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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  الشؤون الفلسطينية تطالب بمواصلة دعم األونروا  •

  شؤون سياسية

  ٥  القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال مجلس الجامعة العربية •

  ٥  إسرائيلية لضم الخليلودعوات .. السلطة الفلسطينية ترى بأن ترامب سيفشل بخطته •

  ٨  ال قرار بنقل سفارتنا إلى القدس: السفير البرازيلي •
  

  اعتداءات

  ٨   من جنود االحتالل بمواجهات شمالي القدس٣إصابة  •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ٩  الماضي الشهر القدس في منازل ٦ وهدم ًأسيرا ١٦٢و شهيد :تقرير •

إضرابهم المفتوح رفضا العتقالهم أسرى فلسطينيون في سجون االحتالل يواصلون  •

  ١٢  اإلداري
  

  تقارير
  

  ١٤  "األونروا"إسرائيل تسعى لقتل  •

 "االبراهيمي" وريفلين يقتحمان  نتنياهو"الرايات السود"الخليل تستقبل المحتل بـ •

  ١٦  "البراق"بذكرى ثورة 

  ١٨   مستهدفون بأنظمة وقوانين إسرائيلية تمييزية٤٨فلسطينيو : أمنستي •

  ٢٠  مباشرة بعد االنتخابات اإلسرائيلية" صفقة القرن"سيتم نشر : هونتنيا •

  ٢١  جدار أميركي في القدس •
  

  فعاليات
  

  ٢١  القدس مدينة في والحضاري الثقافي التراث حول إقليمية ندوة تعقد اإليسيسكو •
  



 
٣

  آراء عربية
  

  

  ٢٢  ضم المستوطنات يعني ضم الضفة الغربية •

  ٢٣  بات الصهيونيةمقدساتنا سلعة في سوق االنتخا •
  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٤  وليس السالم.. ً مقعدا٦١ما يهم نتنياهو الـ ": خطته"إلى ترامب و •
  

  اخبار باالنجليزية

Ashrawi: Netanyahu is pandering to extreme rightwing settlers 

and provoking religious tensions  ٢٥  

Foreign Ministry opposes referring to Israel as birthplace of 

Americans born in Jerusalem  ٢٦  

Netanyahu visits Hebron, promises Jews will remain there ٢٦  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

   الشؤون الفلسطينية تطالب بمواصلة دعم األونروا
 كمال زكارنة -عمان 

رفيق خرفان، أمس األول، في اجتماع طارئ شارك مديرعام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس   
للمشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة لالجئين في مقر األمانة العامة لجامعة 

وطالب . الدول العربية في القاهرة، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة الغوث الدولية وأزمتها المالية
ّربية بحث المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول المانحة لألونروا، على خرفان خالل االجتماع الدول الع

مواصلة دعمها واإليفاء بالتزاماتها تجاه األونروا، حتى تستطيع األخيرة القيام بواجباتها واالستمرار بعملها، 
  .كما دعاها إلى حشد الدعم حول تجديد والية األونروا. وتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين

ما رفض خرفان في كلمته استخدام التحقيقات الداخلية التي يجريها مكتب األخالقيات في األمم ك  
المتحدة، حول االتهامات باستغالل السلطة من قبل مسؤولين في وكالة الغوث الدولية، كأداة من قبل 

جود الكثير من ، الفتا إلى و)٣٠٢(بعض الدول للمساس بالمهام المناطة باألونروا بحسب قرار إنشائها 
شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة «التقارير العالمية التي تشيد بأدائها، وآخرها التقرير الصادر عن 

 الذي أكد أن األونروا منظمة دولية كفؤة، ومرنة، وحازمة، ٢٠١٩، لهذا العام  «MOPAN» األطراف
  .ودة المواردٕوحققت نتائج إنسانية وانمائية في بيئة مليئة بالتحديات ومحد

وأكد خرفان على موقف األردن إزاء عمل وكالة الغوث الدولية كحافظة مهمة لحقوق الالجئين   
الفلسطينيين في أروقة األمم المتحدة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، إضافة إلى الواجب 

يض الممنوح لها استنادا اإلنساني النبيل الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي، وعدم المساس بالتفو
إلى حين حل قضية الالجئين الفلسطينيين، واستمرارها بتقديم خدماتها ١٩٤٩ لعام ٣٠٢لقرار إنشائها رقم 

 . ماليين الجئ فلسطيني٥الصحية، والتعليمية، واإلغاثة االجتماعية، ألكثر من 

 ٣ ص٥/٩/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  



 
٥

  شؤون سياسية

  جدول أعمال مجلس الجامعة العربيةالقضية الفلسطينية تتصدر 
  

 يناقش مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، –عمان  – زايد الدخيل
الثالثاء المقبل بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ثمانية بنود رئيسية مدرجة على جدول 

  .أعماله، في مقدمتها القضية الفلسطينية

ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السالم العربية، 
ًوالتطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، فضال عن متابعة تطورات االستيطان، 

  . دولة فلسطينوالجدار، واالنتفاضة، واألسرى، والالجئين، واألونروا، والتنمية، ودعم موازنة

 برئاسة العراق وبمشاركة ١٥٢ويستعرض وزراء الخارجية العرب خالل أعمال الدورة العادية الـ 
األردن، تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في الدورة 

، ١٥٢ و١٥١سرائيل بين الدورتين ، وتقريرا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب اإلقليمي لمقاطعة إ١٠٢
واألمن المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في األراضي العربية المحتلة، والجوالن العربي السوري 

  >>....المحتل

ومن المقرر أن تبدأ اجتماعات هذه الدورة على مستوى المندوبين الدائمين يومي االحد واالثنين 
 .المقبلين

  ٥ ص٥/٩/٢٠١٩الغد 

***  

  .. السلطة الفلسطينية ترى بأن ترامب سيفشل بخطته

 ودعوات إسرائيلية لضم الخليل
  

 أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، – وكاالت – عواصم
أن الرئيس األميركي يعمل على تعميق الصراعات في الوطن العربي لتحقيق أهدافه واستخدامها كأوراق 

  .اداعتم

تعتقد أنها تستطيع الضغط على العرب للتخلي “وأضاف عريقات في حديث متلفز أن إدارة ترامب 
  .”عن القدس والدولة الفلسطينية والالجئين، وهذا وهم لن يتحقق

ولفت إلى أن الدبلوماسية األميركية تمارس ضغوطا غير مسبوقة على العالم، لالعتراف بالقدس 
 ذلك على جدول أعمالها في إطار عالقاتها، وقد نجحوا بإقناع دولة واحدة عاصمة إلسرائيل، وقد أصبح
  . كيلو مترا مربعا، وال يوجد لها سفارة في إسرائيل٢٧تسمى ناورو تبلغ مساحتها 



 
٦

وأشار عريقات إلى قرارات القمم العربية الثالث التي عقدت في عمان وبغداد والقاهرة، والتي أكدت 
وماسية واالقتصادية مع أي دولة في حال اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل، على قطع العالقات الدبل

موضحا أن ناورو وهندوراس ال يوجد فيهما أي سفارة عربية، في حين يوجد ثالث سفارات عربية في 
طلبنا من الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة، لكن المسألة متعلقة بالمصالح، ونحن كطرف “: غواتيماال، وقال

  .”طيني نطالب في كل بيان بتنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقدسفلس

ورأى طارق حمود، مدير مركز العودة الفلسطيني، أن هناك استغالال لحاجات الالجئين 
الفلسطينيين، ومعاناتهم اإلنسانية، واعتبار هذا التفاهم في مصلحتهم، مشددا على أن تجويع الالجئين 

  .يل حياتهم إلى جحيم من أجل دفعهم نحو خيارات بعينها، يتنافى مع القانون الدوليالفلسطينيين، وتحو

مشروعا إلزالة قضية الالجئين عن طاولة “وحول أهداف هذا المخطط ذكر حمود أن هناك 
المفاوضات، كإحدى أبرز قضايا الحل النهائي، تماما كما جرى في قضية القدس التي يحاول ترامب إزالتها 

ولة من خالل إجراءاته األخيرة، وذلك حتى يسهل التوصل إلى حل نهائي يكون على حساب عن الطا
الفلسطينيين ولصالح اإلسرائيليين بكل التفاصيل، ولذلك هناك هدف واضح من وراء هذه المشاريع وهو 

  .”تصفية قضية الالجئين

الخليل المحتلة في الى ذلك، دعا رئيس الكنيست اإلسرائيلي يولي إدلشتاين، إلى ضم مدينة 
  .الضفة الغربية إلى إسرائيل

الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين ” الليكود“وتعهد رئيس الكنيست، وهو عضو في حزب 
 يهوديا من سكان المدينة، بتحويل الخليل ٦٧ لمقتل ٩٠ نتنياهو، امس في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ

حسب (الوقت حان ألن تزداد المستوطنة اليهودية في حبرون “: ، قائال”مدينة إسرائيلية بالكامل“إلى 
  .”إلى آالف المقيمين) التسمية اإلسرائيلية للمدينة

وانضمت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ريغيف إلى هذه الدعوة وشكرت رئيس الكنيست عليها، 
  .ة الغربيةمذكرة بوعد نتنياهو بفرض السيادة اإلسرائيلية على جميع مستوطنات الضف

