  .اإلسرائيلية الهادفة إلى التوسع في بناء المستوطنات على األرض الفلسطينية

وأضاف في بيان صادر عن االتحاد البرلماني العربي اليوم االثنين، أن تصريحات رئيس الوزراء 
ُدية على جميع مستوطنات الضفة الغربية، تشكل عامال محرضا ينذر بمزيد اإلسرائيلي بفرض السيادة اليهو ً ً

  .من العنف، وتدلل على هوية إجرامية للمحتل

ًواعتبر الطراونة أن تلك التصريحات تقوض فرص السالم، وتشكل خرقا واضحا لقرارات الشرعية 
لم اجمع وحكوماته وبرلماناته ان ًالدولية ذات الصلة بوقف االستيطان، مناشدا باسم االتحاد دول العا

يتحملوا مسؤولياتهم األخالقية في مناهضة الظلم واالضطهاد ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بروح 
التضامن العالمي عبر أشكال متعددة من المقاطعة، وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل 

  .إلجبارها على اإلذعان للقانون الدولي وأحكامه

وأعرب عن وقوف االتحاد البرلماني العربي ودعمه الكامل لدولة فلسطين العربية، مؤكدا أن 
تصريحات نتنياهو لن تغير شيئا على أرض الواقع، طالما أن هناك قلبا فلسطينيا ينبض بالحياة، وسواعد 

  .ةتحمل راية المقاومة والتحدي، وعيونا ساهرة مصرة على بقاء فلسطين أرضا عربية مقدس

  ٣ص/٣/٩/٢٠١٩الرأي 

*** 
 

  األقصى بالمسجد القائم الوضع ريغيتل إسرائيلي اتفاق من يحذر األسبق القدس وزير

 

 وقعـه الـذي االتفـاق خطـورة مـن القادر، عبد حاتم للقدس األسبق والوزير فتح بحركة القيادي حذر
 أن والمتوقـع فـيجلن، موشـي فالمتطر الهوية، حزب ورئيس نتنياهو بنيامين االحتالل وزراء رئيس من كل

 .نهائي بشكل األحد أمس عليه تمت عليه المصادقة

 األقـصى المـسجد لـه يتعـرض الذي األخطر هو االتفاق هذا" :صحفي تصريح في القادر، عبد وقال
 االنتخابــات فــي مــساومة ورقــة أصــبح األقــصى المــسجد بــأن تكمــن والخطــورة ،١٩٦٧ العــام منــذ المبــارك

 فــي القــائم الواقــع تغييــر محاولــة فــي نتنيــاهو بزعامــة الليكــود حــزب جديــة يؤكــد وهــو .بيــةالحز والتحالفــات
 بالوصـاية والمس اإلسالمية، األوقاف ٕوادارة األوقاف مجلس بدور المس ومحاولة المبارك األقصى المسجد

 ألقــصىا بالمــسجد خاصــة المحتلــة، القــدس فــي والمــسيحية اإلســالمية المقدســات علــى األردنيــة الهاشــمية
 ".المبارك



 
٥

 أبرزهــا كــان التــي الليكــود، زعمــاء تــصريحات مــع بــالتزامن يــأتي االتفــاق أن" القــادر عبــد وأوضــح
 علـى األردنيـة الوصـاية إنهـاء إلى ًصراحة دعا الذي أردان، جلعاد "اإلسرائيلي" الداخلي األمن وزير تصريح
 ".األوقاف دور ٕوانهاء المبارك األقصى المسجد

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

 المبــارك األقــصى المــسجد إن :وقــال بالنــار، اللعــب مغبــة مــن وحكومتــه نتنيــاهو القــادر عبــد وحــذر
 الوضـع لتغييـر جديـدة محاولـة أي أمـام األيـدي مكتـوفي الفلـسطينيون يقـف لـن أحمـر وخط حساس عصب
 .فيه الراهن

 الهويـة حـزب ورئـيس نتنيـاهو ينبنيـام االحـتالل وزراء رئـيس مـن كـل عقده مؤتمر خالل أنه يذكر
 لــصالح القادمــة االنتخابــات مــن الهويــة حــزب انــسحاب األخيــر أعلــن الخمــيس، فــيجلن موشــي المتطــرف
 مــسودة فــي الطرفــان عليهــا ّوقــع وحزبــه، لفــيجلن نتنيــاهو يمنحهــا امتيــازات عــدة مقابــل والليكــود نتنيــاهو
 االتفاق، في جاء حيث المتطرفة، الهيكل جماعاتل خاصة امتيازات منح :التعهدات هذه أبرز ومن .مكتوبة
 يعنــي مــا ،"الهيكــل جبــل" أمــام اليهــود انتظــار فتــرة وتقــصير والمعلومــات الخــدمات تحــسين" :٤.٦ النقطــة
 .المبارك األقصى المسجد في بهم خاصة تعريفية وأدوات يافطات ٕواحضار مدتها ٕواطالة اقتحاماتهم تسهيل

 منـذ يحققونـه سياسـي إنجـاز أكبر هذا أن "الهيكل منظمات" اتحاد تبراع 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 نّويحـس األقـصى للمـسجد

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

  ٢/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  



 
٦

  "ترام القدس"ي بناء اتصاالت فلسطينية اسبانية لمنع المشاركة ف
 

 التـي فـازت بمناقـصة تنفيـذ CAFتواصلت السلطة الفلسطينية مع حكومة إسـبانيا لمنـع مجموعـة 
 .، من المشاركة في بناء البنية التحتية للمشروع على األراضي المحتلة"ترام القدس"جزء من مشروع 

ها للجانب اإلسباني من حقيقة أن السلطة أعربت عن امتعاض" إفي"وأفادت وكالة األنباء اإلسبانية 
 .بشرقي القدس والضفة الغربية المحتلة" اإلسرائيلية"أنه سينخرط في مبادرة لربط المستوطنات 

" إسـرائيل"وتمتلك المدينة، التي يطالب بها الفلـسطينيون عاصـمة لـدولتهم المـستقبلية والتـي تحتـل 
، وهـو مـا أثـار جـدال واسـعا ٢٠١١ل منـذ عـام يعمـل بالفعـ" تـرام"، خـط ١٩٦٧الجزء الشرقي منها منذ عام 

