
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / آيلول/ ٨
  
  
  

  

 

  

  :يد من األخبار تابعونا علىللمز

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 

 

 



 
١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٢

  

  

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  



 
٣

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٥  .مدخل لنصرة القدس وحمايتها" الوصاية الهاشمية: "زكي •
  

  شؤون سياسية

  ٧  .طين النيابية تستنكر زيارة نتنياهو إلى الخليلفلس •

  ٨  .جديدة" سايكس بيكو"نعيش مرحلة : الفايز •

  ١٠  .وزراء التجارة واالقتصاد العرب يطالبون بدعم القدس لمواجهة مخططات تهويدها •

  ١١  ".األسابيع المقبلة"خطة السالم بين إسرائيل والفلسطينيين خالل : بومبيو •

ًتطبيقا " األقصى"نبذل الغالي والنفيس لحماية : الهيئات المقدسية اإلسالمية •
  ١٢  .للوصاية الهاشمية التاريخية

  ١٤  .الدعم األمريكي يشجع االحتالل على ارتكاب جرائمه بحق شعبنا: ناح •

" بيركوفيتش"وتعيين ".. صفقة القرن"استقالة غرينبالت اعتراف بفشل : فلسطينيون •
  ١٤  .يقوض السالم

  

  اعتداءات

  ١٧  .مستوطنون يقتحمون ساحات األقصى بحراسة مشددة •

  ١٧  .الماضيمستوطن اقتحموا األقصى خالل األسبوع ) ٣٣٦( •

  ١٧  .اعتقال شاب وقاصر من العيسوية في القدس المحتلة •

  ١٨  .إصابة شابين مقدسيين برصاص جنود االحتالل خالل عملهما ببلدة العيسوية •

  ١٨  ".غوش عتصيون"توسيع شارع األنفاق لربط القدس بمستوطنات  •
  

  اعتداءات/ تقارير

  ١٩  .بوعًجريحا باعتداءات إسرائيلية خالل أس) ٩٧(شهيد و •

  ٢٠  ".القدس الكبرى"ًاالستيطان بمحيط القدس يبتلع أراضيها تمهيدا إلقامة : خبراء •

  ٢٢  .لجنة االستيطان تستهدف المسجد األقصى وتهويد القدس: الخطيب •
  

  

  

  



 
٤

  

  تقارير

  ٢٣  .األقصى ال يقبل الشراكة وال التقسيم: مفتي القدس •

االعتداءات العنصرية لقادة حمى االنتخابات اإلسرائيلية تصعد التصريحات و •
  ٢٥  .االحتالل

  

  شؤون مقدسية

  ٢٦  ".تاسوعاء وعاشوراء"خطيب األقصى يدعو لشد الرحال للمسجد في يومي  •

  ٢٧  .العناية بالريف المقدسي يشكل أولوية استراتيجية: الهدمي •

 في األقصى والمفتي يدعو إلفشال مخططات المستوطنين ةاآلالف يؤدون الجمع •
  ٢٧  .وحكومتهم

  ٢٨  .مؤرخ مقدسي وحكاية مكتبته وكتبه.. األنصاري الذي كتب عن قبور الصحابة •
  

  فعاليات

  ٣٠  .ًأداء صالة الجمعة بخيمة االعتصام في أبو ديس إسنادا لألسرى •
  

  آراء عربية

  ٣١  .ًاالحتالل يريد أرضا بال شعب •

  ٣٣  جيدون؟" إسرائيليون"هل هناك  •

  ٣٥  ".روااألون"د التفويض األممي لـ يتجد •

  ٣٦  !..النازيون الجدد •
  

  آراء عبرية مترجمة

رئيس وزراء الهند يسعى الستنساخ .. الصهيونية لم تعد بنظره حركة عنصرية •
  ٣٨  .إسرائيل

  

  

  



 
٥

  القدساالردن 

 مدخل لنصرة القدس وحمايتها» الوصـايــة الهاشميــة«: زكــي

  

 علي أبو حبلة وعبدالحميد الهمشري: حوار 

جنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، ان العالقات األردنية الفلسطينية عالقات مميزة ال عضو اللق
وفي أوجها، مؤكدا ان الوصاية الهاشمية تشكل مدخال لنصرة القدس وحمايتها ولها دالالت هامة ومعان 

  .عميقة ذات تأثير عند االوفياء على الساحتين العربية والدولية وينظر لها باحترام

 الوضع اإلقليمي منشغل ومهدد بنذر الحروب والسبب في كل ذلك هو الدور األمريكي وبين أن 
وخاصة في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي أماط اللثام عن السياسة األمريكية المعادية لألمة العربية 

محيط والساعية إلى ترجمة الشرق االوسط الجديد، وفرض إسرائيل كقوة قاهرة ومهيمنة على أمتنا من ال
أن القيادة الفلسطينية خاصة « الدستور«وحول إجراءات تهويد القدس أكد زكي في حوار مع  .إلى الخليج

في القدس » االسرائيلية«والعربية على صعيد الجامعة العربية تحثان المجتمع الدولي على وقف الجرائم 
ا رسميا واضحا في معالجة وضع ًطبقا لعشرات القرارات الدولية، واعتقد ان هناك قصورا عربيا اسالمي

القدس وحمايتها؛ ما يتطلب من كل العرب وأنصار قضايا السالم في العالم نصرة القدس بحيث ال يتحمل 
ُالفلسطيني واألردني وحدهما هذا العبء الثقيل، وهنا يتطلب من الهيئات االسالمية التي شكلت من اجل 

  . استثنائية إلنقاذ القدسبرامجالقدس ان ال تبقى ظاهرة صوتية وان تضع 

  : الحواربعض االسئلة واالجابات التي وردت فيوتاليا 

ّبرأيك كيف تقيم الوضع السياسي العربي واإلقليمي والدولي ومخاطر ما يتهدد : الدستور * 
  ًالقضية الفلسطينية بفعل السياسة األمريكية المنحازة كليا للدولة العبرية؟

ًيم الوضع السياسي العربي إيجابيا؛ ألنه على الصعيد الجمعي مفقود ـــ بصراحة ال نستطيع أن نق ّ
ٕوان وجد في إطار الجامعة العربية ومؤتمرات القمة فهو غير قابل للتطبيق على أرض الواقع، وهناك أمثلة 
َكثيرة على ذلك وآخرها مؤتمر القمة العربية في الظهران الذي كانت فيه قمة القدس ولم تر القدس الشيء 
ًالجديد كما كانت قمة بيروت ومشروع السالم العربي الذي كان حبرا في بيروت ودما في فلسطين دون 
ًالحراك المطلوب عربيا أو احترام مبادرة السالم العربية التي وصلت إلى التطبيع العربي، كما أن الوضع 

خاصة في عهد الرئيس اإلقليمي منشغل ومهدد بنذر الحروب والسبب في كل ذلك هو الدور األمريكي و
دونالد ترامب الذي أماط اللثام عن السياسة األمريكية المعادية لألمة العربية والساعية إلى ترجمة الشرق 

ٕ والهادفة عبثا إلى تقسيم المقسم وانهاء الهوية العربية وفرض إسرائيل كقوة قاهرة –االوسط الجديد  ً
 أن أمريكا تحكم القبضة على معظم ثروات ومقدرات ومهيمنة على أمتنا من المحيط إلى الخليج، وبما

األمة العربية وباعتبار االقتصاد أبو السياسة وبيدها اقتصادات العرب فال محل لسياسة عربية ذات جدوى 



 
٦

للقضية الفلسطينية بالمعنى المطلوب خاصة وقد خلعت اإلدارة الجديدة القفاز المخملي وأظهرت القبضة 
عها وبكل غطرسة وغرور وتعتقد أنها تضع اللمسات األخيرة على إنهاء الحقوق الحديدية حتى على أتبا

الفلسطينية المكتسبة والتاريخية وما أحرزته من تقدم ومواقع على الصعيد الدولي ومجلس األمن وهيئة 
  .األمم المتحدة بموجب صفقة القرن

لفلسطينيين وتجاهل ذكر ما تعليقكم على تصريحات كوشنير حول توطين الالجئين ا: الدستور* 
  الدولتين؟