حق “: ، مضيفة”ليس هناك أي مكان أفضل من حبرون للشروع في تطبيق هذا الوعد“: وقالت
  .”تل أبيب في الوجود جذوره في حبرون حيث ولد أبرهام وسارة

اليهود ليسوا غرباء بل إنهم باقون في “من جانبه، قال نتنياهو أثناء زيارته النادرة إلى الخليل إن 
  .”حققنا العدالة التاريخية ورجعنا إلى مدينة األولياء“: ، وتابع”المدينة إلى األبد

  .”لم يأت بظلم ألحد“وادعى نتنياهو أن إقامة مستوطنة يهودية في الخليل 

 ألف فلسطيني، ومنعت حكومة إسرائيل ٢٠٠ يهودي مقابل ٨٠٠ويستوطن في الخليل حاليا نحو 
  . حفظ السالم األممية في المدينةفي وقت سابق من العام الجاري تمديد تفويض بعثة



 
٧

بالسياق، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى 
  .المحكمة العليا للتحكيم الدولي في الهاي السترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل

الرئيس محمود عباس ان “وقال بشارة خالل لقاء مع الصحفيين امس في مكتبه في رام اهللا 
  .”ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها

  .”نحن نعيش اآلن في مرحلة المواجهة في العالقة المالية مع الطرف اإلسرائيلي“وأوضح 

بخصم مبالغ مالية من ٕووقعت خالفات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل عقب قيام إسرائيل 
الضريبة الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية مبررة ذلك بان هذه األموال هي قيمة ما تدفعه 

  .السلطة الفلسطينية ألسر المعتقلين الفلسطينيين والذين قتلوا في مواجهات مع إسرائيل

ون الكنيست االخير بتجميد من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قان“واوضح بشارة 
بدل مخصصات األسرى والشهداء، ) ً مليون دوالر سنويا١٤٤حوالي (جزء من أموال المقاصة الفلسطينية 

  .”٢-حيث ان قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو 

طرف من خالل تطبيق العالقة االقتصادية بين الجانبين من ” التحايل”واتهم بشارة إسرائيل ب
  .واحد، وان هذه التحايل أدى الى تحقيق إسرائيل العديد من األرباح

ليكن معلوما ان التحايل وفرض األمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق “وتابع 
ًبروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من االحتالل احتالال مربحا بامتياز ً”.  

لجانبين الى إغراق السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية صعبة منعها وأدت الخالفات المالية بين ا
  .من تسديد رواتب موظفيها كاملة

 سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصالح منظومة بروتوكول باريس برمتها ٦منذ “وأضح بشارة 
  .” سنوات بمعالجة ملف واحد فقط٦ ملفات نطالب بها، نجحنا خالل ١٠ومن ضمن أكثر 

ما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر الي تردد في البدء جديا عند“واضاف 
  .”بالمواجهة القانونية مع الجانب اإلسرائيلي حيث ان النقاش أصبح ال يجدي

ان دور هذه المحكمة هو دراسة الخالفات المالية بين الدول واألفراد واتفاق باريس ينص “وتابع 
  .”هذه المحكمة في لحل الخالفات الماليةعلى أن من حق كل طرف ان يلجأ ل

ّويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن 
 . مليون دوالر أميركي، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية١٩٠تحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 

  ٢٣ ص٥/٩/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  



 
٨

  قرار بنقل سفارتنا إلى القدسال: السفير البرازيلي

 صالح العبادي. د-عمان 

قال السفير البرازيلي في عمان فرانسيسكو كارلوس سواريس لوس، انه ال يوجد هناك قرار بنقل 
سفارتنا الى القدس رغم الضغوطات التي يقوم بها بعض الداعمين للرئيس البرازيلي خالل االنتخابات 

  .«الرئاسية االخيرة

 عاما على تأسيس العالقات الدبلوماسية بين ٦٠في حديث صحافي بناسبة مرور واضاف لوس 
ان الحكومة البرازيلية « عاما على افتتاح سفارتي البلدين والعيد الوطني للبرازيل ٣٥االردن والبرازيل و

وأوضح لوس، ان االردن بلد مهم جدا . »تؤمن بحل الدولتين للقضية الفلسطينية من خالل المفاوضات
بالنسبة للبرازيل في المنطقة، كونه مستقرا وآمنا، مؤكدا دعم البرازيل لجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  .الرامية الى تحقيق االستقرار والسالم ومكافحة االرهاب

واشار لوس، الى انه سيتم توقيع اتفاقية تعاون في مجال الدفاع بين االردن والبرازيل قريبا، حيث 
  .من المشاورات ووضع بنود هذه االتفاقيةتم االنتهاء 

  >>..االقتصادي والتجاري بين البلدين،وكشف لوس، عن تحسن ملحوظ ومتزايد في التعاون 

  ٦ص/٥/٩/٢٠١٩الرأي 

***  

  اعتداءات

   من جنود االحتالل بمواجهات شمالي القدس٣إصابة 

 

يلي، خـالل مواجهـات شـهدها ثالثـة مـن جنـود االحـتالل اإلسـرائ ُأصيب – السبيل – القدس المحتلة
ــوات  ــسطينيين وق ــين شــبان فل ــاء، ب ــوم األربع ــاء، وفجــر الي ــل الثالث ــة، لي ــدس المحتل ــي الق مخــيم شــعفاط ف

 .االحتالل

التـابع لقـوات " حـرس الحـدود" مـن عناصـر مـا يـسمى بــ٣ّ، بـأن إعالميـة فلـسطينيةوأفادت مـصادر 
ان شـهدها مخــيم شـعفاط شــمالي القـدس المحتلــة، االحـتالل اإلسـرائيلي، ُأصــيبوا خـالل مواجهــات عنيفـة، كــ

الليلة الماضية، وامتدت حتى الفجر، تخللها إطالق جنود االحتالل النار والرصاص المطاطي والغاز المسيل 
  .ً إصابات بالمطاطي عولجت ميدانيا٧للدموع، ما أوقع 

  .جد األقصىبعاء، اقتحاماتهم للمس األرأمسالمستوطنون، عشرات على صعيد آخر، استأنف 

ّ مـستوطن لباحـات األقـصى، فـي وقـت صـعد ٥٠٠ّوكان األسبوع المنـصرم، سـجل اقتحـام أكثـر مـن 
  .االحتالل من استهدافه لحراس المسجد والمرابطين فيه باالعتقال واإلبعاد
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، المقدسي جميل عزمـي مـسالمة، مـن منطقـة وادي أمسمن ناحية أخرى، أرغمت بلدية االحتالل، 
  .ان جنوبي المسجد األقصى، على هدم منزله بيديه بذريعة البناء غير المرخصالربابة في سلو

وكــان فلــسطيني آخــر مــن ســكان ســلوان هــو مــأمون جالجــل، قــد هــدم منزلــه بيديــه قبــل يــومين، 
  .ٕوأرغمته بلدية االحتالل، تحت طائلة الغرامة المالية والزامه بإزالة األنقاض

االحـتالل، بعمليـة مـسح لمنزلـي جمـال عمـرو المحاضـر فـي وتزامن ذلك، مع قيام طواقم من بلديـة 
ًجامعة بير زيت، ونجله رضوان رئيس قسم المخطوطات في دائرة األوقاف، تمهيـدا لهـدمهما بذريعـة البنـاء 

  .غير المرخص

، إضافة بناء على منزل قـائم فـي حـي الطـور شـرقي البلـدة األولوكانت تلك الطواقم هدمت، أمس 
 تعــود للمقدســي محمــد أحمــد أبــو الهــوى، وســلمت إخطــارات هــدم لعــشرات المنــشآت القديمــة مــن القــدس،

  .والمساكن قيد اإلنشاء في حي بشير من أراضي جبل المكبر

  ٦ صفحة ٥/٩/٢٠١٩السبيل 

***  

  اعتداءات/ تقارير 

  الماضي الشهر القدس في منازل ٦ وهدم ًأسيرا ١٦٢و شهيد :تقرير

 

 االنتهاكـات خاللـه رصـد الماضـي، آب شـهر عن الشهري قريرهت حلوة، وادي معلومات مركز أصدر
 .القدس مدينة في اإلسرائيلية

 قبل من باقتحامه المبارك، األقصى المسجد في خطيرة سابقة شهد الماضي الشهر إن المركز وقال
 الحـق كمـا ،األقـصى عتبـات علـى طفـل واستـشهد األضـحى، عيـد أيـام أول فـي ومـستوطنيه االحـتالل قـوات
 السلطة قبل من رعايتها بحجة بمنعها القدس مدينة في الفعاليات االحتالل حكومة في الداخلي األمن روزي

 .المدينة أنحاء شتى في الهدم وسياسة االعتقاالت حمالت تواصلت فيما الوطنية،

 الثالجات في شهداء ٤ احتجاز ومواصلة شهيد

 محمـد وأصـيب ،)ًعامـا ١٤( رومـي أبو مكافح نسيم الفتى استشهد الماضي آب شهر منتصف في
 أبـواب أحـد – السلـسلة بـاب عنـد عليهمـا النـار إطـالق بعـد ديـس أبـو بلـدة مـن ،)ًعامـا ١٦( الـشيخ خضر