 .بسبب ربط المستوطنات في شرقي القدس مع غربي القدس

 وحــــدة تعمــــل حاليــــا، لكــــن ٤٦ٕ ترامــــا جديــــدا واعــــادة تأهيــــل ١١٤وسيــــشمل المــــشروع تــــصنيع 
الفلسطينيين يحثون الشركة اإلسبانية على االنـسحاب مـن المـشروع بـسبب تـأثيره علـى األراضـي المحتلـة، 

 .ذروها من أن استمرارها في هذا العمل قد يمثل انتهاكا للقانون الدوليوح

أي محاولة من قبل أي شركة "ووفقا لما قاله وزير الخارجية الفلسطيني األسبق ناصر القدوة، فإن 
 ".لممارسة أعمال تجارية في األراضي المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي

 الباسـكية قـد يـتم رفـع دعـوى قـضائية ضـدها أمـام CAF مجموعـة ويقول القدوة إنه إذا لم تتراجع
 .القضاء اإلسباني، وفي النهاية، على صعيد دولي

فوجئنـا بعـض : "من جانبه، قـال منـسق الحملـة الـشعبية لمقاومـة الجـدار واالسـتيطان جمـال جمعـة
امنين مــع الــشعب الــشيء بــأن هــذه الــشركة إســبانية وتقــع فــي إقلــيم الباســك الــذي يــأتي فــي طليعــة المتــض

  ."الفلسطيني

  ٢/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  

  

  

  

  



 
٧

  اعتداءات

  ّأحد عناصر االحتالل يتبول في المسجد األقصى ويثير غضب الفلسطينيين

 

ّشـريط فيـديو وثقـه أحـد  تداول نشطاء عبر مواقع التواصل االجتماعي الليلة الماضية وصباح اليوم
ّالخاصـة بـشرطة االحـتالل وهـو يتبـول فـي الـساحة  حد عناصر الوحداتالمصلين الفلسطينيين يكشف فيه أ

 إلـى؛ األمـر الـذي أثـار غـضب الجميـع ودعـوا )محـيط مبنـى بـاب الرحمـة(المبـارك  األقصى الشرقية للمسجد
 . محاسبته وطرده من األقصى

 للمسجد األقصى كمقـدس إسـالمي ال يقـل أهميـة تدنيس إن تصرف الشرطي: "وقال بعض النشطاء
والمدينة، ولهذا ال يمكن السكوت على مثل هـذا التـصرف الحقيـر، وال بـد  عن المسجدين الشريفين في مكة

  ".معاقبته والتحقيق معه وعدم استمراره في العمل في نفس المسجد من

نــستغرب مــن  هــذه المنــاظر هــي جــزء مــن حملــة االســتفزاز وتــدنيس األقــصى، وال: "وقــال آخــرون
قنينة نبيـذ واليـوم شـرطي يتبـول،  هدنا شرطي يتجول في ساحات األقصى وهو يحملتكرارها، فسبق وأن شا

  ".وال نعلم ماذا ينتظرنا بعد

في الوقت نفسه، طالب عدد من النشطاء دائرة األوقاف والحكومة األردنيـة عـدم الـسكوت عـن هـذا 
  .التصرف المشين واالستفزازي لمشاعر المسلمين

  ٢/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

   منشأة في محيط مطار قلنديا٢٠إخطارات بهدم 
 

 وزعت طواقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس بحماية قوات معززة من جيش  -االيام الفلسطينية   
ٕاالحتالل قبل يومين إخطارات هدم واخالء لمنشآت مواطنين في محيط جدار الضم والتوسع العنصري قرب 

ٕالت مصادر أمنية إن الطواقم وزعت إخطارات هدم واخالء ألكثر من وق. مخيم قلنديا شمال مدينة القدس
 منشأة تركزت في حي المطار، الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر مراجعة للمحاكم ٢٠

  .االسرائيلية بخصوص منشآتهم، واليوم تم توزيع اإلخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص الالزمة

ليات هدم متواصلة من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث تم تأسيس المخيم ويتعرض المخيم لعم  
  . دونما٣٥٣ في مساحة ال تزيد على ١٥٠٠٠، ويقطنه أكثر من ١٩٤٩في العام 

  ١٥ ص٣/٩/٢٠١٩الدستور 

***  



 
٨

   بناية للفلسطينيين في الضفة والقدس٢٤االحتالل يهدم 
 

 مبنى يملكها ٢٤ االحتالل اإلسرائيلي هدمت أفاد تقرير توثيقي لألمم المتحدة أن سلطات 
فلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خالل األسبوعيين األخيرين، وذلك بحجة عدم وجود 

 .التراخيص

في تقريره الدوري عن حماية ) أوتشا(وذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة  
 ٨٠ عليه تهجير تسعة أشخاص ولحقت األضرار بما ال يقل عن تدمير المنازل ترتب«المدنيين إن 

  .آخرين

ولفت إلى أنه تجاوز عدد األشخاص الذين هجروا بسبب عمليات الهدم حتى اآلن من هذا العام  
  .« شخصا٤٧٢ برمته ٢٠١٨ شخصا على األقل عددهم في العام ٤٨٠

عمليات الهدم في أربعة تجمعات وهدمت عشرة من هذه المباني شرقي القدس، في حين نفذت بقية 
، بما فيها سبعة )ج(ً مبنى قدمت مساعدة إنسانية في المنطقة ١٣، وكان منهم )ج(سكانية في المنطقة 

ّمبان في تجمع رعوي سكانه معرضون لخطر الترحيل القسري في شمال غور األردن، وهو خربة رأس  ّ ٍ
  .األحمر

 عملية بحث واعتقال في قرى الضفة ١٧٨ا مجموعه ونفذت قوات االحتالل خالل المدة نفسها، م  
ُ في رام اهللا، واعتقل ما ال يقل عن ٢٦ في الخليل، و٣٥ عملية في القدس، و٣٧الغربية وبلداتها، منها 

  . فلسطينيا خالل هذه العمليات١٩٠

 حادثة منفصلة لالعتداءات المستوطنين، حيث أصاب مستوطنون أربعة ١٤كما سجلت    
  .منهم طفل، بجروح وألحقوا األضرار بممتلكات فلسطينيةفلسطينيين، 

 فلسطينيا بجروح في اشتباكات متعددة في مختلف ١٧٣وأصابت قوات االحتالل ما مجموعه   
  .أنحاء الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس

في  مناسبة، و٣٩خالل ما ال يقل عن «إلى أنه ) أوتشا(أما فيما يتعلق بقطاع غزة أشار تقرير   
سياق فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات االحتالل النيران التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج 

  .الحدودي وقبالة ساحل غزة

 فلسطينيا ٢٦٨كما استمرت تظاهرات مسيرة العودة الكبرى قرب السياج، ما أسفر عن إصابة   
  .بجروح على يد قوات االحتالل

في سلسلة من اشتباكات مسلحة مع قوات االحتالل على جانبي واستشهد تسعة فلسطينيين،   
  .السياج الحدودي شرق القطاع

  ١٥ ص٣/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
٩

  توتر باألقصى واقتحام قبة الصخرة وهدم مسجد في الخليل
 

 ساد التوتر قبل ظهر أمس االثنين، في المسجد األقصى المبارك، خالل اقتحام -فلسطين المحتلة   
وأوضح فراس الدبس مسؤول العالقات العامة . تالل ومخابراته مسجد قبة الصخرة المشرفةقوات االح

واإلعالم أن شرطة االحتالل برفقة مجموعة من عناصر المخابرات النسائية حاولت الدخول لمسجد الصخرة 
القوة بمالبس غير محتشمة، فتصدى الحراس لهم لهم لحراس واستدعيت الشرطة قوات إضافية واقتحموا ب

وأضاف الدبس ان شرطة االحتالل قامت بتصوير حراس المسجد األقصى الذين تواجدوا في . المسجد
  .المكان

 الحرم القدسي -كما اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس، باحات المسجد األقصى المبارك   
 العامة وشؤون الشريف بمدينة القدس المحتلة، حسب ما افاد به مدير عام دائرة االوقاف االسالمية

  .المسجد االقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب

في رام اهللا، ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة ) بترا(وقال الخطيب لمراسل   
 مستوطن اقتحموا ١٠٢واضاف، ان . مشددة من شرطة االحتالل االسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

ء متفرقة من باحاته بحماية أمنية مشددة وسط حالة من الغضب ساحات األقصى، وتجولوا في أنحا
  .والغليان سادت في ارجاء الحرم القدسي الشريف

وهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االثنين، مسجدا وغرفتين سكنيتين قيد االنشاء في منطقة   
لحاج جوهر الرجبي المشرف وقال ا. خلة الشرباتي بحي جبل جوهر في الضاحية الجنوبية لمدينة الخليل

ً مترا مربعا تقريبا ويحوي بئر نياه سعته نحو ١٦٠على بناء مسجد األمة، ان مساحة المسجد  ً ً١٠٠ 
واشار الى ان المسجد في . كوب، قد تم هدمهم من قبل االحتالل بحجة عدم الحصول على تراخيص للبناء

  .المراحل االخيرة من التشطيب والتعمير

واعتبرت وزارة األوقاف، في . الل غرفتين سكنيتين قيد االنشاء في المنطقة ذاتهاكما هدم االحت  
بيان لها، ان هدم المسجد في الخليل عدوانا على المقدسات اإلسالمية، وعلى مشاعر المسلمين في 
فلسطين والعالمين العربي واإلسالمي، وهي جريمة تمس بحق المسلم الفلسطيني في حرية أدائه لعبادته، 

  .ويعاقب عليها في القانون الدولي

 أسير في ٢٠٠في موضوع آخر، أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس، أن أكثر من   
شرعوا باضراب مفتوح عن الطعام، وذلك للمطالبة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، » ريمون«معتقل 

  .الذي يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة» نالدامو«وتحسين األوضاع الحياتية لألسيرات القابعات في معتقل 

ُوأوضحت الهيئة أن جلسات الحوار التي عقدت االحد بين إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلية   
باءت بالفشل ووصلت لطريق » ريمون«بمعتقل ) ٤(وممثلي فصائل وتنظيمات الحركة األسيرة في قسم 



 
١٠

وأضافت أن إدارة المعتقل أقدمت . حركة األسيرة بسبب عدم استجابة ادارة السجون لمطالب ال مسدود،
ًاغالقا شامال، وذلك كرد على خطوة األسرى ببدء معركة األمعاء الخاوية) ٤(و) ١(على إغالق قسم  ً.  

وأدانت الهيئة سياسة التعنت والمماطلة التي تتبعها إدارة سجون االحتالل في االستجابة البسط   
ناء الحركة األسيرة، مطالبة بضرورة مساندة األسرى بمعركة النضال التي المطالب الحياتية واالنسانية ألب

يخوضوها، وفضح جرائم االحتالم المرتبكة بحقهم والتي تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق 
  .االنسان

إلى ذلك، شن جيش االحتالل فجر أمس اإلثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة   
 فلسطينيا ومصادرة عشرات آالف الشواقل وأسلحة ووسائل قتالية ٢٢المحتلة، تخللها اعتقال الغربية 

  .بحجة أنها تستخدم ضد االحتالل

 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة ٢٢ووفقا لبيان جيش االحتالل فإن جنوده اعتقلوا   
كما أصيب . مستوطنين وجنود االحتاللاألمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد ال

جندي بجروح طفيفة خالل مواجهات اندلعت مع شبان في مدينة بيت لحم، حيث قامت قوات االحتالل 
  .بقمع الشبان بالغاز المدمع

وصادرت قوات االحتالل عشرات آالف الشواقل خالل مداهمة منازل لمواطنين بزعم أنها توظف   
  .اإلرهابية»الل بـللقيام بعمليات وصفها االحت

في موضوع آخر، طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي من جمهوريتي   
» خوان هرنانديز« من خالل رسائل مكتوبة وجهها لرئيس جمهورية هندوراس –» ناورو»و» هندوراس«

راجعة موقفهما االعتراف  بم- ٕوالى رئيسي البرلمان في الدولتين» بارون واكا«ٕوالى رئيس جمهورية ناورو 
ًبالقدس عاصمة للقوة القائمة باالحتالل، واإللتزام بقرارات األمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني 

  .لمدينة القدس المحتلة

» هندوراس«وعبر رئيس البرلمان العربي في رسائله المكتوبة عن رفضه التام لقرار جمهورية   
االعتراف » ناورو«ة دبلوماسية في القدس المحتلة، وقرار جمهورية بافتتاح مكتب تجاري يحمل صف

 - غير المسؤولة- ً، مؤكدا إن هذه القرارات واإلجراءات )إسرائيل(ًبالقدس عاصمة للقوة القائمة باالحتالل 
ٕتمثل خرقا صريحا للقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضا قاطعا، وان أية قرارات تهدف إلى تغيي ً ً ً ر ً

ٕطابع مدينة القدس المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي الغية وباطلة، ونطالب بمراجعتها والغائها من  ُ
ًقبل الدولتين امتثاال لقرارات مجلس األمن ذات الصلة، واحتراما لعالقاتهما مع الدول العربية واإلسالمية ً.  