على كوشنير أن يتعلم السياسة قبل أن يمارسها عن جهل وغطرسة اعتمدت على شخصيات  -
يظن أن لها وزنا، وسيكتشف أن ليس كل ما يلمع ذهبا وان تاريخ القضية وتعقيداتها ال تحل بهذه الرعونة 

 الى مفاهيم جورج واشنطن وتعاليم ويلسون والتخبط لدولة مؤسسات كانت تحكم العالم، ليرجع كوشنير
وليقرأ عن امريكا قبل ان يخوض في الرمال المتحركة بالشرق األوسط وتصريحاته هذه هي ضد 

عن جهل أكثر من أنها ضد العرب والفلسطينيين؛ ألنها تعيدنا الى المربع األول الى قرار » اسرائيل«
ائنا في اطار الشرعية الدولية وصراعنا مع العدو يحكمه ً أو الدولة الواحدة حفاظا على بق١٨١التقسيم 

ًالعامل الديمغرافي، اذا ما بقي الوضع العربي في حالة الهبوط المروع وفقا للسياسة العدوانية االمبريالية 
وهذه لن تنسدل على شعبنا المتجذر « الفوضى الخالقة وتقسيم المقسم«واليوم » فرق تسد«في الماضي 

األبد، يكفي أن أقول أنه لفهلوته هذه بفعل مصاهرته لترامب لن يتجاوز هنري كيسنجر أو في أرضه والى 
ًجيمي كارتر أو برجنسكي الذي اطلق شعار وداعا يا منظمة التحرير الباقية شوكة في حلق العدو، وبهذه 

  .العقلية واألفق المسدود سيكون خارج الحسابات على كل صعيد وال مكان له من االعراب

ممعنة بإجراءاتها لتهويد القدس وبناء حزام من المستوطنات بما يحيط ما « اسرائيل«: الدستور -
يسمى القدس الكبرى، ما الخطوات التي اتخذت من قبل السلطة الفلسطينية إلفشال ما يسمى القدس 

  الكبرى؟

جتمع الدولي ال زالت القيادة الفلسطينية خاصة والعربية على صعيد الجامعة العربية تحث الم -
ًفي القدس طبقا لعشرات القرارات الدولية التي صدرت عن مجلس االمن » االسرائيلية«على وقف الجرائم 

 بوقف سياستها العدوانية بالتهويد والطموح ٦٧والجمعية العامة لألمم المتحدة منذ احتالل القدس عام 
قصورا عربيا اسالميا رسميا واضحا في ٕبهدم المسجد االقصى واقامة الهيكل المزعوم، واعتقد ان هناك 

وقيامة » صلى اهللا عليه وسلم«معالجة وضع القدس وحمايتها، فالقدس أولى القبلتين مسرى سيدنا محمد 
السيد المسيح عليه السالم ال تعالج بأضيق الحلقات وأضعف العقول، مما يتطلب اعالن النفير العام 

ي العالم بنصرة القدس بحيث ال يتحمل الفلسطيني واألردني ومطالبة كل العرب وأنصار قضايا السالم ف
ُوحدهما هذا العبء الثقيل وهنا يتطلب من الهيئات االسالمية التي شكلت من اجل القدس ان ال تبقى 



 
٧

ظاهرة صوتية وان تضع برامج استثنائية إلنقاذ القدس وان ال تبقى عناوين دون برامج عمل في هذه 
  .ةاللحظات الحاسمة والحرج

ما اهمية الوصاية الهاشمية على القدس للحفاظ على عروبتها وحماية المقدسات : الدستور* 
  فيها؟

للخصائص والقيم والمصالح والجيرة والنسب والتاريخ والمصير المشترك التي تميز العالقة  -
 والمقدس الفلسطينية مع االردن الشقيق، يضاف لها مسحة قداسة وصاية الهاشميين وارتباطهم الدائم

ًبمسرى سيدنا محمد صلى اهللا عليه وسلم يفرض الوصاية الهاشمية على القدس حفاظا على قداستها 
؛ ما يعطي الدليل بأن القدس تتجاوز حدودها الجغرافية طوتكريس عروبتها ولتكون خير عون لشعب الربا

؛ فهي ارض االسراء والمعراج وليست مدينة عادية بل هي االرض المباركة التي خصها اهللا بالقران الكريم
وبوابة االرض الى السماء فهي العنوان لكل االوفياء للعقيدة والدين، والوصاية الهاشمية تشكل مدخال 

.. لنصرتها وحمايتها على طول وعرض الكرة االرضية وان تحريرها فرض عين على كل العرب والمسلمين
 هامة ومعان عميقة ذات تأثير عند االوفياء في الساحة وعليه فإن الوصاية الهاشمية االردنية لها دالالت

  .العربية والدولية وينظر لها باحترام

 ٩ ص٨/٩/٢٠١٩لدستور ا

*****  

  شؤون سياسية

 فلسطين النيابية تستنكر زيارة نتنياهو الى الخليل

  

بنيامين استنكر رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي  – عمان
ًنتنياهو لمدينة الخليل، واصفا إياها باالستفزازية لمشاعر الفلسطينيين كونها تحوي الحرم االبراهيمي 

  . والعديد من المقدسات

واكد خالل لقاء اللجنة اليوم الخميس، وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية عبد الناصر 
القتحامات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية تجاه أبو البصل، الرفض المطلق لجميع الممارسات وا

  . االهل في الخليل

وقررت اللجنة دعوة جميع وجهاء ورؤساء الجمعيات الخيرية الخليلية في األردن للتباحث معهم 
  . بهذه الحادثة والعمل على صياغة موقف واضح يخدم القضية الفلسطينية وأهلنا في الخليل

ضرورة تكثيف الجهود لحماية المسجد األقصى المبارك وتعزيز دور أوقاف وشدد السعود على 
القدس والجهود المبذولة لصالح المقدسيين الذين ضربوا أروع األمثلة في مواجهة قوات االحتالل والتصدي 

  . لهم
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 بدوره، أكد أبو البصل أن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات ثابتة وأن الوزارة طلبت من
المدارس والجامعات ضمن موادها المقررة الحديث عن القدس والمسجد االقصى ودور االردن في الحفاظ 

  . عليها وأهمية الوصاية الهاشمية عليها

 .وجرى حوار موسع خالل االجتماع حول العديد من القضايا التي تهم القدس والمسجد االقصى

 ٣ ص٦/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  جديدة" سايكس بيكو"نعيش مرحلة : الفايز

  

افتتح رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم  -   بترا-عمان 
، التي تستضيفها نقابة المحامين االردنيين على مدى ثالثة ايام تحت ٢٠١٩التحاد المحامين العرب للعام 

  ).متحدون معا السقاط صفقة القرن(شعار 

ل حفل االفتتاح الذي اقيم في المركز الثقافي الملكي ان اجتماعات االتحاد، تتزامن وقال الفايز خال
  .مع تحديات كبيرة تعصف بامتنا العربية، واسئلة كثيرة تطرح حول واقعها المرير الذي تعيشه

واضاف ان االردن بقيادته الهاشمية، قد نذر نفسه لخدمة امته وقضاياها العادلة، وحق شعوبها 
  .دة والعدالة االجتماعية، والحياة الحرة الكريمةفي الوح

واشار الى انه في ظل الحديث عن صفقة القرن، يجب ان يدرك الجميع، بان االردن بقيادة جاللة 
الملك عبداهللا الثاني، لن يتخلى عن ثوابته الوطنية، فاالردن لن يكون وطنا بديال لفلسطين، فاالردن هو 

ال للوطن البديل، ال للتوطين، « فالءات جاللة الملك واضحة وثابته االردن، وفلسطين هي فلسطين،
  .«والقدس خط احمر

امتنا تعيش مرحلة سايكس بيكو جديدة، هذا المشروع الذي مضى عليه مئة عام،  وقال الفايز ان
اصبحت بوادره اليوم، تلوح في االفق من جديد، وان الخوف ان يعاد تقسيم المقسم من دولنا، وهو ما 
يخطط له، ونحن ال حول لنا وال قوة، كما اصبحت بعض دولنا، ساحات لصراعات دولية واقليمية، وهناك 