 الجهة من الباب على المتمركزين الشرطة أفراد ألحد طعن عملية تنفيذهما بعد ،– المبارك األقصى المسجد
 فـي برصاصـة الرجبـي عمـران األقـصى المـسجد حـارس ئيالعـشوا النـار إطـالق خـالل أصيب كما الخارجية،

 وهمـا الطفلـين باتجـاه الرصاصـات عـشرات إطـالق العمليـة حـول االحـتالل شـرطة تسجيالت وأظهرت الفخد،
 .حركة دون أرضا مطروحان
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مـصباح أبـو  الـشهيد جثمـان :وهـم مقدسـيين شـهداء ٤ جثـامين احتجـاز االحـتالل سلطات وتواصل
 شـهيد ،٢٠١٧ ثـاني كـانون شـهر منـذ القنبـر فـادي الـشهيد جثمـان ،٢٠١٦ أول تشرين شهر منذ صبيح
 .رومي أبو نسيم الطفل الشهيد وجثمان ،٢٠١٨ أيار شهر منذ عويسات عزيز األسيرة الحركة

 المبارك األقصى المسجد

 عيـد أيـام أول في حرب ساحة إلى األقصى المسجد باحات حولت االحتالل سلطات إن المركز وقال
 المطاطيـــة واألعيـــرة الـــصوتية بالقنابـــل المـــصلين آالف مهاجمـــة بعـــد ،(١١/٨/٢٠١٩ بتـــاريخ( حىاألضـــ

 مــا ذكــرى فــي المــستوطنين اقتحامــات لتــأمين وأروقتــه، األقــصى المــسجد باحــات فــي ومالحقــتهم والــضرب
 .بالمدينة االحتالل شرطة وقائد االحتالل وزراء رئيس من بقرار ،"الهيكل خراب" يسمى

 المـصلين علـى اعتـدوا االحـتالل، شـرطة فـي والمـسؤولين الـضباط وكبار االحتالل قوات أن وأوضح
 كافـــة إلـــى االعتـــداء ليمتـــد ،"األضـــحى عيـــد وخطبـــة صـــالة انتهـــاء عقـــب" المغاربـــة بـــاب عنـــد المـــرابطين

ــالقوة ٕواخــراجهم المــسجد فــي المتواجــدين ــواب، كافــة مــن ب ــي المــصلى داخــل المــصلين ومحاصــرة األب  القبل
 سـاعات منـذ ذلـك علـى الحـال واسـتمر الـساحات، فـي اعتقـاالت وتنفيـذ الحديديـة، بالسالسل أبوابه قٕواغال

 .الظهيرة بعد ساعات حتى األولى الصباح

 لقــرار كــسر هــو األضــحى عيــد أيــام أول األقــصى فــي جــرى مــا أن اإلســالمية األوقــاف دائــرة وأكــدت
 فتـرة تغييـر أيـضا آخـر خـرق وفـي اإلسـالمية، عيـاداأل فـي االقتحامـات إغـالق على ينص الذي "االستتيكو"

ــصباحية االقتحامــات ــي ال ــتم والت ــساعة مــن عــادة ت ــى ٧:٣٠ ال ــدأت بينمــا ،١١ حت ــد يومهــا ب ــساعة عن  ال
 .الظهر صالة بعد االقتحامات فترة إلى إضافة ،١١:٤٠ الساعة حتى ًصباحا ١٠:٥٥

 مـسارا االحتالل سلطات وخصصت ،العيد أيام أول في األقصى اقتحام من مستوطنا ١٣٢٩ وتمكن
 ".فقط أمتار عدة" السلسلة باب حتى المغاربة باب من امتد لالقتحام، للمستوطنين خاصا

 فـي األقـصى، المـسجد فـي ًشخصا ٦٥ حوالي إصابة إلى المبارك األقصى المسجد عيادات وأشارت
 إلـى واحـدة ٕواصـابة لمقاصـد،ا مستـشفى إلـى إصـابة ١٥ نقـل وتـم ،"وحـروق كـسور" بينهـا العيـد، أيام أول

 .كارم عين هداسا مستشفى

ـــالي أمـــا ـــين عـــدد إجم ـــصى للمـــسجد المقتحم ـــشهر خـــالل األق ـــد الماضـــي ال ـــغ فق  مـــن ٣٥٧٦ بل
 اقتحامـا ارئيـل أوري االحـتالل حكومة في الزراعة وزير قاد ١٥/٨ تاريخ وفي اليهود، والطلبة المستوطنين

 .المستوطنين عشرات برفقة لألقصى

 أول وفـي العـشاء، بعـد حتـى ١٥/٨ يوم عصر ساعات منذ األقصى، أبواب االحتالل واتق وأغلقت
 هـم ولمـن اإلسـالمية األوقـاف لمـوظفي وسـمحت األبواب بعض فتح أعادت ثم إليه، الدخول منعت ساعتين

 .األقصى إلى بالدخول عاما ٥٠ال فوق
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 المغــرب صــالتي "نــساءوال الرجــال مــن عامــا ٥٠ال عــن أعمــارهم تقــل مــن" المــصلون أدى فيمــا
 .ومالحقتهم قمعهم رغم األقصى أبواب على ورابطوا األقصى، المسجد أبواب على والعشاء

 علــى المبــرح بالــضرب األقــصى، المــسجد فــي االحــتالل شــرطة أفــراد اعتــدى ٧/٨/٢٠١٩ وبتــاريخ
 علـى بالـدفع االعتـداء تـم كمـا عملـه، رأس علـى تواجـده خالل برأسه بجروح وأصابوه إدريس مهند الحارس

 .الحراس من آخر عدد

 آب شــهر فــي تمثلــت وقــد االعتــداءات، مــن األقــصى المــسجد فــي الرحمــة بــاب مــصلى يــسلم ولــم
 وخزانــة ،"الرجــال عــن النــساء صــفوف تفــصل التــي" الخــشبية الفواصــل ٕواخــراج المــصلى باقتحــام الماضــي
 مـن سـطحه عـن" الرحمـة بـاب مـصلى" ةيافطـ ٕوازالـة الصالة، لمواقيت "الكترونية ساعة" ومصادرة األحذية،
 .األضحى بعيد تهنئة يافطات وتمزيق مصادرة إلى إضافة الخارج،

 رصــد حيــث المبــارك، األقــصى المــسجد عــن الفلــسطينيين إبعــاد سياســة االحــتالل ســلطات وواصــلت
 بـين ومـن القديمـة، القدس عن بإبعاد وقرارا ٕواناث، وفتية لشبان األقصى عن إبعاد قرار ٢١ إصدار المركز

 .القدس أوقاف عام مدير نائب بكيرات ناجح الشيخ المبعدين

 االعتقاالت

 ٦و قاصـرا، ٣٣و ًعامـا ١٢ من أقل طفل" منها القدس، مدينة في اعتقال حالة ١٦٢ المركز رصد
 .إناث

 ٨٧ البلــدة مــن االحــتالل قــوات اعتقلــت حيــث العيــسوية، بلــدة فــي تركــزت االعتقــاالت أن وأوضــح
 متفرقـة اعتقـاالت إلـى ٕواضـافة سـلوان، وبلدة األقصى، المسجد وأبواب ساحات من اعتقاالت هاتلت مقدسيا،

 .بالمدينة واألحياء البلدات بقية من

 محمـد الفتـى -المستـشفى فـي والعـالج االعتقـال قيـد يـزال ال والـذي – المعتقلـين بين من أن وتابع
 .ًعاما ١٦ الشيخ خضر

 ومـدير عكرمـة صـبري، الـدكتور الـشيخ العليـا اإلسـالمية لهيئـةا رئيس االحتالل مخابرات واستدعت
 بالقـدس "المـسكوبية" مركـز فـي سـاعات عـدة معهمـا التحقيق وتم الخطيب، عزام الشيخ القدس أوقاف عام

 .الغربية

 ومنع قمع

 األمن وزير وأصدر القدس، مدينة في والفعاليات النشاطات استهداف من االحتالل سلطات صعدت
 .بالمدينة فعاليات  ٦بمنع قرارات أردان جلعاد االحتالل حكومة يف الداخلي

 يبـوس مركـز قاعـة باقتحـام غوشـة صـبحي الـدكتور المقدسي الراحل تأبين حفل منع المركز ورصد
 المدينـة، فـي المـسيحية الـشبان جمعية باقتحام عديلة، أحمد الراحل للرياضي تأبين حفل ومنع القدس، في

 آب منتـصف األولـى لمـرتين القديمـة بالقـدس اللقلـق بـرج ملعـب فـي المقدسـية ائالتالعـ دوري إقامـة ومنع
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  مــن وكــان الهجريــة الــسنة رأس بمناســبة رياضــية بطولــة تنظــيم ومنــع الــشهر، مــن األخيــر اليــوم والثانيــة
 مدينــة فــي البنــاء إشــكاليات" حــول قانونيــة عمــل ورشــة ومنــع العيــسوية، بلــدة ملعــب علــى أقامتهــا المقــرر

 ".اللقلق برج في قاعة باقتحام "قدسال

 هدم

 الماضـي، آب خـالل القـدس مدينـة فـي والتجاريـة الـسكنية المنـشآت هـدم االحتالل سلطات واصلت
 .االحتالل بلدية من بقرار أصحابها بأيدي ذاتيا هدم منها ٢" القدس، في منشآت ٨ هدم المركز ورصد