 كانون أول ٢١المتحدة بتاريخ وشدد رئيس البرلمان العربي إن قرار الجمعية العامة لألمم   
م دعا جميع الدول إلى االمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم ٢٠١٧

» ناورو»و» هندوراس«ًاالعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، داعيا رئيسي جمهوريتي 



 
١١

ت صلة بمدينة القدس المحتلة ومنها قرار مجلس األمن االلتزام بما أقرته األمم المتحدة من قرارات ذا
ًللقدس باطال والغيا، ) إسرائيل( الذي اعتبر ضم القوة القائمة باالحتالل ١٩٨٠ لسنة ٤٧٨الدولي رقم  ً

م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس األمن ٢٠٠٢ومبادرة السالم العربية لعام 
م بشأن جدار الفصل ٢٠٠٤ يوليو ٩الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ الدولي ذات الصلة، و

ًالعنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر القدس جزءا 
  ).وكاالت.(م١٩٦٧ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  ١ ص٣/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

  ن مقدسيةشؤو

 واليأس اإلحباطال تستسلموا لثقافة " أكبادنا وفلذات ألبنائناسيادة المطران عطا اهللا حنا نقول 
 "والقنوط التي يريدنا البعض ان نكون غارقين فيها

   

 اليـوم لـدى األرثـوذكس سبـسطية للـروم أسـاقفة قـال سـيادة المطـران عطـا اهللا حنـا رئـيس –القدس 
 الـذين ألولئـك االستسالم اإلطالق المدارس الثانوية في القدس بأنه ال يجوز على أساتذةاستقباله وفدا من 

  . ويأسٕواحباطيريدون لنا ان نكون في حالة ضعف وترهل واستسالم وخنوع 

 إسـرائيلُ النـشاز التـي تقـول بـأن الواقـع فـي مدينـة القـدس قـد حـسم لـصالح األصـواتنسمع بعـض 
انتهت في حين ان كالما من هذا النوع لـيس دقيقـا ولـيس صـحيحا  يقول بأن مسألة القدس اآلخروالبعض 

.  

ــة مــع  ــول بهــذه المقول ــال يجــوز القب ــاف ــسياسات إدراكن ــدس وال ــي الق ــا يحــدث ف ــشديد بخطــورة م  ال
ُاالحتالليــة المــستمرة والمتواصــلة فيهــا ولكــن ال يجــوز ان يــستنتج الــبعض بــأن مــسألة القــدس قــد حــسمت 

  . والغربياألمريكيالعربي الرسمي وفي ظل التآمر  في ظل الغياب إسرائيللصالح 

 هـو ظلـم مـستمر ومتواصـل منـذ ان تـم احـتالل إنمـاان ما تقوم به السلطات االحتاللية في القـدس 
هذه المدينة المقدسة ومن يقرأ التاريخ يكتشف بأن كل ظلم في هذا العالم كانت لـه بدايـة وكانـت لـه نهايـة 

ستمر ومهمـا اشـتدت سـطوة االحـتالل وقمعـه ومـا يغدقـه مـن مليـارات علـى فال يمكـن للظلـم ان يبقـى وان يـ
  .مشاريعه االستيطانية فال بد لهذا االحتالل ان يزول

، وقوتها تستمدها من الضعف العربي الرسمي ، كمـا ان وأموالها قوية بسالحها إسرائيلال ننكر ان 
وثقـافتهم، وال ننكـر ان هنالـك ترتيـب ونظـام فـي  العالم جلبوا معهم خبراتهم أرجاء من مختلف إليها أتوامن 

 يـــضاهي كبريـــات الـــدول العالميـــة ولكـــن فـــي المقابـــل فـــإن هـــذا النظـــام بنـــي علـــى حطـــام الـــشعب إســـرائيل
  .٤٨الفلسطيني وعلى نكبة شعبنا الذي طرد من وطنه وشرد عام 
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ــسى مــا حــدث عــام أليال يجــوز  ــل ان ين ــسطينيون اقتالعــا مــن٤٨ عاق ــع الفل ــث اقتل  وطــنهم  حي
 نظـام ان ألي العـالم، وال يمكـن أرجـاء منتـشرون فـي سـائر أنهموشردوا وهم اليوم في مخيمات اللجوء كما 

يبنى على الظلم والقمع واالستبداد والعنصرية فأي نظام مبني على هذه العناصر مآله االنهيار ونحن علـى 
 مبنـي ألنـهونظام فإن كل هذا سوف ينهار  التي تظهر اليوم على انها قوية وفيها ترتيب إسرائيليقين بأن 

ُعلى باطل وهو مبني على ظلم شعب شرد واضطهد وُأقتلع من    . ومن وطنهأرضهُ

 الذين ينبهرون بناطحات السحاب وبالشوارع الفخمة والموالت الجميلة، ولـست مـن أولئكلست من 
  .ا الفلسطينيُ الذين ينبهرون بنظام بني على ظلم وعلى عنصرية وعلى دماء شعبنأولئك

 افتخـروا بفلـسطينيتكم وال تخـافوا مـن ان تقولـوا بـأنكم فلـسطينيون فهـذا هـو نـاألبنائيجب ان نقـول 
ــا وهــذه هــي هويتنــا ولــن نستــسلم   واليــأس والقنــوط مهمــا تعاظمــت المــؤامرات والمــشاريع لإلحبــاطتاريخن

لفلـسطيني فـي مدينـة القـدس المشبوهة ومهمـا اشـتدت حـدة المـشاريع االسـتيطانية التـي تـستهدف شـعبنا ا
  . الفلسطينية المحتلةاألراضيوفي غيرها من 

  ٢/٩/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

***  

  آراء عربية 

 لنقول في ممانعة صفقة القرن

 فارس الحباشنة

بينما كان نتنياهو يرعى احتفاال الفتتاح مكتب هندوراس التجاري في القدس المحتلة، واطالقه  
تعهدات سياسية بضم المستوطنات في الضفة الغربية الى دولة االحتالل، فقد قام حزب اهللا في تنفيذ 
وعوده بالرد على العربدة العسكرية االسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية سورية ولبنانية واسفرت عن 