  .العبون كثر يتصارعون اليوم، من اجل مصالحهم في وطننا، ونحن نتفرج وننتظر

واضاف ان المسؤولية الملقاة على المحامين العرب كبيرة، وعليهم مسؤولية اعادة االعتبار 
ا العادلة، وعلى مختلف المستويات الدولية، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم، لقضايا امتن

التي تدافع عن قضايا الحرية والعدالة، والقيم االنسانية النبيلة، من اجل انهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، 
  .ياة الحرة الكريمةومعاناة اخوتنا في سوريا وليبيا واليمن، واعادة االمل لشعوبنا العربية بالح

ومن جانبه قال نقيب المحامين مازن رشيدات، رئيس المكتب المنعقد في عمان، ان اختيار 
لم يأت من فراغ، ونحن ) القدس عاصمة فلسطين االبدية(و) متحدون معا السقاط صفقة القرن(الشعار 

الفلسطينية، وان االتحاد الذي في االردن ونقابات الوطن العربي ورئاسة االتحاد دائما وابدا مع القضية 



 
٩

 في دمشق انشىء السباب سياسية قبل ان تكون مهنية منها مقاومة االستعمار ١٩٤٤اسس عام 
  .وتحرير فلسطين ومقاومة المعاهدات والتطبيع

واضاف اننا جميعا نقف في خندق الوطن، وان االردن الموحد يقف خلف الءات جاللة الملك 
 القرن ستكون على حساب الشعبين الفلسطيني واالردني، وان الشعب عبداهللا الثاني، الن صفقة

الفلسطيني هو الشعلة التي نحتمي بها، وهو الشعب الصامد المقاتل المزروع كالشجر ويرفض ان يقتلع، 
  .وان والشعب االردني هو السند والعضد للشعب الفلسطيني

ى سوريا ولبنان وغزة، واعرب عن وادان رشيدات ما وصفه بالصمت العربي على االعتداءات عل
  .امله بالوصول الى حلول للخالفات العربية

من جانبه قال امين عام اتحاد المحامين العرب ناصر الكريوين، اننا نعيش في ظروف استثنائية 
  .تحتم علينا ان نرتقي لمراتب المجاهدين، واالرتقاء بالعمل المشترك الذي يحتاج منا الى ارادة غير مقيدة

اكد الكريوين على ضرورة التصدي لصفقة القرن ولمن يعمل على تمريرها، مشيدا بصمود الشعب و
الفلسطيني الذي قال انه يدافع عن شرف االمة باسرها ويضحي باالف الشهداء لتعود لالمة عزتها وتحرير 

  .فلسطين

العروبة، وان يعود واشار ان المحامين العرب لن يقبلوا باقل من التحرير وعودة فلسطين الى كنف 
  .االستقرار واالمن واالمان لسوريا والسودان واليمن وليبيا والعراق، وان تعود لالمة ثرواتها

وشدد الكريوين على ضرورة العمل على تحقيق الحصانة للمحامي في كافة البلدان العربية، وان 
  .تزيد من استقالليته وتهيء له القيام بعمله دون اي تضييق عليه

نبه قال رئيس اتحاد المحامين العرب نقيب محامي مصر سامح عاشور، ان صفقة القرن من جا
الحقيقية هي التي تريد تصفية االمة العربية بما فيها القضية الفلسطينية، وان مقاومتها دفاع عن االمة 

  .العربية كلها، وان مقاومة االتحاد لها مستمرة حتى لو بقي االتحاد وحده

دث عن دولتين في فلسطين وقدس شرقية وغربية عليه ان يعيد النظر معتبرا واضاف ان من يتح
ان ماجرى في بعض الدول العربية من حروب وازمات ومحاوالت تقسيم واشغالها بنفسها وبمحاربة االرهاب 

  .ونهب ثرواتها هو جزء من صفقة القرن، ولصالح اسرائيل

ن في فندق الريجنسي، تتناول االولى ويعقد الى جانب اجتماعات المكتب ندوتان متخصصتا
محاكمة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها يوميا امام المحكمة الجنائية الدولية، 

وتهدف الى الوصول الى قرارات وتوصيات » القضية الفلسطينية وصفقة القرن«فيما تتناول الندوة الثانية 
  .موحدة إلسقاط هذه الصفقة

  



 
١٠

رك في اجتماعات المكتب الدائم نقباء نقابات المحامين في الوطن العربي وممثلين عن يشا
 .مجالس نقابات المحامين العربية واعضاء المكتب الدائم المنتخبين

 ٢ ص٨/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

 وزراء التجارة واالقتصاد العرب يطالبون بدعم القدس لمواجهة مخططات تهويدها

 

 التجارة واالقتصاد العرب، الجامعة العربية إلى التنسيق مع جميع أجهزة العمل  دعا وزراء- القاهرة 
العربي المشترك للتأكيد على المسؤولية العربية واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، وتوفير الدعم الالزم 

ة وحماية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية بهدف إنقاذ المدينة المقدس
 .مقدساتها وتعزيز صمود أهلها في مواجهة المخططات اإلسرائيلية لتهويد المدينة

مساء  ١٠٤واكد الوزراء في ختام أعمال اجتماعهم االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية 
 ، ضرورة تقديم الدعم الالزم لالقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود الشعب الفلسطينيأمس برئاسة فلسطين

 .في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي

ودعا المجلس إلى تنفيذ قرار دعم االقتصاد الفلسطيني، الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي 
ٕ، والتي تبنت آلية تدخل عربي واسالمي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع ٢٠١٩عقدت في بيروت عام 

ألقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، فلسطين، واستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول ا
والعمل الوثيق مع منظمة العمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل لترتيب عقد مؤتمر دولي للمانحين في 

 بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية االجتماعية من أجل تخفيف حدة ٢٠٢٠النصف األول من عام 
 .والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقةالفقر ومعدالت البطالة في فلسطين 

وحث وزراء االقتصاد العرب، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة 
فلسطين ودعوته للمشاركة بفاعلية في مؤتمر االستثمار الفلسطيني المزمع عقده في شهر تشرين الثاني 

التطوير العقاري وتحت رعاية مجلس الوحدة  بمصر بالتعاون مع االتحاد العربي لالستثمار و٢٠١٩
 .االقتصادية العربية

 من قرار القمة ١٧كما دعا الوزراء، األمانة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ فقرة رقم 
العربية التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي ونظامه االستعماري هي أحد الوسائل الناجعة 

ٕته وانهائه وانفاذ حل الدولتين وعملية السالم ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والمشروعة لمقاوم ٕ
واألفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي 

 .ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي

 ٥ ص٧/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  



 
١١

  "األسابيع المقبلة"م بين إسرائيل والفلسطينيين خالل خطة السال: بومبيو

  

 أعلن وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أمس ان خطة الرئيس دونالد – )ب.ف.أ (– واشنطن
  .”في االسابيع المقبلة“ترامب النهاء النزاع اإلسرائيلي الفلسطيني سيتم الكشف عنها 

ورات مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف عام، نجري مشا“وقال اثناء زيارة لوالية كنساس 
  .”أعتقد أنه في األسابيع المقبلة سنكشف عن رؤيتنا

إنها مشكلة صعبة، سيتعين على . آمل أن يرى العالم هذا كأساس لبناء المستقبل“وأضاف الوزير 
  . ”هذين الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من اجل ذلك

ته غداة استقالة جيسون غرينبالت، مستشار ترامب وأحد المهندسين الرئيسيين وتأتي تصريحا
  .لهذه الخطة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وديفيد فريدمان، السفير األميركي لدى إسرائيل

من ” الرؤية“واعتبر البعض استقالة غرينبالت اعترافا ضمنيا بالصعوبات األميركية في فرض هذه 
   .أجل السالم

ان خطة السالم التي ال تزال طي الكتمان منذ عامين ) اغسطس(ان غرينبالت صرح أواخر آب وك
 ١٧ونصف العام وارجئ اعالنها مرارا، لن يتم طرحها قبل االنتخابات التشريعية في إسرائيل المقررة في 