 .سور ١ بركس، ١ سكينة، نازلم ٦ الماضي الشهر هدم االحتالل أن المركز وأوضح

 العيسوية

 حزيـران شـهر فـي بـدأت والتـي العيـسوية، بلـدة فـي "الجماعي والعقاب االعتداءات" حملة واستمرت
 بلــدة ســكان علــى االعتــداء واصــلت المختلفــة بمؤســساتها االحــتالل ســلطات أن المركــز وأوضــح الماضــي،
 كمـائن ونـصب البلـدة، وشـوارع أحيـاء فـي الـساعة ارمـد علـى والتواجد اليومية االقتحامات حيث العيسوية،

 قـوات فجـرت حيـث أبوابهـا، وتفجيـر وتفتيـشها الـسكنية المنازل واقتحام الشوارع، وداخل البلدة مداخل على
 .األطفال أشقائه مع فيه يتواجد كان بينما طفال واعتقلت منزل باب الخاصة االحتالل

 أبوابها على والتمركز التجارية المحالت باقتحام لبلدة،ا تجار مضايقة االحتالل سلطات واصلت كما
  .البلدة في البناء ٕوايقاف الهدم أوامر إصدار االحتالل بلدية طواقم واصلت كما المختلفة، الضرائب وفرض

  ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  أسرى فلسطينيون في سجون االحتالل 

 ارييواصلون إضرابهم المفتوح رفضا العتقالهم اإلد
  

 واصل عدد من األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، - عمان - نادية سعد الدين
ّإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا العتقالهم اإلداري، مما أدى إلى تدهور وضعهم الصحي، فيما “أمس، 

  .، وفق نادي األسير الفلسطيني”حالة بعضهم خطيرة

ًثمانية أسرى يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، أقدمهم األسير “إن ” األسير الفلسطيني“وقال 
 ٦٦من بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس المحتلة، المضرب عن الطعام منذ ) ً عاما٢٨(حذيفة حلبية 

  .”ًيوما ضد اعتقاله اإلداري، والذي نقلته إدارة السجون إلى المشفى إثر تدهور وضعه الصحي

بين يواجهون ظروفا صحية خطيرة نتيجة اإلضراب، حيث يعانون األسرى المضر“وأضاف إن 
ًأوجاعا شديدة، وانخفاضا حادا في الوزن، وهزاال وضعفا شديدين، إلى جانب الفقدان المتكرر للوعي ً ً ً”.  

إدارة سجون االحتالل نفذت إجراءات قمعية ممنهجة بحقهم تصاعدت “وأشار نادي األسير إلى أن 
راب، فيما تواصل مخابرات االحتالل المماطلة في االستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء مع استمرارهم في اإلض
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ٕاعتقالهم اإلداري، وايصالهم إلى مرحلة صحية صعبة تتسبب لهم في أمراض مستعصية الحقا في محاولة 
  .”لكسر خطوتهم

د اعتقالهم ومن المرجح زيادة عدد األسرى المضربين عن الطعام في الفترة القادمة احتجاجا ض
 معتقل إداري، من إجمالي ٥٠٠اإلداري، الذي يتم بدون توجيه تهمة محددة وبال محاكمة، والذي طال 

 ٤٨ طفال و٢٣٠ مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم ٢٣ آالف أسير فلسطيني، موزعين ضمن ٦نحو 
  . منهم بحاجة لتدخل طبي عاجل٧٠٠ مريض، ١٨٠٠معتقلة و

من مواصلة إجراءاتها “، سلطات االحتالل ”حماس“مقاومة اإلسالمية من جانبها؛ حذرت حركة ال
  .”القمعية بحق األسرى الفلسطينيين

المقاومة ما زالت على عهدها بوعد “وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، موسى دودين، إن 
  .”لخاويةالحرية لألسرى، وأن أبناء الشعب الفلسطيني لن يتركوا األسرى وحدهم في معركة األمعاء ا

سرعة التحرك ورفع ملف األسرى المرضى والمعتقلين “ودعا المؤسسات والهيئات الحقوقية إلى 
ما تشهده سجون االحتالل يمثل جريمة ضد اإلنسانية “ً، مبينا أن ”اإلداريين للمؤسسات الحقوقية الدولية

  .”بترك األسرى المرضى يواجهون الموت البطيء

ل المسؤولية عن حياة األسير الفلسطيني بسام السايح إثر وضعه سلطات االحتال“ّوحمل دودين 
  .”الصحي الحرج في سجون االحتالل

يعني الحكم عليه بالموت داخل السجون، “واعتبر أن مواصلة االحتالل اعتقال األسير السايح 
  .”ًوخروجه ألبناء الشعب الفلسطيني شهيدا

ان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، ، من أمراض سرطان العظام، وسرط”السايح“ويعاني 
  . في المائة، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى٨٠وقصور بعضلة القلب يتجاوز 

، خالل ذهابه لحضور ٢٠١٥) أكتوبر( تشرين أول ٨واعتقل جيش االحتالل، بسام السايح، في 
الضلوع مع زوجته في عملية “ت له تهمة إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة حينها، ووجه

  .شرق مدينة نابلس، قبل أيام من اعتقاله” بيت فوريك“، بالقرب من قرية ”قتل ضابط إسرائيلي

ّومع ذلك؛ ورغم المطالبات الفلسطينية المتواترة بإطالق سراح األسرى، فقد شنت قوات االحتالل، 
ن المواطنين الفلسطينيين، بينهم أسرى محررون أمس، حملة واسعة من االعتقاالت التي طالت عددا م

  .، في أنحاء مختلفة من األراضي الفلسطينية المحتلة.أعيد اعتقالهم، عقب اقتحام وتفتيش منازلهم

دير “في قرية ” جبل أبو الغارات“باقتحام قوات االحتالل منطقة “وأفادت أألنباء الفلسطينية، 
 كما داهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها داخل بمدينة دورا، في الضفة الغربية،” سامت

  .”بمدينة الخليل” خلة حاضور“منطقة 
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شرق الخليل، ” سعير“شرق بيت لحم، وبلدة ” تقوع“وطالت االعتقاالت أسرى محررين من بلدة 
لمحتلة، شرقي القدس ا” العيسوية“ًقرب طولكرم، كما طالت شبانا فلسطينيين من بلدة ” صيدا“وبلدة 
  .ً، في بلدة سلوان جنوبا، وذلك عقب اقتحامها ومداهمة منازل المواطنين فيها”وادي حلوة“وحي 

 شرق "روجيب"وفي محافظة نابلس؛ أعادت قوات االحتالل اعتقال أسرى محررين من قرية 
  . لالجئين الفلسطينيين شرقا"عسكر الجديد" غربها، ومن مخيم "برقة"المدينة، وقرية 

، في مدينة قلقيلية، واعتقلت أحد الشبان وسط اندالع "القرعان"ت قوات االحتالل حي واقتحم
  .مواجهات بين سكان الحي وقوات االحتالل، أصيب خاللها مواطن فلسطيني بالرصاص المطاطي

 لالجئين الفلسطينيين، "األمعري"اندالع مواجهات بين سكان مخيم "وأشارت األنباء الفلسطينية إلى 
ّ اهللا، وقوات االحتالل بعد اقتحامه، أسوة بالمواجهات العنيفة التي وقعت بين الشبان الفلسطينيين في رام

 ". لالجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة"شعفاط"وقوات االحتالل خالل انسحابها من مخيم 

  ٢٣ ص٥/٩/٢٠١٩الغد 

*** 

  تقارير

  "األونروا"إسرائيل تسعى لقتل 
 

  وكاالت- ل إبراهيم  كام-القدس المحتلة  

 العبرية، أمس أن دولة االحتالل االسرائيلي بدأت العمل مع سويسرا إليجاد بديل ١٢كشفت القناة 
الالجئين ) حق عودة(بهدف شطب » أونروا«لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينين 

  .)١٩٤(الفلسطنيين، المنصوص عليه دوليا بالقرار االممي رقم 

بحسب القناة، تم بحث هذه القضية، خالل لقاء وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره و
السويسري إغنازيو كاسيس، إلى جانب نقاط أخرى منها محاولة إجراء تعديالت دستورية في سويسرا لمنع 

  .اعتقال أي مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب

ًائيل وسويسرا ستتعاونان بهدف إيجاد بديل مناسب لألونروا، مشيرة إلى أن ًووفقا للقناة، فإن إسر
ًكاتس أمر بصياغة وثيقة من شأنها أن تقدم بدائل ألنشطة أونروا ويتم اعتمادها إسرائيليا بالتنسيق مع 

  .دول أخرى

. ل أخرىواتفق الوزيران على العمل للبحث عن بديل لألونروا، بالتنسيق مع الواليات المتحدة ودو
ًوادعى كاتس إن األونروا تهدف إلى إدامة قضية الالجئين والمطالبة بعودتهم، مشيرا إلى أن مخططها 

  . مليون فلسطيني، لم يكونوا ضمن الالجئين الحقيقيين على حد زعمه٥.٣إعادة ما يبلغ اآلن حوالي 
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تعزيز برامج مناسبة واعتبر أن هذه فرصة مناسبة لتغيير السرد الذي تنشره أونروا، وصياغة و
  .ٕإلعادة تأهيل الالجئين في مكان إقامتهم والغاء والية األونروا