  .حية الجنونيةاستشهاد عدد من مقاتلي حزب اهللا واستهداف المركز االعالمي للحزب في الضا

على مدى أسبوع وأكثر لم تنقطع تصريحات نتنياهيو وعربدته االستقوائية واالستعالئية تجاه الدول  
  .العربية، تحديدا لبنان فقد اكل ضربة حزب اهللا وابتلعها على مضض، ودون ردة فعل تذكر

سة واالعالم، هل أنت مع في العالم العربي أكثر ما هو الفت الحرب الخلفية التي اشتعلت في السيا 
حزب اهللا أم لبنان أم ال ؟ فتحت صناديق مغلقة حول مفاهيم الصراع العربي االسرائيلي، حق المقاومة 
وهوية الممانعة، وانهيار مفاهيم التصالح و السالم، والمرجعيات االقليمية وتقاسمها لخيار المقاومة ومنها 

  .لفصائل الفلسطينية الموجودة على الساحة اللبنانيةحزب اهللا وحماس في الضفة الغربية وغزة، وا

بينما كانت اسرائيل تخطط الستهداف العمق اللبناني، ولربما ان رد حزب اهللا وما سبقه من اسقاط  
لطائرات مسيرة اسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية غير من قواعد اللعبة واالشتباك ودفع تل ابيب الى 
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 ضربة عسكرية ضد لبنان وحزب اهللا، فالحرب العربية اشتعلت على بديهيات التريث أكثر قبل توجيه أي
  .هوية المقاومة وروايتها ومشروعيتها

بل أكثر ما هو هستيري الترويج لخطاب يتشفى بضرب حزب اهللا ولبنان، بل يرسل تحيات شكر  
  . الجنونيةالسرائيل، ويرفع القبعات للطائرات االسرائيلية لتقصف دمشق وبيروت والضاحية

خطاب منحط، وكيف صعد الى السطح ؟ لماذا غابت روايات العقل في مواجهة االبتذال واالنحطاط العربي 
  ؟ فهل هو الخوف أم الطوفان ؟

قبل ضرب اسرائيل الهداف لبنانية الهستيرسا العسكرية االسرائيلية قصفت دمشق واعترفت تل  
 ايضا ستشارك في القوى الدولية لحماية مضيق هرمز ما يعني ابيب بانها ضربت اهدافا في العراق، وانها

   .ستدخل في لعبة وصراعات البحار والمحيطات والتجارة البحرية الكونية

المناوشات مع حزب اهللا تأتي هذه المرة لتكون واحدة من عناوين كبرى . عالمات لبربرية اسرائيلية جديدة
قوة الكبرى القاهرة، والتي ال تصد وال تهزم، الدولة الكبرى المحصنة اسرائيل ال: لالنهيارات العربية الواسعة 

  .في الشرق االوسط

لربما يحمل اشارات الى اسرائيل وحلفائها . رد لبنان وحزب اهللا حمل رسالة سياسية واستراتيجية 
ل تنفيذ أي عمل بان العالم القديم قد انتهى، وان ثمة متغيرات البد من مراعاتها وجدولتها في الحسابات قب

  .عسكري اسرائيلي

الشرق االوسط من منظور . التغيير في قواعد االشتباك يندرج هنا تحت ما بعد الحرب السورية 
وثمة ما يجلب الدعوة لتكون ضمن منظومة عربية أوسع تحررية ووطنية، . سياسي واستراتجي جديد

لقرن واخواتها وملحقاتها وتوابعها سواء على وتكون بوابة لحماية القضية الفلسطينية من تداعيات صفقة ا
 .فلسطين والدول العربية

  ١٧ ص٣/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة
  

  ولكن بأي ثمن؟.. ُالمستوطنون اليهود يملون السياسة في إسرائيل
 

 ٢٣/٨/٢٠١٩) فورين بوليسي جورنال (–* رمزي بارود 

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

م المستوطنين اليهود بإمالء األجندة السياسية في إسرائيل، وقيامهم باستفزاز الفلسطينيين مع قيا
وكما هو . باستمرار في األراضي المحتلة، من المرجح أن يتصاعد العنف بشكل كبير في األشهر المقبلة

ية، هذه المرة الحال في أغلب األحيان، سوف تستخدم الحكومة اإلسرائيلية هذا العنف بطريقة استراتيج
 .ًلتمهيد الطريق لضم نهائي وكامل لألرض الفلسطينية، وهي نتيجة كارثية وفقا ألي معيار

* *  

يعيش المستوطنون اليهود اإلسرائيليون اآلن حالة من الهياج المتنمر في الضفة الغربية 
فلسطين المحتلة، ًوفي حين يشكل عنف المستوطنين جزءا من الروتين اليومي في . الفلسطينية المحتلة

فإن العنف الذي شهدته األسابيع األخيرة مرتبط مباشرة باالنتخابات العامة في إسرائيل، المقرر إجراؤها في 
  .)سبتمبر( أيلول ١٧

قد فشلت في تحقيق االستقرار ) أبريل( نيسان ٩كانت االنتخابات السابقة التي أجريت في 
م اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو هو اآلن رئيس الوزراء األطول وعلى الرغم من أن الزعي. السياسي في البلد

ً عاما، فإنه لم يتمكن من تشكيل ائتالف حكومي بعد ٧١خدمة في تاريخ إسرائيل الذي يبلغ عمره 
  .االنتخابات السابقة

أصبحت قيادة نتنياهو، التي تلطخها سلسلة من قضايا الفساد التي تورط فيها هو وأسرته 
ُويبدو أن محققي الشرطة يطبقون عليه، في حين يقوم . عه في موقف ال يحسد عليهومساعدوه، تض

ّحلفاء سياسيون انتهازيون، من أمثال أفيغدور ليبرمان، بلي ذراعه على أمل انتزاع تنازالت سياسية منه 
  .في المستقبل

ات األحزاب وليست األزمة السياسية في إسرائيل حصيلة لعودة حزب العمل إلى الحياة أو لتوجه
بما في ذلك األحزاب اليمينية المتطرفة (ٕالنشطة من الوسط السياسي، وانما تأتي نتيجة لفشل اليمين 