  ).سبتمبر(ايلول 

 خمسين مليار دوالر من ويتضمن مبلغ) يونيو(لكن تم إعالن الجانب االقتصادي منها في حزيران 
لكن . االستثمارات الدولية في االراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على مدى عشرة اعوام

المسؤولين الفلسطينيين رفضوا الخطة االميركية على خلفية استمرار القطيعة مع ادارة ترامب التي اعترفت 
  .بالقدس عاصمة السرائيل

ا من اسرائيل، واثار غضب الدبلوماسيين االوروبيين في االمم المتحدة ويعتبر غرينبالت قريبا جد
لن يصنعه القانون الدولي ) في الشرق االوسط(السالم الدائم والشامل “حين اعتبر أن ) يوليو(في تموز

 .”أو قرارات مكتوبة غير واضحة

 ١٨ ص٧/٩/٢٠١٩الغد 

*****  

  

  

  

  

  



 
١٢

ًتطبيقا للوصاية » األقصى«والنفيس لحماية نبذل الغالي : ةالهيئات المقدسية اإلسالمي
 الهاشمية التاريخية

  

الحرم / أكدت الهيئات اإلسالمية في القدس، أن المسجد األقصى المبارك -  فلسطين المحتلة
القدسي الشريف هو مسجد إسالمي للمسلمين وحدهم ال يقبل الشراكة وال التقسيم وسيبقى مسجدا إسالميا 

 . ومن عليها وذلك بوعد من اهللا عز وجلإلى أن يرث اهللا األرض

نسخة » الدستور«وقالت، في بيان ردت فيه على تصريحات الوزير االسرائيلي جلعاد أردان وصل 
/ عنه، إن الهيئات اإلسالمية في القدس، تبذل الغالي والنفيس في الدفاع عن المسجد األقصى المبارك

بيقا للوصاية الهاشمية التاريخية على المسجد األقصى الحرم القدسي الشريف وحمايته كمسجد إسالمي تط
المبارك، هذه الوصاية التاريخية التي يقف خلفها جميع أهل القدس والفلسطينيين، وتدعمها جميع 

 .المواثيق واالتفاقات الدولية وكل المسلمين واألحرار في هذا العالم

األقصى المبارك من خالل ممارسات وحذرت الهيئات االسالمية من استمرار العبث بوضع المسجد 
الحكومة اإلسرائيلية وأجهزتها العسكرية داخل باحات المسجد المبارك وفي محيطه، مؤكدة أن هذه 

 .التصريحات والتوجهات الخطيرة اتجاه المسجد من الممكن أن تدخل المنطقة في أتون صراع ديني حتمي

 :وتاليا نص البيان

لهيئة اإلسالمية العليا ودار االفتاء الفلسطينية ودائرة قاضي بيان صادر عن مجلس األوقاف وا
 .القضاة ودائرة االوقاف اإلسالمية بشأن التصريحات الخطيرة للوزير اإلسرائيلي جلعاد أردان

ال تتوقف اآللة اإلعالمية اإلسرائيلية وعلى لسان وزراء وأعضاء كنيست في الحكومة اإلسرائيلية من شن 
الحرم القدسي الشريف، / ة والدعوات العلنية والتحريضية ضد المسجد األقصى المباركحمالتها اإلعالمي

هذه الدعوات التي تعكس بوضوح مخططات الحكومة اإلسرائيلية الداعمة لمنظمات جماعات جبل الهيكل 
نب الحرم القدي الشريف لتقويض دعائمه، جنبا إلى ج/ المزعوم المتطرفة اتجاه المسجد األقصى المبارك

مع تكثيف االقتحامات اليومية من قبل المتطرفين اليهود للمسجد موهمة بأنها أعدادا كبيرة لخلق صورة 
  .نمطية أمام العالم بأهمية قداسة هذا المسجد لليهود

ولعل آخر وأخطر هذه التصريحات، ما ورد على لسان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان 
/ والذي جدد دعواته لتغيير الوضع القائم في المسجد األقصى) كيبا(ناة تدعى في لقاء تلفزيوني مع ق

ٕالحرم القدسي الشريف واعالنه عن نيته للسماح للمتطرفين اليهود الصالة وأداء الطقوس التلمودية داخل 
 على حد تعبيره) جبل الهيكل(باحات المسجد األقصى، معتبرا أن الوضع الحالي مجحف بحق اليهود ألن 

  .هو أقدس مكان بالنسبة لليهود

هذه التصريحات التي أصبحت تتكرر على لسان أردان ومن معه من وزراء وأعضاء كنيست في 
الحرم / الحكومة اإلسرائيلية والذي كان أعلن نية حكومته تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى المبارك



 
١٣

ضحى المبارك، في محاولة منه لكسب ود القدسي الشريف بعد اقتحام المسجد في أول أيام عيد األ
  .جماعات جبل الهيكل المزعوم لدعمه في االنتخابات المقررة في شهر أيلول الحالي

الحرم القدسي / إن هذه التصريحات تدل على الحقد الدفين والمبيت تجاه المسجد األقصى المبارك
فة من الشرطة وغيرها التي تدعم اقتحام الشريف من قبل الحكومة اإلسرائيلية وأجهزتها العسكرية المختل

الحرم القدسي الشريف ضمن سياسة واضحة لخلق واقع جديد / المتطرفين اليهود للمسجد األقصى المبارك
  .داخل المسجد وسلب الحق الديني والتاريخي والقانوني كمسجد إسالمي خالص للمسلمين وحدهم

مل مع ملك األردن والدول العربية كي يتفهموا ولعل أردان الذي صرح أيضا أن على الحكومة أن تع
أنه من حق اليهود الصالة في جبل الهيكل، يفهم ويعرف جيدا موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن 
الحسين والعائلة الهاشمية ومن خلفهم المملكة األردنية الهاشمية حكومة وشعبا تجاه المسجد األقصى 

ٕلذي يمثل عقيدة دينية راسخة للمسلمين، ووصاية ورعاية وارثا تاريخيا الحرم القدسي الشريف ا/ المبارك
للهاشميين، هذا المسجد الذي أسرى إليه نبينا األمي الهاشمي صلى اهللا عليه وسلم وعرج منه إلى 
السماء، وكذلك يعرف أردان جيدا عقيدة األمة اإلسالمية التي من أساسها معجزة اإلسراء والمعراج، وأن 

األقصى هو اولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وهو مرتبط ارتباطا دينيا المسجد 
  .متأصال بمكة المكرمة والحرم النبوي الشريف

الحرم القدسي الشريف / من هنا فإن الهيئات اإلسالمية بالقدس تؤكد أن المسجد األقصى المبارك
راكة وال التقسيم، وسيبقى مسجدا إسالميا إلى أن يرث اهللا هو مسجد إسالمي للمسلمين وحدهم ال يقبل الش
  .األرض ومن عليها وذلك بوعد من اهللا عز وجل

وتحذر الهيئات االسالمية في القدس من استمرار العبث بوضع المسجد األقصى المبارك من خالل 
بارك وفي محيطه التي ممارسات الحكومة اإلسرائيلية وأجهزتها العسكرية داخل باحات المسجد األقصى الم

تتقاطع وتؤكد أن هذه التصريحات والتوجهات الخطيرة اتجاه المسجد والتي من الممكن أن تدخل المنطقة 
  .في أتون صراع ديني حتمي

وتؤكد الهيئات االسالمية بالقدس وكل المسلمين األحرار في هذا العالم أنها تبذل الغالي والنفيس 
الحرم القدسي الشريف وحمايته كمسجد إسالمي تطبيقا للوصاية / لمباركفي الدفاع عن المسجد األقصى ا

الهاشمية على المسجد األقصى المبارك، هذه الوصاية التاريخية الذي يقف خلفها جميع أهل القدس 
 .والفلسطينيين، وتدعمها جميع المواثيق واالتفاقات الدولية وكل المسلمين واألحرار في هذا العالم

 ١ ص٧/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  

  



 
١٤

  الدعم األمريكي يشجع االحتالل على ارتكاب جرائمه بحق شعبنا: حنا

 

ــال –غــزة  ــا إن سياســة اإلدارة  ق ــروم األرثــوذكس المطــران عطــا اهللا حن رئــيس أســاقفة سبــسطية لل
األمريكية الحالية ومن سبقها، وصمت المجتمع الدولي وتردده في اتخاذ مواقف واضحة يـشجعان االحـتالل 