وناقش كاتس، في لقائه مع نظيره السويسري، إغناتسيو كاسيس، خطة مشتركة إلسرائيل 
وسويسرا للتعاون بهدف إيجاد بديل مناسباللوكالة االممية، يمكن من خاللها إزالة مكانة اللجوء وتبديد 

  .١٩٤٨لعودة لالجئين الفلسطينيين الذي هجروا من بلداتهم خالل النكبة عام حق ا

. وعلم أن كاتس أصدر تعليمات ببلورة وثيقة تعرض بديال لنشاط األونروا بالتعاون مع دول أخرى
من جهتها، أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي امس، ثالثة أوامر عسكرية لالستيالء على أراض في بيت 

  .تقوع، والرشايدة في محافظة بيت لحمجاال، و

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان بأن االمر 
العسكري األول يتضمن االستيالء على أراض بمحاذاة النفق المقام على أراض مدينة بيت جاال غرب بيت 

  .ود ملكية األراضي ألهالي بيت جاال وبلدة الخضر، وتع»المخرور«في منطقة » ٢«لحم، تحديدا حوض 

، الواصل ما ٦٠وأضاف أن االستيالء على هذه االراضي يأتي بهدف توسيع الشارع االلتفافي رقم 
جنوبا، ما يعني االستيالء على المئات من الدونمات » غوش عصيون«بين القدس ومجمع مستوطنة 

  .الزراعية

اني، يتضمن االستيالء على أراض في قرية الرشايدة شرق بيت وأشار إلى ان االمر العسكري الث
الثالث يتضمن االستيالء على أراض في بلدة تقوع  ، أما االمر»معالي عاموس«لحم لتوسيع مستوطنة 

  .«نوكوديم«جنوب شرق بيت لحم لتوسيع مستوطنة 

ية قررت التوجه من جهة اخرى، أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ان السلطة الفلسطين
وقال بشارة خالل . الى المحكمة العليا للتحكيم الدولي في الهاي السترداد أموالها المحتجزة لدى إسرائيل

زراء محمد اشتيه ان الرئيس محمود عباس ورئيس الو«لقاء مع الصحافيين امس في مكتبه في رام اهللا 
  .«أقرا خطة للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها

  .«نحن نعيش االن في مرحلة المواجهة في العالقة المالية مع الطرف اإلسرائيلي«واوضح 

ٕووقعت خالفات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل عقب قيام إسرائيل بخصم مبالغ مالية من 
 الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية مبررة ذلك بان هذه األموال هي قيمة ما تدفعه الضريبة

  .السلطة الفلسطينية ألسر المعتقلين الفلسطينيين والذين استشهدوا في مواجهات مع إسرائيل

 من ضمن الملفات العالقة التي نطالب بها إلغاء قانون الكنيست االخير بتجميد«واوضح بشارة 
، بدل مخصصات األسرى والشهداء) ً مليون دوالر سنويا١٤٤حوالي (جزء من أموال المقاصة الفلسطينية 

  .«٢-حيث ان قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو 
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واتهم بشارة إسرائيل بالتحايل من خالل تطبيق العالقة االقتصادية بين الجانبين من طرف واحد، 
  .أدى الى تحقيق إسرائيل العديد من األرباحوان هذه التحايل 

ليكن معلوما ان التحايل وفرض األمر الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق «وتابع 
ًبروتوكول باريس التجاري والمالي جعل من االحتالل احتالال مربحا بامتياز ً».  

ومة بروتوكول باريس برمتها  سنوات ونحن نتفاوض ونطالب بإصالح منظ٦منذ «وأضح بشارة 
  .« سنوات بمعالجة ملف واحد فقط٦ ملفات نطالب بها، نجحنا خالل ١٠ومن ضمن أكثر 

عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد هناك أي مبرر الي تردد في البدء جديا «واضاف 
  .«بالمواجهة القانونية مع الجانب اإلسرائيلي حيث ان النقاش أصبح ال يجدي

ان دور هذه المحكمة هو دراسة الخالفات المالية بين الدول واألفراد واتفاق باريس ينص «وتابع 
  .«على أن من حق كل طرف ان يلجأ لهذه المحكمة في لحل الخالفات المالية

ّويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن 
  .مليون دوالر أميركي ١٩٠تحولها للسلطة، نحو 

  ١٠ص/٥/٩/٢٠١٩الرأي 

***  

 "الرايات السود"الخليل تستقبل المحتل بـ
 "البراق" بذكرى ثورة "االبراهيمي"نتانياهو وريفلين يقتحمان 

  الرأي-القدس المحتلة  

اقتحم رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، برفقة عدد من الوزراء في حكومة 
ل، الحرم اإلبراهيمي، في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب اقتحام رئيس االحتالل، االحتال

رؤوفن ريفلين، في ظل إجراءات عسكرية مشددة، فرضتها قوات االحتالل في البلدة القديمة بالخليل، 
نازل تنديدا بعميات على اسطح الم) الرايات السود(وحالة من التأهب بين الفلسطينيين اللذين رفعوا 

  .االقتحام

التي » ١٩٢٩أحداث « لما تسميه إسرائيل ٩٠وادعى نتانياهو في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ
جئنا إلى «: ، فيما أحاطته الستائر العازلة المصفحة»ثورة البراق«قتل فيها سكان يهود في الخليل خالل 

  .«عبير عن النصرالخليل من أجل التوحد مع الذاكرة، لقد جئنا للت

كانوا على يقين أنهم «: »ثورة البراق«وأضاف في إشارة إلى الثوار الفلسطينيين خالل أحداث 
ًاقتلعونا من هذا المكان مرة واحدة والى األبد، لقد ارتكبوا خطأ مريرا ٕ».  
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وتفاخر . »في الخليل إلى األبد ولن نخرج منها«وشدد نتانياهو على أن االحتالل سيتواجد 
لن «: ًنياهو أن حكومته صادقت على توسيع الحي االستيطاني في البلدة القديمة في الخليل، مضيفانتا

  .«ينجح أحد في طردنا من هذا المكان، وسنبقى في الخليل إلى األبد

األمل من . الخليل ليست عائقا أمام السالم، األمر متروك لنا ومعلق برغبتنا«وزعم ريفلين أن 
في » جديدة) استيطانية(إسرائيل بناء أحياء «، مضيفا أنه على »دوا إلى أرض آبائهمواليهود عا. نصيبنا
  .المنطقة

وتأتي زيارة نتانياهو في إطار الدعاية االنتخابية لحزب الليكود، وتستهدف االستحواذ على أصوات 
قة باب واعتقلت قوات االحتالل، مساء امس، شابين خالل مواجهات في منط. المستوطنين في الخليل

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات االحتالل اعتقلت شابين، لم تعرف هويتهما بعد، . الزاوية وسط الخليل
  .خالل مواجهات على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل، احتجاجا على اقتحام نتانياهو للحرم اإلبراهيمي

يل، وأخلت كافة المدارس فيها، وأغلقت قوات االحتالل، المحال التجارية في البلدة القديمة من الخل
وشددت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين على الحواجز المنتشرة وسط البلدة القديمة؛ بالتزامن مع 

  .اقتحام نتانياهو

التي تضم مقام النبي يوسف، » اليوسفية التحتا«وأوضحت المصادر أن قوات االحتالل أغلقت 
عات الصباح الباكر، وأخضعت المواطنين والمصلين لعمليات وعززت من إجراءاتها العسكرية منذ سا

  .تفتيش دقيقة عبر البوابات والحواجز المؤدية للحرم، لمنعهم من الوصول إليه

وقام جيش االحتالل باستنفار قواته ونصب خيام في تل الرميدة ومحيط المسجد اإلبراهيمي، 
  .خالل ساعات اليوم األربعاءوتشديد اإلجراءات العسكرية، تمهيدا لزيارة نتنياهو 

اسطح المبان في البلدة القديمة بالخليل، احتجاجا على اقتحام نتانياهو » الرايات السود«واعتلت 
  .وريفلين للحرم االبراهيمي، فيما سادت حالة من الغضب والتوتر المدينة

 نتانياهو وريفلين وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام
للخليل، يشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين، ويأتي في سياق استمرار االعتداءات على 

  .مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، سواء في مدينة القدس المحتلة أو مدينة خليل الرحمن

لذي يقوم به نتانياهو، نحذر من التداعيات الخطيرة لهذا االقتحام ا«وأضاف أبو ردينة، في بيان، 
لكسب أصوات اليمين المتطرف اإلسرائيلي، وضمن مخططات االحتالل لتهويد البلدة القديمة في الخليل، 

نحمل حكومة االحتالل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، «وتابع أنه . »بما فيها الحرم اإلبراهيمي الشريف
  .« تحمل نتائجها وعواقبهاالذي يهدف لجر المنطقة إلى حرب دينية ال يمكن ألحد
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، لوضع حد لالنتهاكات »اليونسكو«وأكد أبو ردينة ضرورة تدخل المجتمع الدولي، خاصة منظمة 
اإلسرائيلية ضد مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لمنعها، باعتبارها 