  .في صياغة أجندة سياسية موحدة) والقومية المتطرفة

ًيدرك المستوطنون اليهود غير الشرعيين جيدا أن الهوية المستقبلية ألي تحالف حكومي يميني 
غير أن المستوطنين ليسوا قلقين بالضبط، ألن جميع .  على مشروعهم االستعماريسيكون لها تأثير دائم

، الحزب الوسطي الذي يتزعمه بنيامين غانتز، ”أزرق وأبيض“األحزاب السياسية الرئيسية، بما فيها 
ًجعلت من مسألة دعم المستعمرات اليهودية عنصرا مهما في خطاب حمالتها االنتخابية ً.  
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ًاسم للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية ومؤيديهم داخل إسرائيل واضحا كان التصويت الح
وفي وقت الحق، أجبرت قوتهم غانتز على تبني موقف سياسي مختلف . للغاية في االنتخابات األخيرة

  .)أبريل(ًتماما عن ذلك الذي كان قد تبناه في نيسان 

إعالن ) ومين من إجراء االنتخابات األخيرةقبل ي) (أبريل( نيسان ٧الرجل الذي كان قد انتقد يوم 
ً بشأن نيته ضم الضفة الغربية، أصبح اآلن مؤيدا كبيرا للمستوطنات"غير المسؤول"نتنياهو  ًووفقا لموقع . ً

من منظور استراتيجي “، فقد تعهد غانتز بمواصلة توسيع المستوطنات "أروتز شيفا"األخبار اإلسرائيلي، 
  ."وليس كاستراتيجية سياسية

بالنظر إلى التحول في منظور غانتس فيما يتعلق بالمستوطنات، لم يتبق لنتنياهو أي خيار آخر 
  .سوى رفع الرهان، بينما يضغط اآلن من أجل ضم كامل ال رجوع عنه للضفة الغربية

وبطبيعة . يشكل ضم الضفة الغربية، من وجهة نظر نتنياهو، استراتيجية سياسية سليمة ومنطقية
ً يلقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي باال للقانون الدولي الذي يرى أن وجود إسرائيل العسكري الحال، ال

ولكن لم يسبق لنتنياهو، وال ألي زعيم إسرائيلي آخر، إذا كان . واالستيطاني في الضفة الغربية غير قانوني
ًرائيل حقا هو تأمين الدعم كان كل ما يهم إس. ذلك يهم، أن أبدى أي اهتمام بالقانون الدولي على اإلطالق

  .ًمن واشنطن، والذي غالبا ما يكون أعمى وغير مشروط

ً، فإن نتنياهو يضغط اآلن رسميا من أجل صدور بيان علني "تايمز أوف إسرائيل"ًوفقا لصحيفة 
  .من الرئيس األميركي دونالد ترامب، والذي يؤيد فيه ضم إسرائيل للضفة الغربية

 األبيض رفض التعليق على هذه األخبار، وادعى مسؤول في مكتب وعلى الرغم من أن البيت
، فإن اليمين اإلسرائيلي يسير بخطى حثيثة على الطريق السريع نحو جعل هذا "غير صحيحة"نتنياهو أنها 
  .ًالضم ممكنا

إلسرائيل الحق في االحتفاظ ببعض من “بتشجيع من تعليق السفير األميركي ديفيد فريدمان بأن 
اآلن بجرأة وصراحة عن نواياهم إزاء  ، يتحدث المزيد من المسؤولين اإلسرائيليين”لضفة الغربيةأجزاء ا

  .ًجعل هذا الضم واقعا

خالل زيارة لمستوطنة بيت إيل ) أغسطس(وقد ألمح نتنياهو، بنفسه، إلى هذا االحتمال في آب 
سيع المستوطنات غير القانونية وقال نتنياهو خالل حفل لتدشين تو. غير القانونية في الضفة الغربية

في - سوف نمد أيدينا وسوف نعمق جذورنا في وطننا . إننا نأتي لنبني“:  وحدة سكنية أخرى٦٥٠بإضافة 
  ."جميع أنحائه

على النقيض من نتنياهو، لم تتحدث وزيرة العدل اإلسرائيلية السابقة وزعيمة اليمين المتحد 
، دعت شاكيد "الجيروساليم بوست"ففي مقابلة مع صحيفة . تصريحًحديثا، أيليت شاكيد، بالتلميح بدون ال
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علينا ": وقالت.  في المائة من الضفة الغربية٦٠إلى الضم الكامل للمنطقة ج، التي تشكل ما يقرب من 
  .، مشيرة إلى األراضي الفلسطينية باستخدام تسميات توراتية"أن نطبق السيادة على يهودا والسامرة

زير األمن العام والشؤون االستراتيجية واإلعالم، جلعاد إردان، قطع الميل ومع ذلك، يريد و
، دعا إردان إلى ضم جميع "الجيروساليم بوست" وصحيفة "أروتز شيفا"ًووفقا لموقع . اإلضافي

  .ًالمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية واإلطاحة برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أيضا

أصبح المستوطنون اليهود في قلب السياسة اإلسرائيلية، فإنهم يتمتعون بالمشهد الناشئ اآلن وقد 
ًويشكل عنفهم المتزايد في الضفة الغربية شكال من . حيث تخطب ودهم جميع األحزاب السياسية الرئيسية

ًأشكال عرض العضالت السياسية، وتعبيرا عن الهيمنة وعرضا وحشيا لألولويات السياسية ً ً.  

ً، شعارا للتحشيد، والذي شارك في ”علم إسرائيل- َهناك علم واحد فقط من األردن إلى البحر “ان ك
). أغسطس( آب ١٤ مستوطن يهودي جابوا شوارع مدينة الخليل الفلسطينية في ١.٢٠٠رفعه أكثر من 

ناشطين الدوليين وقاموا، إلى جانب الجنود اإلسرائيليين، باقتحام شارع الشهداء ومضايقة الفلسطينيين وال
  .في المدينة الفلسطينية المحاصرة

 مستوطن يهودي، تدعمهم الشرطة اإلسرائيلية، باقتحام ١.٧٠٠وقبل ذلك ببضعة أيام، قام حوالي 
 ٦٠ًووفقا للهالل األحمر الفلسطيني، أصيب أكثر من . مجمع المسجد األقصى في القدس الشرقية المحتلة

  .اإلسرائيلية والمستوطنون المصلينًفلسطينيا عندما هاجمت القوات 

ِوتكرر المشهد العنيف في مدينة نابلس؛ حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنات اليهوديات  ّ
ًتدريبا عسكريا“المسلحات منطقة المسعودية التابعة لبلدة برقا، وأجرين  هناك تحت حماية جيش ” ً

  .االحتالل اإلسرائيلي

 نحن اآلن نملي السياسة، وليس في الضفة الغربية :رسالة المستوطنين من كل هذا واضحة
ًوحسب، وانما في كل المشهد السياسي اإلسرائيلي أيضا ٕ.  