 .إلسرائيلي على ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأوقافه وأرضها

وأوضـــح حنـــا فـــي تـــصريح صـــحفي اليـــوم الـــسبت أن االحـــتالل يـــستثمر الحالـــة العربيـــة المترديـــة 
والمترهلــة واالنقــسامات الفلــسطينية الداخليــة ويــسعى لتمريــر سياســاته وأجنداتــه وبرامجــه وبــشكل متــسارع 

  .مالمح المدينة المقدسة وطمس طابعها وتزوير تاريخهابهدف تغيير 

وأكـــد أن اإلدارة األمريكيـــة وحلفائهـــا وأدواتهـــا وبكافـــة مـــسمياتهم وأوصـــافهم هـــم الـــذين يتحملـــون 
مــسؤولية مــا يحــدث فــي مدينــة القــدس بــشكل خــاص وفــي األراضــي المحتلــة بــشكل عــام، وهــم شــركاء فــي 

  .الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني

ــائال ــا رســالة للعــرب، ق ــى رشــدكم، لكــي : "ًووجــه حن ــوتكم، وأن تعــودوا إل ــيكم أن تــصحوا مــن كب عل
تكتشفوا بأن بوصـلتكم يجـب أن تكـون فـي االتجـاه الـصحيح وبوصـلة ليـست باتجـاه فلـسطين والقـدس إنمـا 

  ".نضع عليها عالمات استفهام كثيرة

ًسات االحتاللية وال نتوقع بأن يتغيـر شـيئا لن تتغير السياسات األمريكية ولن تتبدل الممار"وأضاف 
ًعلى األرض، فالذي يجب أن يتغير أوال وقبل كـل شـيء هـو حالنـا العربـي وأوضـاعنا الفلـسطينية الداخليـة، 

  .ونتمنى أن يكون هذا التغيير نحو األفضل

 وأشــار إلــى أن الــذي يــدفع فــاتورة حالــة الــوهن والــضعف والترهــل العربــي هــو الــشعب الفلــسطيني،
  .وخاصة مدينة القدس المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى

  ٧/٩/٢٠١٩ اآلن فلسطين

*****  

  ".. صفقة القرن"استقالة غرينبالت اعتراف بفشل : فلسطينيون

  يقوض السالم" بيركوفيتش"وتعيين 

  

 اعتبر مسؤولون فلسطينيون أن استقالة المبعوث األميركي لعملية - عمان -  نادية سعد الدين
، منوهين إلى أن ”اعتراف بفشل صفقة القرن“سالم في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، ينم عن ال

  .الواليات المتحدة ال تملك رؤية استراتيجية لحل الصراع، بل إدارته فقط لكسب الوقت

، وهو يهودي تخرج حديثا من كلية الحقوق، الذي ”آفي بركوفيتش“وشكك الفلسطينيون في قدرة 
قيادة المفاوضات الصعبة المتوقعة في خطة السالم “ لتولي المنصب خلفا لغرينبالت، على تم تعيينه

  .”األمريكية، وحل الصراع التاريخي العنيد الذي لم تتمكن واشنطن من حله على مدى عقود
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، غرينبالت، بعد تقديم األخير استقالته، الخميس الماضي، للرئيس )ً عاما٣٠(ويخلف بركوفيتش 
، دونالد ترامب، بينما تستعد واشنطن لطرح الشق السياسي من خطتها للسالم، مما آثار تساؤالت األميركي

  .عديدة حول مصيرها

، ”منحازة لسلطات االحتالل“ورأى الفلسطينيون أن تشكيلة الفريق األميركي الجديد لعملية السالم 
 اإلسرائيلي قبل استكماله من جامعة ، الذي ترعرع وتلقى تعليمه األول داخل الوسط”بركوفيتش“ّحيث يعد 

  .ّ، المساعد األيمن لجاريد كوشنير، مستشار الرئيس ترامب وصهره٢٠١٦هارفارد العام 

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن استقالة غرينبالت 
  .”اعتراف بالفشل“بمثابة 

، مشيرة إلى أن غرينبالت ”ًينيين سيقولون حسنا فعلأعتقد أن كل الفلسط“وأضافت عشراوي 
  .”ًكان ملتزما بشكل كامل لتبرير كل االنتهاكات اإلسرائيلية بدال من العمل لصالح السالم“

، فيما قال ”لن يمر أي مشروع يتنكر لحل الدولتين“فأكدت، في بيان لها، أنه ” فتح“أما حركة 
الشعب “، حازم قاسم، تعقيبا على االستقالة، إن ”حماس“الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية 

  .”الفلسطيني يزداد إصرارا على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها لألبد

صفقة “مقاومة الشعب الفلسطيني هي القادرة على منع تمرير  “وأضاف، في تصريح صحفي، إن 
العام الماضي وأدخلتها في حالة ) وفمبرن(، فالمقاومة أسقطت حكومة االحتالل في تشرين الثاني ”القرن

  .”فراغ فلم تطرح اإلدارة األميركية الصفقة

اإلعالن عن استقالة غرينبالت، تؤكد أن “بدورها؛ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن 
  .”صمود الفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن، ال بد أن تعطي ثمارها ونتائجها الميدانية خاصة

االستقالة، فضال عن تضارب تصريحات اإلدارة “أن ” الديمقراطية لتحرير فلسطين“ت وبين
األميركية حول موعد اإلعالن عن الشق السياسي للصفقة، يشكالن عالمة من عالمات أزمة المشروع 

  .” اإلسرائيلي–األميركي 

لفظي والكالمي ، ونقله من مربعه ال”لصفقة القرن“وجددت الجبهة دعوتها إلى مواصلة التصدي 
  .”إلى مربعه العملي والميداني، عبر تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني

” صفقة القرن“كان يعمل ضمن فريق ” بركوفيتش“وطبقا للمواقع اإلسرائيلية اإللكترونية؛ فإن 
م استقالته، إلى جانب كوشنر والسفير األمريكي لدى الكيان اإلسرائيلي، ديفيد فريدمان، وغرينبالت الذي قد

  .٢٠١٦وسبق له العمل في الحملة االنتخابية للرئيس ترامب، في العام 

نشأ في بيت يهودي أرثوذكسي، ودرس في الوسط ” بركوفيتش“وأشارت نفس المواقع إلى أن 
اإلسرائيلي لمدة عامين في مدرسة دينية أرثوذكسية بعد مرحلة الثانوية العامة، وهو ابن عم هوارد 

  .الصهونية” إيباك“رئيس األرثوذكسي األول لمنظمة فريدمان، ال
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ّ، الذي حول ”الغريب“بالحدث ” بركوفيتش“فيما وصفت بعض التقارير اإلعالمية الغربية تعيين 
  .، إلى مسؤول عن ملف التسوية السلمية في الشرق األوسط”ّصبي القهوة“ًشخصا من ما وصفته 

غل منصب مساعد كوشنير، ال يحمل مؤهالت ملفتة بركوفيتش، الذي ش“واعتبرت تلك التقارير أن 
كان أحد أعضاء ما يسمى بفريق السالم في البيت “، مشيرين إلى أنه ”للنظر للقيام بهذه المهمة

  .، وغرينبالت قبيل استقالته”األبيض، الذي يضم كوشنير وفريدمان

الحملة االنتخابية عمل، قبل وظيفته كمساعد لكوشنير، مساعدا في ” بركوفيتش“ونوهت إلى أن 
، وهو برنامج حواري لمناقشة ”ترامب تاور اليف“للرئيس ترامب، حيث أدار قسم تحليل البيانات وبرنامج 

  ”.الفيسبوك“الحملة، كان يتم اذاعته بشكل مباشر وحي على 

بيزنس “ًونقلت تلك التقارير حديثا للمتحدثة باسم البيت األبيض، هوب هيكس، إلى صحيفة 
دور بركوفيتش كان إداريا في المقام األول، وقد شمل “، قائلة إن ٢٠١٧) مارس(في آذار ” انسايدر

مساعدة كوشنير في تقديم الخدمات اللوجستية اليومية، مثل الحصول على القهوة أو تنسيق 
  .”االجتماعات