  .ضمن الئحة التراث العالمي

لسطينية بيان الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، التي الف» وفا«ونقلت وكالة 
ًاعتبرت مشاركة نتانياهو في اقتحام اإلبراهيمي الشريف، جزءا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أوال، 

  .واستكماال لعملية سلخه عن عروبته ثانيا، وشاهدا حيا على عنصرية االحتالل وتطرفه أخيرا

يئة أن عمليات االقتحامات للحرم اإلبراهيمي بشكل عام، ومشاركة نتانياهو بشكل وأكدت اله
أن هذا «خاص، هو إصرار إسرائيلي على السياسة االستفزازية التي تنتهجها حكومة االحتالل، مشيرة إلى 

  .التدنيس واالنتهاك لحرمة المقدسات ليس االنتهاك األول، بل هو خطوة من خطوات تهويده

لطات االحتالل عواقب عمليات االستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين باالعتداء اليومي وحملت س
على حرمة مقدساتهم، وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك، والحرم اإلبراهيمي، مطالبة المجتمع الدولي 

 ودور بتحمل مسؤولياتها بحماية المقدسات» اليونسكو«والمنظمات األممية المختصة وفي مقدمتها 
 ٢٩) باروخ غولدشتاين(، قتل االرهابي اليهودي ١٩٩٤وكثيرا ما شهدت الخليل اضطرابات، ففي . العبادة

  .مصليا مسلما ببندقية قبل أن يضربه ناجون حتى الموت

ويعتبر االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، 
م، ألن المستوطنات مبنية على أراض فلسطينية خاصة، ويطبق عليها مبدأ وعقبة كبرى أمام السال
  .االحتالل بالقانون الدولي

  ١٠ص/٥/٩/٢٠١٩الرأي 

*** 

   مستهدفون بأنظمة وقوانين إسرائيلية تمييزية٤٨فلسطينيو : أمنستي
 

ي البرلمان َ، إن الفلسطينيين المنتخبين ف»أمنستي« قالت منظمة العفو الدولية -القدس المحتلة   
، مستهدفون بأنظمة وقوانين تمييزية، تقوض قدرتهم على تمثيل األقلية الفلسطينية )الكنيست(اإلسرائيلي 

  .في إسرائيل والدفاع عن حقوقها

تضييق المجال : منتخبون لكن مقيدين«وأصدرت المنظمة الدولية، أمس األربعاء، تقريرا بعنوان   
  .، وأرسلت نسخة منه لوكالة األناضول»ي الكنيست اإلسرائيليأمام البرلمانيين الفلسطينيين ف

وجاء نشر التقرير عشية االنتخابات اإلسرائيلية في السابع عشر من الشهر الجاري حيث تخوض   
-١٠ أحزاب عربية االنتخابات ضمن قائمة واحدة، هي القائمة المشتركة ويتوقع حصولهم على ٤

  . مقعدا١٢٠مقعدا في الكنيست المؤلف من ١١
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كيف يتعرض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في «وأشارت العفو الدولية الى أن تقريرها يبين   
حرية التعبير للتهديد، بسبب التغييرات التشريعية ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي 

  .تنطوي على التمييز

ي يستخدمه الوزراء اإلسرائيليون للتشهير كما يسلط الضوء على الخطاب التحريضي الذ«: وقالت  
بأعضاء الكنيست الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست 

ًالفلسطينيون، قد شطبت على نحو مجحف بناء على أسس تنطوي على التمييز ُ».  

يقيا، في منظمة العفو الدولية، وقال صالح حجازي، نائب مدير المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفر
إن أعضاء الكنيست الفلسطينيين في إسرائيل، يتعرضون لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد، رغم 

  .من كونهم منتخبين بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن نظرائهم اإلسرائيليين

أعضاء الكنيست الفلسطينيين يشكلون هدفا للتمييز المتجذر وا«: وأضاف ً  لقيود غير المبررة التي تشل ُ َ
مع قيام إسرائيل بانتهاك «: وأضاف. »ًقدرتهم على رفع صوتهم دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني

الحقوق اإلنسانية للفلسطينيين في إسرائيل واألراضي الفلسطينية المحتلة بشكل ممنهج، فإن من المهم 
وفي هذا .ي البرلمان، وأخذها بعين االعتبار واحترامهاللغاية أن يتم االستماع إلى أصوات الفلسطينيين ف

القيود المتزايدة التي يواجهها أعضاء الكنيست الفلسطينيون هي جزء «الصدد، فقد قالت العفو الدولية إن 
» :وأضافت. »من نمط تمييز صارخ لدى السلطات اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل

من مجموع سكان إسرائيل، وعلى الرغم من اعتراف القانون اإلسرائيلي والقانون % ٢٠يشكل الفلسطينيون 
ًالدولي بحقهم في المشاركة السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية يواجهون تمييزا على 

ارت في هذا وأش.نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية
يعرف » ، وقالت إنه٢٠١٨اإلسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ في » قانون الدولة القومية«السياق الى 

ًإسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي، ويرسخ عدم المساواة والتمييز ضد غير اليهود دستوريا، إذ أن  
أن الهجرة التي تؤدي إلى اكتساب المواطنة ًالقانون يمنح حق تقرير المصير لليهود حصرا، وينص على 

تلقائيا تقتصر على اليهود، ويشجع بناء المستوطنات اليهودية، ويخفض مكانة اللغة العربية من كونها  ً
في السنوات األخيرة عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى تصعيد «ولفتت العفو الدولية الى أنه . »لغة رسمية

ات وتهميش المجتمعات المحلية؛ مما أدى إلى تضييق المجال أمام الذين خطابها التمييزي ضد األقلي
يدافعون عن حقوق الفلسطينيين، كما أنها هددت وقامت بتشهير منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن 
حقوق اإلنسان، الفلسطينيين واإلسرائيليين، باإلضافة إلى المنظمات الدولية، ومنها منظمة العفو 

  ).األناضول(.»الدولية

  ٢٠ ص٥/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  مباشرة بعد االنتخابات اإلسرائيلية" صفقة القرن"سيتم نشر : نتنياهو

 

رئـيس وزراء االحـتالل اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو،  قال – قدس برس  خدمة–) فلسطين(الناصرة 
االنتخابات اإلسرائيلية التـي  ة بعد، مباشر"صفقة القرن"اإلدارة األمريكية، ستنشر خطتها المعروفة باسم  إن

 . من الشهر الجاري١٧ستجري يوم 

تصريحات لنتنيـاهو فـي إطـار  اإلخباري اإلسرائيلي، اليوم األربعاء،" تايمز أوف إسرائيل"ونقل موقع 
القـرن التـي سـيقدمها الـرئيس األمريكـي دونالـد ترمـب،  حملته االنتخابية، أنه سيتم البدء بمحادثـات صـفقة

 .النتخابات مباشرةبعد ا

األشهر الماضية، إال  في وكانت اإلدارة األمريكية أعلنت مواعيد عديدة للكشف عن خطتها للتسوية
هذه الخطة وذلك في مؤتمر البحرين الذي عقـد  أنها أجلتها واختارت أن تكشف عن الجانب االقتصادي من

 .يونيو الماضي/في حزيران

الملفــات األساســية  األمريكيــة، ألنهــا ترمــي لتــصفية يةوتــرفض الــسلطة الفلــسطينية خطــة التــسو
وقيـام دولـة فلـسطينية مـستقلة، وعاصـمتها  للقضية الفلسطينية ومنها حل الدولتين، وحق عـودة الالجئـين،

 .القدس الشرقية

إجبـــار  للـــشرق األوســـط، يتـــردد أنهـــا تقـــوم علـــى أمريكيـــة هـــي خطـــة تـــسوية" صـــفقة القـــرن"و
إسرائيل، خاصة بشأن وضـع مدينـة   عربية، على تقديم تنازالت مجحفة لصالحالفلسطينيين، بمساعدة دول

 .الفلسطينية المأمولة القدس وحق عودة الالجئين وحدود الدولة

، مـن "القـرن صـفقة"يونيـو الماضـي جـرى اإلعـالن عـن القـسم االقتـصادي مـن /وفـي شـهر حزيـران
 .أعلنوا رفضهم للخطة ن، الذينُخالل ورشة عقدت في المنامة، من دون مشاركة الفلسطينيي

 ٢٨دوالر، بينهـا   مليـار٥٠ّوتبين أن القسم االقتـصادي يـستند إلـى إقامـة صـندوق دولـي يـستثمر 
المبلغ يستثمر في مـشاريع فـي األردن ومـصر  مليار دوالر ستستثمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقي

 .ولبنان ودول عربية أخرى

ًلتــصفية القــضية الفلــسطينية بــدءا بالقــضايا الجوهريــة، وعلــى رأســها وســيلة " صــفقة القــرن"ُوتعــد 
ّويتردد أن تلك الخطة تقوم علـى إجبـار الفلـسطينيين، بمـساعدة دول .القدس والالجئين واالستيطان والحدود

ويـرى مراقبـون وفـصائل فلـسطينية وعربيـة أن صـفقة .عربية، على تقديم تنازالت مجحفة لمصلحة االحـتالل
 لتــصفية القــضية الفلــسطينية والحقــوق الــسياسية للفلــسطينيين صــهيوني – أمريكــي  مخطــطالقــرن هــي