ُوقد ترك للسلطة الفلسطينية، . كل هذا يحدث كما لو أنه شأن سياسي إسرائيلي خالص بالكامل
غير ذات صلة عن ًالتي ُأسقطت اآلن من الحسابات السياسية األميركية تماما، إصدار بيانات صحفية 

  .ًنيتها تحميل إسرائيل المسؤولية وفقا للقانون الدولي

وال يبدو أن األمم المتحدة، وال دعاة الديمقراطية . ًلكن حراس القانون الدولي غائبون بدورهم أيضا
والقانون الدولي في االتحاد األوروبي، مهتمون بمواجهة التعنت اإلسرائيلي واالنتهاكات الصارخة لحقوق 

  .اإلنسان

مع قيام المستوطنين اليهود بإمالء األجندة السياسية في إسرائيل، وقيامهم باستفزاز الفلسطينيين 
وكما هو . باستمرار في األراضي المحتلة، من المرجح أن يتصاعد العنف بشكل كبير في األشهر المقبلة
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بطريقة استراتيجية، هذه المرة الحال في أغلب األحيان، سوف تستخدم الحكومة اإلسرائيلية هذا العنف 
  .ًلتمهيد الطريق لضم نهائي وكامل لألرض الفلسطينية، وهي نتيجة كارثية وفقا ألي معيار

ذا “صحفي أميركي فلسطيني، مستشار إعالمي، ومؤلف، وكاتب عمود دولي، محرر موقع *
-٢٠١٤(في لندن ” ميدل إيست آي“، محرر سابق لموقع ) حتى اآلن١٩٩٩منذ (” بالستاين كرونيكل

  .، نائب رئيس التحرير السابق لقناة الجزيرة على اإلنترنت)١٥

 Jewish Settlers Rule the Roost in Israel, But at :نشر هذا المقال تحت عنوان*

What Price?  

  ١٤ص/٣/٩/٢٠١٩الغد 

*** 

 تقليص اقتحامات الشرطة إلى العيسوية

 نير حسون - هآرتس

 نهاية االسبوع الى اتفاق مع الشرطة ومع البلدية لتقليص نشاطات سكان العيسوية توصلوا في
تطبيق القانون المبالغ فيها في الحي الذي يقع في شرقي القدس، كجزء من االتفاق سيلغي السكان 
االضراب في مؤسسات التعليم الذي خطط له ليوم غد، وفي المقابل تطلق الشرطة سراح شخصين من 

  .لية وتقلص تواجد قواتها هناك العاملة في الحي يوميا في الشهرين االخيريناعضاء لجنة اآلباء المح

النشاط يشمل اقامة حواجز، القيام . منذ بداية الصيف والشرطة تعمل بقوات كبيرة في الحي
في هذه الفترة اعتقل . بدوريات ونصب كمائن، وتقريبا دائما تنتهي بمواجهات مع الشباب من سكان القرية

ورغم ذلك قدمت لوائح .  شخصا من سكان الحي وأجريت عشرات التفتيشات في البيوت٣٤٠اكثر من 
  .اتهام ضد خمسة اشخاص فقط بتهمة رشق الحجارة

في يوم الخميس، في نهاية اسبوع من المواجهات واالعتقاالت، طلب قائد لواء القدس، المفتش 
ت باضراب في مؤسسات التعليم بدءا من الغد دورون يديد، االلتقاء مع لجنة اآلباء في الحي، التي هدد

في اللقاء احتج اولياء االمور على ). اليوم االول للسنة الدراسية في جهاز التعليم في شرقي القدس(
  .تعامل الشرطة مع سكان العيسوية وقالوا إن هذا يمثل عقابا جماعيا

 ال تدخل الى الحي بدون في اللقاء تم االتفاق على أن تسحب الشرطة بشكل جزئي قواتها وأن
مصادر في العيسوية . حاجة خالل اليوم، وأن ال تضع رجال شرطة في محيط المدارس في اوقات التعليم

اضافت بأن الشرطة تعهدت ايضا بتقليص قواتها التي تدخل الى الحي في المساء، وحسب اقوال السكان، 
ايضا تم اطالق . رطة العاملين في المكانفي اليومين االخيرين تم الشعور بتقليص في عدد رجال الش

سراح شخصين من لجنة اولياء االمور اللذين اعتقال في االسبوع الماضي بتهمة التهديد لمدراء المدارس 
  .والضغط عليهم من اجل عدم افتتاح السنة الدراسية
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لتدخل في في اعقاب اللقاء توجه قائد منطقة القدس الى رئيس البلدية موشيه ليئون وطلب منه ا
أمس التقى ليئون مع لجنة أولياء االمور ونشطاء . عدة مواضيع مرتبطة بطريقة معالجة البلدية للحي

في اعقاب ذلك، لجنة . وبعد وقت قصير تم اطالق سراح اعضاء اللجنة المعتقلين. آخرين في العيسوية
ية تعهدوا في اللقاء بالدفع قدما ليئون وشخصيات رفيعة في البلد. اولياء االمور اعلنت عن الغاء االضراب

  .بمواضيع مختلفة في مجال الفضاء العام والتعليم في الحي

 مدير مدرسة في القرية رسالة لرئيس ٤١في االسبوع الماضي وقبل المعرفة عن االتفاق ارسل 
دارة التعليم ال” مدراء معا“المدراء الذين توحدوا في برنامج . البلدية طلبوا فيها تدخله في ازمة العيسوية

في بلدية القدس كتبوا لليئون بأنهم يطلبون تدخله لدى الشرطة من اجل مساعدة مدراء المدارس في 
  .نحو نصف الموقعين هم مدراء يهود من غربي المدينة. المدينة على افتتاح السنة الدراسية

تير، ومع لجنة من مكتب ليئون جاء بأن رئيس البلدية التقى في مكتبه مع ممثلي الحي، المخا
أولياء االمور وممثل الشرطة، في اعقاب التهديد باالضراب عن التعليم على ضوء نشاطات الشرطة في 