ئيس  الفلسطينية في إدارة الر-ولفتت إلى أن المبعوث األمريكي الخاص للمفاوضات اإلسرائيلية
عالمة “ًالسابق باراك أوباما، مارتن انديك، قال إن بركوفيتش ال يتمتع بثقل أو خيرة، واصفا اختياره بأنه 

  .”على تخفيض هذا الموقع

وكان غرينبالت، الذي يعد من أشد المناصرين لالحتالل اإلسرائيلي، قد تولى منصبه في كانون 
 ترامب لصياغة خطة التسوية بالشرق األوسط، التي ، وذلك ضمن فريق أمريكي شكله٢٠١٧) يناير(ثاني 

  .”صفقة القرن” ُتعرف بـ

وترفض القيادة الفلسطينية خطة التسوية األمريكية، ألنها ترمي لتصفية القضية الفلسطينية، 
وتستهدف إسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين، ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس 

  .المحتلة

انت اإلدارة األميركية أعلنت مواعيد عديدة للكشف عن خطتها للتسوية في األشهر الماضية، إال وك
أنها أجلتها وكشفت، فقط، عن الجانب االقتصادي منها خالل مؤتمر البحرين الذي عقد في حزيران 

 دوالر في  مليار٢٨ مليار دوالر، بينها ٥٠الماضي، والذي يتضمن إقامة صندوق دولي يستثمر ) يونيو(
 .الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقي المبلغ يوجه كمشاريع في األردن ومصر ولبنان ودول عربية أخرى

 ٢٢ ص٨/٩/٢٠١٩الغد 

*****  
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  اعتداءات

 مستوطنون يقتحمون ساحات األقصى بحراسة مشددة

  

اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح أمس الخميس،  -  وكاالت -  فلسطين المحتلة-عمان 
  .احات المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلةس

ً مستوطنا اقتحموا ساحات المسجد األقصى، بينهم عضو كنيست ٣١ّوأفادت مصادر محلية، أن 
  .اسرائيلي، وتجولوا فيها بحراسة أمنية مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي

ئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو واستنكر رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود زيارة ر
ًلمدينة الخليل، واصفا إياها باالستفزازية لمشاعر الفلسطينيين كونها تحوي الحرم االبراهيمي والعديد من 

  .المقدسات

واكد خالل لقاء اللجنة امس، وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية عبد الناصر أبو 
 الممارسات واالقتحامات التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية تجاه االهل البصل، الرفض المطلق لجميع

 .ة التاريخية على المقدسات ثابتةبدوره، أكد أبو البصل أن الوصاية الهاشمي. في الخليل

  ١ ص٦/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  مستوطن اقتحموا األقصى خالل األسبوع الماضي) ٣٣٦(

 

ّ العبري صباح اليوم الجمعة، إن مئات المـستوطنين اقتحمـوا سـاحات "حدشوت هارهبايت"قال موقع 
ًمـستوطنا اقتحمـوا باحــات ) ٣٣٦(ّوأفـاد الموقـع العبــري، أن  .المحتلــة مدينـة القـدس المـسجد األقـصى، فــي

  .االحتالل اإلسرائيلية المسجد األقصى، هذا األسبوع بحماية من شرطة

 ٦/٩/٢٠١٩الرأي الفلسطينية 

*****  

   شاب وقاصر من العيسوية في القدس المحتلةاعتقال

  

مـن بلـدة العيـسوية ) ًعامـا١٥(القاصر أحمد خالد عطية  الطفل اعتقلت قوات االحتالل مساء أمس
ٍوسط القدس، وحولته الى مركز تابع لها  . في القدس للتحقيق معهّ

وادي  مــن ســكان حــي(وكانــت قــوات االحــتالل قــد اعتقلــت مــساء أمــس الــشاب محمــد أبــو شوشــة 
  .من جهة سوق القطانين المسجد األقصى من أمام) قرب سور القدس الجوز

  ٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  
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  العيسويةّإصابة شابين مقدسيين برصاص جنود االحتالل خالل عملهما ببلدة 

 

ـــــدةســـــأصـــــيب شـــــابان مـــــن  ـــــدة  المـــــسجد األقـــــصى جنـــــوب ســـــلوان كان بل أثنـــــاء عملهمـــــا ببل
ٕقـــوات االحـــتالل للبلــــدة واطالقهـــا الرصـــاص المطــــاطي  اقتحــــام العيـــسوية وســـط القــــدس المحتلـــة خـــالل

 .والقنابل الصوتية الحارقة والغازية السامة المدمعة

ـــي فـــي البلـــدة  ـــل مراســـنا فـــي القـــدس عـــن مـــصدر محل معـــاذ : ُأن الـــشابين المـــصابين همـــاونق
تيــــسر العباســــي، ووســــام العباســــي، وتــــم نقلهمــــا لمــــشفى هداســــا بعــــين كــــارم غربــــي القــــدس المحتلــــة 

 .للعالج

  ٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

 "غوش عتصيون"توسيع شارع األنفاق لربط القدس بمستوطنات 

  

 ٦٠أنهــا ســتقوم بتنفيــذ توســيع شــارع  لــةوزارة المواصــالت وبلديــة االحــتالل بالقــدس المحت أعلنــت
 .من خالل شركة موريا اإلسرائيلية) شارع األنفاق جنوبي القدس(

ووفق اليافطة التي وضـعت بـالقرب مـن مكـان تنفيـذ األشـغال فـإن األعمـال الجاريـة ستـشمل إقامـة 
 .٢٠٢٢نفقين إضافة إلى مسار للمواصالت العامة على أن ينتهي العمل في كانون أول 

د بدأت جرافات إسرائيلية قبل أيام بأعمال التوسعة والتجريـف فـي المنطقـة قبـل النفـق األول مـن وق
جهة القدس تزامنا مع أعمال أخرى من الجهة المقابلة بعد حاجز النفق العسكري وقبـل النفـق المـؤدي إلـى 

 .القدس

اليـوم وتحديـدا فـي وقالت شركة موريا على موقعها أن شارع النفق يعاني من أزمـة مروريـة طـوال 
الصباح حيث يسلكه مستوطنون قادمون من مستوطنات غوش عتصيون باتجـاه القـدس وفـي المـساء مـن 

 يخدم المستوطنين من مستوطنات غـوش عتـصيون وبيتـار ايليـت ٦٠المسار المقابل مشيرة إلى أن شارع 
 .وافرات وكريات أربع في الخليل وتسور هداسا

ناك زيادة في عدد السكان فإن عدد المركبات التي تسير على الشارع وأشارت الشركة أنه بما أن ه
يوميا في تزايد وال يوجد سوى هذا الشارع مما تستدعي الحاجة إلقامة نفقين لتسهيل الحركة المرورية فـي 

 .ٕالشارع وانهاء األزمة المرورية الخانقة

بأن آليات االحـتالل   بريجية،وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في بيت لحم حسن
 أراضي في منطقـة المخـرور شـمال غـرب بيـت جـاال فـي محافظـة بيـت لحـم، لـشق نفـق ،اإلسرائيلي، جرفت

بمـسافة تـصل قرابـة " غـوش عـصيون"تحت األرض على غرار آخـر يوصـل بـين القـدس ومجمـع مـستوطنة 
 ."٦٠"الكيلو متر، وذلك في إطار توسيع الشارع االلتفافي رقم 
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أعمــال التجريــف ستــسلب العــشرات مــن الــدونمات مــن أراضــي المــواطنين فــي بيــت جــاال، : "افوأضـ
وذلك في ظل الهجمة االستيطانية الشرسة التـي تتعـرض لهـا المنطقـة، وآخرهـا كانـت قبـل ثالثـة أيـام بهـدم 

 ."مطعم ومنزل للمواطن رمزي قيسية

 ٧/٩/٢٠١٩ فلسطين اآلن

*****  

  اعتداءات/ تقارير 

 جريحا باعتداءات إسرائيلية خالل أسبوع ٩٧شهيد و

  

 برصـاص قـوات ٩٧ً أفـادت معطيـات حقوقيـة، بـأن فلـسطينيا استـشهد وأصـيب -فلسطين المحتلـة 
 .االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية المحتلة خالل أسبوع واحد