  ".إنسانية"واستعاضتها بحلول 

  ٤/٩/٢٠١٩قدس برس 

*** 
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 جدار أميركي في القدس
 

 . كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن خطوة أمريكية جديدة في مدينة القدس المحتلة-خبرني  

ة، أن السفارة األمريكية في القدس بدأت تشييد جدار يحيط العبري" هآرتس"ذكرت صحيفة  
 . أمتار في مقرها الجديد٦بفنائها، يبلغ ارتفاعه نحو 

 أمتار عند ٣.٢وأفادت الصحيفة العبرية بأنه تمت الموافقة من قبل على إقامة جدار بارتفاع  
 . أمتار٥.٨سفارة ليصل إلى افتتاح السفارة، لكن تم السماح من جديد برفع الجدار المحيط بمبنى ال

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل الموافقة على رفع الجدار حول السفارة، فإن السكان في الحي  
الذي أقيم فيه مقر السفارة األمريكية في القدس، يشتكون من أن الجدار يمنعهم من رؤية المناظر 

 .الطبيعية التي تشكل جزءا من حياتهم بمدينة القدس المحتلة

شارت الصحيفة العبرية إلى أن اإلسرائيليين القاطنين بالقرب من مبنى السفارة توجهوا بخطاب وأ 
لرئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكذلك للسفير األمريكي، ديفيد فريدمان، لمطالبتهما 

 .بالتراجع عن هذه الخطوة

د سبق وأن وقع أمر برفع جدار وأكدت الصحيفة العبرية أن وزير المالية، موشيه كحلون، ق 
السفارة األمريكية، بدعوى أغراض أمنية كجزء من تنفيذ تعليمات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها 

 .مسبقا، ومن بينها تشييد شارع خاص بالسفارة

  ٥/٩/٢٠١٩خبرني 

*** 

  فعاليات

  دسالق مدينة في والحضاري الثقافي التراث حول إقليمية ندوة تعقد اإليسيسكو
  

 المـؤتمر مـع بالتعاون ،"إيسيسكو" والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية المنظمة تعقد – )يونا( الرباط
 حـول إقليمية ندوة القدس، لشؤون األردنية الملكية اللجنة مع وبالتنسيق الشريف، للقدس الشعبي الوطني

 ١٢ إلــى ١٠ مــن الفتــرة خــالل "اتوالتحــدي الواقــع :الــشريف القــدس مدينــة فــي والحــضاري الثقــافي التــراث"
  .الهاشمية األردنية المملكة عاصمة عمان، مدينة في ٢٠١٩ سبتمبر

 اإلسالمية الثقافة عاصمة الشريف القدس بمدينة االحتفاء إطار في تعقد التي الندوة، هذه وتهدف
 القـــدس ةمدينـــ فـــي والطبيعـــي الثقـــافي التـــراث علــى المحافظـــة بأهميـــة الـــوعي ترســـيخ إلـــى ،٢٠١٩ لعــام

ــشريف، ــه علــى والعمــل ال ــات وفــضح وصــونه، حمايت ــي اإلســرائيلية والممارســات االنتهاك  تــدمير تطــال الت
 للمحافظـة الـالزم واإلسـالمي العربـي الـدعم حـشد علـى والعمـل القـدس، مدينـة في اإلنساني التراث وتخريب

  .الشريف القدس مدينة في والحضاري الثقافي التراث على
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 األكـاديميين مـن وعـدد القدس، شؤون في المتخصصين الباحثين من نخبة ندوةال هذه في ويشارك
  .الشريف القدس مدينة في اإلنساني بالتراث المهتمين والمفكرين

 عيد، مصطفى االفتتاحية الجلسة في كلمتها ويلقي الندوة هذه على اإلشراف في اإليسيسكو ويمثل
  .الثقافة مديرية في برامج اختصاصي

  ٤/٩/٢٠١٩يونا 

*** 

  آراء عربية

 ضم المستوطنات يعني ضم الضفة الغربية

 كمال زكارنة

 المبيتة لضم عندما تتحدث كل من االدارة االمريكية وحكومة االحتالل الصهيوني ،عن النوايا 
المستوطنات المنتشرة في جميع انحاء الضفة الغربية المحتلة،المبعثرة عشوائيا في بعض االحيان والمواقع 
،والمقامة في اماكن استراتيجية وبشكل منظم وتحيط بتخطيط محكم بمدن وتجمعات فلسطينية احيانا اخرى 

واالهم من النواحي االستراتيجية ،فان ذلك يعني ،ومزروعة في اكثر المواقع خصوبة بالتربة واالغنى مائيا 
من الناحية العملية ضم الضفة الغربية بالكامل ،من قرى جنين المحاذية للخط االخضر شماال حتى آخر 
قرية في الخليل جنوبا ،الن لكل مستوطنة صهيونية او بؤرة استيطانية خطة امنية خاصة بها ،تشمل 

ية المحيطة بها من كل الجوانب ،والتي توصلها مع المستوطنات االخرى الطرق والمساحة الجغرافية االمن
والمراكز االمنية وتجمعات جيش االحتالل والشرطة، وقوى االمن االحتاللية المختلفة المنتشرة هي االخرى 

 . على امتداد مساحة الضفة المحتلة

لة ،الذي يهدف في االساس المخطط االستيطاني الشمولي الذي يجتاح االراضي الفلسطينية المحت 
الى تهويد تلك االراضي ،واقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين التاريخية ،من خالل اقامة الدولة 
اليهودية احادية القومية ،يأتي تنفيذا دقيقا لوعد بلفور الذي اعتبر فلسطين الوطن القومي لليهود واعطى 

الشعب الفلسطيني تماما  ، اي انه تعامل مع االرض وتجاهلباقي السكان حقوقا مدنية ودينية فقط ال غير 
،واعتبره اقلية في ارض ليست له، ان استطاعت هذه االقلية ان تتحمل العيش فيها كان لها ذالك، وان لم 
تستطع فعليها ان تبحث عن اماكن اخرى للعيش فيها،وهذا ما تعمل االدارة االمريكية على تطبيقه حاليا 

ومة االحتالل حيث يتولى مسؤولو البيت االبيض وعلى رأسهم ترامب مهمة تنفيذ بنود وعد بالتعاون مع حك
 .بلفور بحذافيره،ويقوم مستوطنو البيت االبيض بمهام يعجز عن تنفيذها صهاينة االحتالل

التخطيط الصهيوني يقوم على اساس ان الوجود الفلسطيني في فلسطين مؤقتا ،وان الترانسفير  
يل حاصل ،بعد االستيالء على االراضي الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين الجماعي تحص

،وتهويدها بالكامل كما يخططون ،وهذا يبدو واضحا من خالل السلوك الذي تمارسه االدارة االمريكية التي 
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شروع ترفض بشدة مبدأ حل الدولتين ،وتسعى الى فرض السالم الذي يؤدي الى تحقيق اهداف وحلم الم
 . الصهيوني في فلسطين التاريخية ،عماده االرض اسرائيلية يهودية والسكان الفلسطينيين اقلية بال حقوق

امريكي يصطدم بصمود فلسطيني ال مثيل له ،ومعارضة عربية - لكن المشروع والمخطط الصهيو 
 .وهميا ال يمكن تطبيقهواسالمية ودولية صلبة وقوية ،مما يفقده عوامل القوة والضغط ويجعله مجرد حلما 

كل ما تقوم به حكومة االحتالل وادارة ترامب ال عالقة له باالنتخابات االسرائيلية المرتقبة بعد ايام  
،بل هو مشروع استراتيجي ينتظر التنفيذ منذ اكثر من سبعة عقود ويتحينون الفرص ويهيئون الظروف 

 .للشروع بتطبيقه

  ١٥ ص٥/٩/٢٠١٩الدستور 

*** 

  ا سلعة في سوق االنتخابات الصهيونيةمقدساتن
 

 المجالي اهللا عبد

ـــة باألمـــة الهـــوان وصـــل  االنتخابـــات ســـوق فـــي ســـلعة مقدســـاتنا أضـــحت أن واإلســـالمية العربي
 أدنـى سـيحرك ذلـك أن للحظـة يشك أو جفن، له يرف أن دون قادتهم من يشاء من يستخدمها الصهيونية،

  !!فيهم نخوة ذرة كيحر أو مسلم، أو عربي زعيم أكبر في شعرة

 الهـروب سبيل وفي كيانه، في الوزراء رئاسة كرسي إلى العودة سبيل في نتنياهو بنيامين اإلرهابي
 اإلبراهيمـي الحرم يقتحم هو فها كيانه؛ حكومات رؤساء من أحد به يأت لم بما يأتي والفضيحة السجن من
 حـين وعلـى ١٩٩٤ العام جاء حتى وقرون، قرون طوال خالصا إسالميا معلما ظل الذي الخليل، مدينة في
  .واليهود للمسلمين للعبادة مكانا عربي رسمي وتواطؤ أممي وبقرار أصبح غرة

 الحــرم اقتحامــه أن يعلــم لكنــه كــذلك، وزوجتــه علمــاني فهــو ملتزمــا، يهوديــا يومــا نتنيــاهو يكــن لــم
 المتـدينين لليهـود نفـسه يقـدم وهـو بـشراسة، يخوضـها التـي االنتخابيـة المعركـة خـضم فـي يأتي اإلبراهيمي