رئيس البلدية وعد . اللقاء كان ممتازا والطرفين خرجا مع شعور جيد. العيسوية في االشهر االخيرة
  .واالوالد بالحيبمساعدة الحي وتم االتفاق على التعاون بين الطرفين لصالح السكان 

السكان ينسبون . يصعب تحديد السبب الذي من اجله بدأت عملية تطبيق القانون في العيسوية
في الشرطة يرفضون هذا . ذلك الى التعيينات الجديدة في قيادة لواء القدس في شهر شباط الماضي

عدد من . ”كل زمان ومكانللحفاظ على النظام العام وتطبيق القانون في “االدعاء ويقولون إنهم يعملون 
يسافر وهو يحمل كأس “السكان قالوا إن احد الضباط الكبار قال لهم بأن العملية ستستمر الى حين 

  .أي، دون أن يرشق حجر على سيارات الشرطة في الحي. ”القهوة في السيارة دون أن تسكب قطرة منها

  ٢١ص/٣/٩/٢٠١٩الغد 
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  اخبار باالنجليزية
  

Netanyahu renews pledge to annex all West Bank settlements 

Saeb Erekat, secretary general of PLO, calls on international 

community to take action after Netanyahu's comments 
 

Published date: 1 September 2019  

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Sunday renewed his pledge to annex all 

Jewish settlements in the occupied West Bank as he reached out to right-wing voters ahead 

of a 17 September election and amid allegations of corruption. 

Netanyahu and his Likud party have been working to maximise turnout and wrest votes 

from other right-wing parties close to the influential settlement movement, AFP said. 

“With the help of God we will apply Jewish sovereignty to all communities, as part of the 

land of Israel, and as part of the state of Israel,” he told an audience at the West Bank 

settlement of Elkana. 

He did not say when he planned to make such a move, Reuters noted. 

Settlements are one of the most heated issues in the Israeli-Palestinian conflict. Palestinians 

have voiced fears Netanyahu may defy international consensus and move ahead with 

annexation with possible backing from US President Donald Trump, a close ally. 

With the publication of a US peace plan still pending, Trump has already recognised 

Israel's 1981 annexation of the Golan Heights, land captured from Syria in the 1967 Middle 

East war. 

Netanyahu made the same promise of annexation ahead of the last election in April, but the 

results left him unable to form a viable governing coalition and he opted for a fresh poll. 

Israel occupied the West Bank in the Six-Day War of 1967. 

The Palestinians and many countries consider the settlements to be illegal under the 

Geneva Conventions that bar settling on land captured in war. Israel disputes this, citing 

security needs and biblical, historical and political connections to the land. 

Israeli settlements are viewed as major obstacles to peace because they lie on land the 

Palestinians see as part of their future state. 

Annexation on a large scale could prove to be the death knell for their statehood ambitions. 

Saeb Erekat, secretary general of the Palestine Liberation Organisation, called on the 

international community to take action after Netanyahu's comments. 

"Those who claim concern after every Israeli settlement announcement should face reality: 

Israel's PM is announcing further annexation of occupied territory," he wrote on Twitter. 

 

"Enough impunity: There’s an international responsibility to impose sanctions on Israel 

after decades of systematic crimes." 

The Jerusalem Post said "most realize that what Netanyahu said on Sunday is campaign 

rhetoric and political posturing, not a declaration of policy that he will implement if he 

wins the election and forms the next government". 

Still, the settlers are a major plank of support for Netanyahu's government, which is widely 

viewed as the most right-wing in Israel's history. 

Netanyahu, who according to pollsters is running neck and neck with his main political 

rival, is seeking to draw support from the nationalist settler community so that he can pull 

ahead in an election race that he cannot afford to lose, the Washington Post said, noting 

that with an indictment looming in three criminal cases centring on fraud, bribery and 
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breach of trust, the Israeli leader is determined to hold on to his privileged seat for as long 

as possible.  

More than 400,000 Israelis now live in West Bank settlements, according to Israeli figures, 

among a Palestinian population put at about 2.9 million by the Palestinian Statistics 

Bureau. 

A further 200,000 Israelis live in settlements in occupied East Jerusalem, over which Israel 

has already unilaterally imposed sovereignty. 

Peace efforts 

Israeli-Palestinian peace efforts have been at a standstill since 2014 when a drive for a deal 

by Barack Obama's administration collapsed. 

Trump's administration has swung White House policy firmly in favour of Israel and US 

ambassador to Israel David Friedman said in June that Israel has the right to annex at 

least part of the West Bank. 

With the election nearing, Netanyahu has again turned to populism to energise supporters. 

"This is our land," Netanyahu said in his speech in Elkana. "We will build another Elkana 

and another Elkana and another Elkana. We will not uproot anyone here." 

Still, the longest-serving premier in Israeli history must also deal with the potential 

corruption charges, which he denies and has labelled as bids by his enemies to force him 

from office. 

Middle east eye 1 September 2019  

  

***  

Tarawneh says Israeli PM’s remarks on settlements constitute 

‘instigation’ 
AMMAN — President of the Arab Inter-Parliamentary Union (APU) and Lower House 

Speaker Atef Tarawneh on Monday condemned the Israeli procedures that aim at 

expanding the construction of settlements on the Palestinian territories. 

In an APU statement, carried by the Jordan News Agency, Petra, Tarawneh added that 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s remarks on imposing “Jewish sovereignty” 

over all colonies in the West Bank constitute an instigation that warns of more violence and 

highlights the “criminal identity” of the occupation. 

Tarawneh said that the statements also undermine peace prospects and form a clear 

violation to the international legitimacy resolutions on halting the occupation. 

In this regard, he called on all countries to bear their moral responsibilities in combatting 

injustice and oppression and ending the suffering of the Palestinian people, as well as 

withdrawing investments and imposing sanctions on Israel to force it to abide by 

international law.  

The speaker also expressed the union’s full support to the Palestinian state.  

Netanyahu on Sunday renewed his pledge to annex all Jewish settlements in the occupied 

West Bank as he sought to shore up right-wing support ahead of a September 17 election, 

according to AFP. 

“With the help of God we will apply Jewish sovereignty to all communities, as part of the 

land of Israel, and as part of the state of Israel,” he told an audience at the West Bank 

settlement of Elkana. 

Jordan Times 2/9/2019  
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