 ٤ - آب٢٩(وقــال المركــز الفلــسطيني لحقــوق اإلنــسان فــي تقريــره األســبوعي، يغطــي الفتــرة مــن 
ّتعـد تلـك انتهاكـات «: واسـتدرك. ، إن االنتهاكات اإلسرائيلية تتواصل في األرض الفلـسطينية المحتلـة)أيلول

جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق اإلنسان في األرض الفلـسطينية 
  .ا اقترفتها قوات االحتالل والمستوطنونً انتهاك١٣٩وخالل هذا األسبوع رصد باحثو المركز . المحتلة

ً طفــال وســيدتين وصــحفيين ٣٤ّوبــين المركــز الفلــسطيني، بــأن االحــتالل أصــاب خــالل الفتــرة ذاتهــا 
وأشــار إلــى أن قــوات االحــتالل . ًومــسعفا، ومــدافعا عــن حقــوق اإلنــسان، فــي الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة

  . عملية توغل إسرائيلية في الضفة الغربية٨٥ خالل  أطفال وسيدتان،٨ً فلسطينيا؛ بينهم ٩١اعتقلت 

ــر ــر التقري ــة توغــل محــدودة شــرق المحافظــة «: وذك ــوات االحــتالل عملي ــذت ق ــي قطــاع غــزة نف وف
ونــوه التقريــر إلــى أن . » مــواطنين بعــد محــاولتهم التــسلل عبــر الــشريط الحــدودي٤الوســطى، كمــا اعتقلــت 

ًعلى هدم منزله ذاتيا، إلى جانب تجريف مـسجد قيـد اإلنـشاء ًسلطات االحتالل أجبرت فلسطينيا في القدس 
 أوامــر عــسكرية باالســتيالء علــى ٣ولفــت النظــر إلــى صــدور . وبئــر ميــاه وغــرفتين زراعيتــين شــرق الخليــل

 اعتـــداءات لمـــستوطنين علـــى المـــواطنين الفلـــسطينيين ٣ٍأراض فلـــسطينية شـــرق بيـــت لحـــم، إلـــى جانـــب 
  .وممتلكاتهم في الضفة الغربية

وأوضح المركز، أن قوات االحتالل استهدفت الصيادين قبالة شواطئ قطاع غزة، عبـر إطـالق النـار 
  . حاالت تجاه قوارب الصيد٥في 

واعتقلت قوات االحتالل فجر أمس الخميس عشرة فلسطينيين من منـاطق مختلفـة بالـضفة الغربيـة 
الل اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات االحت. المحتلة

  .وجنين وطوباس وسلفيت ورام اهللا، واعتقلت المواطنين العشرة بحجة انهم مطلوبون
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وتوغلت قوات االحتالل صباح أمس الخميس، عشرات االمتـار شـمال بلـدة بيـت الهيـا شـمال قطـاع 
 صحفية اليوم، ان قوات االحتالل وقالت المصادر في تصريحات. غزة، وفق ما افادت به مصادر فلسطينية

ــسوية  ــا وقامــت بأعمــال ت ــت الهي ــار شــمال بي ــت عــشرات االمت ــات العــسكرية توغل المعــززة بالجرافــات وااللي
  .وتجريف بالمنطقة

  ١٤ ص٦/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  "القدس الكبرى"ًاالستيطان بمحيط القدس يبتلع أراضيها تمهيدا إلقامة : خبراء

  

ًعائقا أمام  االستيطان اإلسرائيلي رغم اعتبار اإلدارات األمريكية السابقة –فا ص –القدس المحتلة 
تعاطت بشكل الفت مع  دونالد ترمب عملية التسوية في الشرق األوسط، إال أن إدارة الرئيس األمريكي

ًقضية االستيطان المخالفة للقوانين الدولية، وأكدت مرارا وتكرارا دعمها الالمتناهي لقرارات حكومة االحتالل  ً
  .اإلسرائيلي بهذا الصدد

، ٢٠١٦نوفمبر / ومنذ فور ترمب باالنتخابات الرئاسية األمريكية في الثامن من تشرين ثان
ونقل سفارة بالده إليها، ارتفعت وتيرة األنشطة االستيطانية في " إسرائيل" عاصمة لـ واعترافه بالقدس

  .ًاألراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة ومحيطها بشكل متسارع

ولم تتوان حكومة االحتالل للحظة عن تكثيف االستيطان، وتخصيص ميزانيات ضخمة، وكذلك 
فلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر، بهدف تفكيك األحياء والقرى الفلسطينية مصادرة األراضي ال

ًوفصل القدس وعزلها عن الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل والغاء الوجود الفلسطيني بمحيطها، تمهيدا  ٕ
  ".القدس الكبرى"إلقامة 

مناهضة لالحتالل اإلسرائيلية ال" سالم اآلن"وأظهرت معطيات جديدة حصلت عليها حركة 
 ٢٠واالستيطان أن البناء االستيطاني في محيط القدس وصل إلى مستويات قياسية، مقارنة باألعوام الـ 

  .األخيرة

، أقامت ١٩٦٧فإنه منذ احتالل الشق الشرقي من مدينة القدس عام "ًووفقا لتلك المعطيات 
  . ألف وحدة استيطانية على أقل تقدير٥٥ مستوطنة في محيط المدينة تتكون من ١٢الحكومة اإلسرائيلية 

ً، عقب فوز ترمب، طرأ تصاعدا هائال ٢٠١٨ و٢٠١٧وأوضحت أنه خالل الفترة ما بين العامين  ً
 وحدة استيطانية جديدة، ١٨٦١في وتيرة البناء االستيطاني في المدينة، حيث تمت المصادقة على بناء 

  .مقارنة بالعامين الماضيين% ٥٨بارتفاع يبلغ 

 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية ١١٦ مستوطنة، و١٥٠ً مستوطنا، في ٦٥٣,٦٢١قيم نحو وي
منهم في محيط المدينة، بحسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن جهاز اإلحصاء % ٤٧ومدينة القدس، 

  .المركزي الفلسطيني
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  وقائع جديدة

 اعتراف ترمب بالقدس إن" صفا"ويقول المختص في شؤون االستيطان عبد الهادي حنتش لوكالة 
ًعاصمة لالحتالل فجر نوعا جديدا من االستيطان في كافة األراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في  ً ً

  .مدينة القدس ومحيطها، رغم وجود عشرات المشاريع االستيطانية الهادفة لضم المدينة للكيان اإلسرائيلي

 حول القدس إلى فرض وقائع جديدة على ويسعى االحتالل من خالل تكثيف أنشطته االستيطانية
، وهنا يشير حنتش إلى أن التركيز اإلسرائيلي على "القدس الكبرى"األرض، وترسيم حدود ما يسمى بـ 

  .ًالقدس ومحيطها خصوصا يهدف لفصلها عن الضفة الغربية كعاصمة لالحتالل

عن الضفة التي ًوفعليا، فإن القدس بحسب حنتش، محاصرة من جميع الجهات وهي معزولة 
الذي يقع ). ٤٠(أصبحت عبارة عن جزأين شمالي وجنوبي يربط بينهما شارع واحد فقط وهو شارع رقم 

  .بالقرب من بلدة حزما والقرى الفلسطينية األخرى

ويشير إلى أن االحتالل صادر كافة األراضي الفلسطينية المحيطة بالقدس، وحولها لمستوطنات 
  .وغيرها" ، جفعات زئيف، بزغات زئيف)جبل أبو غنيم(وما معاليه أدوميم، هارح"مثل 

ُويوضح أن االحتالل يركز على عدة نقاط في تهويد القدس، األولى تمثلت باالستيطان في محيط 
القدس بشكل استراتيجي، والثانية في إقامة جدار الفصل العنصري، والنقطة الثالثة في حواجز التفتيش 

  .ها في محيط المدينةالثابتة والمتحركة التي وضع

 ١٥٠ دونم، تم تقليصها إلى ٩٠٠وأما في داخل البلدة القديمة بالقدس التي كانت مساحتها تبلغ 
ًدونما فقط بفعل وجود البؤر االستيطانية في قلب المدينة، ما أثر على الناحية الجغرافية والسكانية، وأدى 