  .إسالمية أو عربية فعل ردة أي يخشى أن دون اإلبراهيمي الحرم يقتحم الذي الزعيم أنه على

 يغريـه قـد الجريمـة فداحـة مـع متناسـبة فعـل ردود دون اإلبراهيمـي للحـرم نتنيـاهو اقتحام مرور إن
  .الجاري أيلول ١٧ في المزمعة االنتخابات عشية األقصى المسجد باقتحام

  ٢ صفحة ٥/٩/٢٠١٩السبيل 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  وليس السالم.. ً مقعدا٦١ما يهم نتنياهو الـ ": خطته"إلى ترامب و

 

  )٣/٩/٢٠١٩معاريف  (شلومو شمير: بقلم

 أم ال، فـإن مـا يفهـم مـن -ًكمـا صـرح مـؤخرا-سواء نشر خطـة الـسالم بعـد االنتخابـات اإلسـرائيلية 
وكـان . ترامـب عـن موعـد نـشر خطـة القـرن أنـه ال تهمـه نتـائج االنتخابـات فـي إسـرائيلتصريحات الـرئيس 

ينبغي ألحد ما في محيط الرئيس أن يبلغه بأن ال أحد يتحـدث عـن الـسالم فـي إسـرائيل عـشية االنتخابـات، 
وثمـة سـؤال فـي رأس اهتمـام رئـيس . وهذا موضوع ال يبحث على اإلطالق في حمالت األحـزاب فـي إسـرائيل

ــاهو، صــديق ترامــب ــامين نتني ــوزراء بني ــة : ال ــات٦١كيــف أضــمن أغلبي ــة . ً مقعــدا بعــد االنتخاب ــى خلفي عل
  .السخونة في الحدود الشمالية، تبدو خطة السالم لترامب كرؤيا اآلخرة

ًيبــدو أن ترامــب لــيس واعيــا أيــضا لآلثــار الــسلبية التــي ســتلحق بالخطــة نتيجــة النفالتــه الفــظ ضــد  ً
مـــن يـــصوت "ادعـــاؤه، الـــذي يقــول فيـــه إن . لمتحـــدة الــذين يـــصوتون للحـــزب الــديمقراطييهــود الواليـــات ا

من يشطب نحو ". ، هز صالحياته وسخف ادعاءه بعرض خطة سالم تحمل اسمهً"للديمقراطيين ليس مواليا
ً في المئة من يهود أمريكا الـذين يـصوتون للـديمقراطيين، ويـصفهم غيـر مـوالين إلسـرائيل، لـيس جـديرا ٨٠
ومـع ذلـك، فـإن . ، قـال زعـيم يهـودي فـي حـديث مـع زمالئـه"ًالقيا بأن يعـرض مبـادرة سـالم لدولـة الدولـةأخ

محاوالت جس نبض المصالحة مع إيران، وحماسة الرئيس ترامب إلمكانية لقاء بينه وبين حـسن روحـاني، 
  .هي عوامل تعظم فرص قبول الخطة

ــالث ســنوات ــذ ث ــور من ــسالم تتبل ــش. إن خطــة ال ــسون صــهر ومست ــرئيس، جــارد كوشــنير وجي ار ال
ردود فعـل المحافـل الدوليـة علـى أجـزاء مـن الخطـة التـي سـربت . غربنبالت، غيرا الـصيغة ال مـرة وال مـرتين

  .حتى اليوم، توضح بأن ليس للخطة مؤيد، وال أحد مستعد لقول كلمة طيبة عنها

ًا، سمع ترامب من المـضيف، ، التي انعقدت مؤخر٧وفي قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، الجي 
ًالرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون، تحفظا حادا علـى خطـة الـسالم كمـا أوضـح مـاكرون لترامـب بـأن لديـه . ً

  .المستشارة األلمانية أنجيال ميركيل تحدثت هي األخرى ضد الخطة. مبادرة سالم خاصة به يعتزم نشرها

ير وانعقدت في البحرين، لـم تعـط حتـى اليـوم أي إن الورشة االقتصادية التي بادر إليها جارد كوشن
وحسب مصادر فـي مركـز األمـم المتحـدة، لـم تعـد أي دولـة مـن الـدول التـي شـاركت فـي . نتيجة ذات مغزى

  .مؤتمر البحرين على استعداد للتبرع بالمساعدات االقتصادية للفلسطينيين التي بحثت هناك
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ٕفكل رئيس وادارة أمـريكيين، منـذ إدارة الـرئيس . مبادرًإن فشل أي مبادرة سياسية ليس عارا على ال
ًريغان، أبـدى دورا نـشطا فـي المـساعي لتحقيـق حـل سياسـي للنـزاع اإلسـرائيلي وكـل وزيـر .  الفلـسطيني - ً

ولكـن الفـشل لـم . كلهـم فـشلوا. ًخارجية أمريكي بذل جهودا كبرى بهدف التوسط بين إسـرائيل والفلـسطينيين
أمـا هـذه المـرة فمـن شـأن هـذا .  بمكانتهم في التاريخ السياسي للواليات المتحـدةيمس بصورتهم ولم يشكك

  .أن ينتهي على نحو مختلف

 )٣/٩/٢٠١٩معاريف  (شلومو شمير: بقلم

  ٤/٩/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  اخبار باالنجليزية

Ashrawi: Netanyahu is pandering to extreme rightwing settlers and 

provoking religious tensions 
 
 

RAMALLAH, Wednesday, September 04, 2019 (WAFA) - Hanan Ashrawi, member of the 

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

President and Prime Minister's provocative 'visit' to Hebron City is an irresponsible and 

offensive attempt to pander to the most extreme and racist elements of the settler 

movement. 

The intolerable reality of segregation, racial discrimination, daily harassment, and 

oppression imposed on the Palestinian population in Hebron are maintained by the policies 

and racist illegal policies Netanyahu wants to perpetuate and promote against the 

Palestinian people across the occupied Palestinians Territory, including Jerusalem., said 

Ahrawi in a statement. 

The Palestinian leadership condemns this inflammatory action and considers it a wilful 

declaration of hostility against the Palestinian people and their basic right to life in dignity 

and freedom as well as our inalienable right to self-determination, said the statement. 

“We equally condemn the summoning of religious rhetoric to build and expand illegal 

settlements in the occupied West Bank, including East Jerusalem, while justifying the 

continued land theft as well as the oppression and dispossession of the Palestinian people. 

This highly irresponsible conduct threatens to change the character of this political conflict 

and plunge it into the abyss of religious strife and conflict.” 

Hebron's Old City, including the Ibrahimi Mosque, is a World Heritage site under threat, 

as affirmed by UNESCO since 2017, she said. 

“As such, the international community has added responsibility to protect this City from 

further pillaging and devastation and to compel Israel to end its draconian measures 

against the Palestinian population in Hebron and restore life and freedom to its besieged 

neighborhoods, which have been forcibly emptied of life and hope by the Israeli 

occupation. It is time to hold Israel accountable for its grave violations of international law 

and human dignity in Palestine,” the statement concluded. 

WAFA September 04, 2019 

***  
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Foreign Ministry opposes referring to Israel as birthplace of 

Americans born in Jerusalem 
  

RAMALLAH, Wednesday, September 04, 2019 (WAFA) – The Ministry of Foreign Affairs 

and Expatriates warned today against referring to Americans born in Jerusalem as born in 

Israel, stressing that this would violate international law and American court rulings. 

It said in a statement reacting to remarks by US Secretary of State Mike Pompeo in which 

he said that they are considering including in the passports and other documents reference 

to “Jerusalem-Israel” as the birthplace of Americans born in Jerusalem. 

It said there were attempts in the past to do this but that US court decisions have blocked 

it. 

“The ministry believes that the mere thought of this is a flagrant violation of international 

law and the international legitimacy and its decisions,” it said, adding that it rejects this 

measure and considers it another hostile step by the administration of US President Donald 

Trump against the Palestinian people that will undermine any opportunity for peace on the 

basis of a two-state solution. 

It said it is consulting with legal parties regarding the most effective ways to deal with this 

step if the US administration starts implementing it, including going to the US courts. 

WAFA September 04, 2019 

***  

Netanyahu visits Hebron, promises Jews will remain there 
  

HEBRON, Wednesday, September 04, 2019 (WAFA) – Israeli prime minister, Benjamin 

Netnayahu Wednesday evening carried out a provocative “visit” to al-Ibrahimi mosque in 

the southern occupied West Bank city of Hebron amidst tight security measures that 

affected the city’s Palestinian population and which came following a “visit” by Israeli 

President Reuven Rivlin. 

Netanyahu said at an election campaign to win settlers’ vote in al-Ibrahimi mosque that 

“we are not strangers to Hebron and we will stay here forever.” 

“I am proud that my government was the first to develop the ghetto program in the city [of 

Hebron] to build dozens of new housing units.” He said. 

Israeli forces clamped a curfew on the Palestinian neighborhoods of the old section of 

Hebron as hundreds of soldiers and police were deployed in preparation for Netanyahu’s 

controversial “visit”. 

WAFA September 04, 2019  

*** 
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