  .لتفكيك األحياء والقرى وفصلها عن بعضها البعض

د حنتش أن الهدف من تعميق االستيطان القضاء على إمكانية إلقامة دولة فلسطينية مترابطة ويؤك
هناك سبع كتل استيطانية بالضفة، باإلضافة إلى " ً، علما أن"إسرائيل"ًجغرافيا، والعمل على ضم الضفة لـ 

ًتبارها جزءا ال يتجزأ من البؤر االستيطانية التي تسعى من خاللها إلى فرض القانون اإلسرائيلي عليها، باع
  ".الكيان

ميثاق جنيف (ًويعتبر إقامة المستوطنات، مناقضا لكل المبادئ الدولية، وميثاق األمم المتحدة 
، ويفصل الميثاق سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة )١٩٤٩الرابع حول قوانين الحرب في عام 

لى المحتل توطين سكانه في األراضي المحتلة، وهو يحظر ع) في هذه الحالة(على قوة االحتالل، وجوهره 
ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية، سواء قرارات مجلس األمن الدولي أو الجمعية 

  .العمومية

د ذلك، وتنكر أي صفة قانونية لالستيطان، أو وصدرت مجموعة من القرارات الدولية التي تؤك
  .الضم، وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك االستيطان بالقدس
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 كانون أول ٢٣الصادر عن مجلس األمن الدولي في ) ٢٣٣٤(وكان آخر تلك القرارات، القرار رقم 
  .والقدس، والذي طالب بوقف فوري وكامل لالستيطان بالضفة ٢٠١٦من العام 

  أقلية عربية

م، بدأت سلطات االحتالل بمصادرة األراضي الفلسطينية من ١٩٦٧ومنذ احتالل مدينة القدس عام 
أجل إقامة المستوطنات اإلسرائيلية عليها، والتي ازدادت وتيرتها اليوم بسبب الدعم األمريكي والظروف 

  .الدولية واإلقليمية

دراسات العربية بالقدس خليل التفكجي إلى أن سلطات ويشير مدير دائرة الخرائط في جمعية ال
 ألف مستوطن، ٢٢٠يقطنها " حدود بلدية القدس" مستوطنة داخل ما يسمى ١٥االحتالل أقامت نحو 

   . مستوطنة بمحيط المدينة٢٩باإلضافة إلى 

أن تكثيف البناء االستيطاني في محيط القدس يهدف إلى إقامة " صفا"ويؤكد التفكجي لوكالة 
من مساحة الضفة الغربية، وذلك من خالل فصل شمال الضفة عن % ١٠، والتي تشكل "القدس الكبرى"

  .جنوبها، وأن تصبح بالمدينة المقدسة أقلية عربية مقابل أغلبية مطلقة لليهود

" ٢٠٥٠"، لتصبح "٢٠٢٠"ويوضح أن حكومة االحتالل عملت على تطوير خطتها المعروفة بـ 
ٕبهدف توسيع حدود المدينة لتصل إلى أريحا ورام اهللا، واقامة مطار دولي ) ٥٨٠٠مشروع (المطلق عليه 

ٕكبير في منطقة البقيعة القريبة من مدينة أريحا والبحر الميت، واقامة شبكة من األنفاق والطرق والبنى 
" األنسالم "وكانت معطيات حركة  .التحتية والسكك الحديدية والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية

من % ٣٨أشارت إلى تفاوت كبير في تراخيص البناء الممنوحة للمقدسيين، الذين تتجاوز نسبتهم الـ 
التابعة " لجنة التخطيط والبناء"مجمل سكان القدس، إذ اقتصرت نسبة تصاريح البناء التي وافقت عليها 

  .فقط% ١٦.٥للحكومة اإلسرائيلية في بلدات وأحياء القدس على 

 ٦ ص٨/٩/٢٠١٩السبيل 

*****  

  لجنة االستيطان تستهدف المسجد األقصى وتهويد القدس: الخطيب

 

الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة اإلسالمية في الـداخل المحتـل، أن  أكد –القدس المحتلة 
 .سلطات االحتالل تستهدف من خالل لجنة االستيطان تهويد القدس واستهداف المسجد األقصى

 هذه اللجنة بمنزلة جسم رسمي حكـومي، تتكـون مـن مـدراء عـامين ممثلـين عـن إن: وقال الخطيب
التنسيق والتشبيك فيما بينها لتنفيذ مـشروع التهويـد فـي "وأشار إلى أن وظيفة اللجنة  .ثماني وزارات مهمة

 ".القدس وخاصة األقصى

ــوزارات المهمــة وفــي مقــدمتها  ــين عــن ال ــة تــضم ممثل ــة و"وأوضــح أن اللجن ــداخلي الداخلي األمــن ال
   ".واالقتصاد والخارجية والمالية
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 ".هناك عشرات الجمعيات اليهودية التي تعمل في مجال تهويد القدس وسرقة العقارات: "وأضاف

تم تشكيل إطار حكومي للتعامل معها ضمن خطة حكومية تتكون من ثماني وزارات، وتعمل : "وتابع
 ".بتنسيق مباشر مع بلديات االحتالل

خطيب إلى أن هذه اللجنـة تـشكلت فـي عهـد بينـامين نتنيـاهو، وتـرتبط مباشـرة بديوانـه كمـا ولفت ال
مطلقـة الـصالحيات وغيـر مقيـدة، وال يمكـن تعطيـل عملهـا باعتبـار "إن هذه اللجنة : وقال .جهاز المخابرات

 ".أنها مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة

يقـع علـى عاتقهـا إزالـة أي "مـة نتنيـاهو، ووبين أن هذه اللجنة تعبر عن شـريعة التهويـد لـدى حكو
عوائق تجاه مشاريع التهويد، وكسر الرتابة في تنفيذ المشاريع، وتجعل العالقة مباشرة بين مـدراء الـوزارات 

 ".الثماني بتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء

ة وأشار الخطيب إلى أن اللجنة تعمـل علـى تنفيـذ المـشاريع باندفاعيـة عاليـة، وضـمن خطـة محكمـ
 ".تربط الجمعيات مع البلديات مع الوزارات المعنية

ونبه أن منجزات اللجنة تتـضح مـن خـالل المـشاريع التهويديـة القائمـة علـى أرض الواقـع، وقـرارات 
  .نتنياهو التي تتحدى مشاعر العالم اإلسالمي وليس آخرها اقتحام األقصى يوم عيد األضحى بقرار منه

  ٦/٩/٢٠١٩ اآلن فلسطين

*****  

  قاريرت

  األقصى ال يقبل الشراكة وال التقسيم: مفتي القدس

  

ندد مفتي القدس والديار الفلسطيني الشيخ محمد حسين  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
باقتحام رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرم االبراهيمي في الخليل، ووصفه بالعدوان، وحذر 

مين في مقدساتهم ومساجدهم وخاصة في المسجد األقصى المبارك والحرم من االستفزاز لمشاعر المسل
  .اإلبراهيمي في الخليل

نتنياهو خالل « :وقال الشيخ حسين خالل خطبة الجمعة في المسجد األقصى المبارك أمس
ًاالقتحام هو وغيره من قادة االحتالل يزعمون ان االرض لهم زورا وبهتانا وعادوا اليها ظنا منهم أ ً نهم ً

بعدوانهم يؤسسون لهم حق، لن يكون ألن الظلم والعدوان ال يدومان، فهذا الشعب الفلسطيني الصابر 
  .«ًالمرابط لم ولن يتخى يوما عن ارضه ومقدساته

هم بتكرار التصريحات ومواصلة العدوان يؤكدون باطل دعواهم، وقد نطقوا بالحق بانهم «:وأضاف 
ًها، وهم غرباء اعترفوا بانهم المحتلون مرارا وتكرارا وما تلك غرباء عن ارضها ومساجدها ومقدسات ً
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الممارسات وتلك االعتداءات إال دليل ضدهم وتدميرهم االرض واعتداءهم على المقدسات يكشف زيف تلك 
  .«الشعارات والقيم التي يتغنون بها أمام العالم الذي كشف كذب روايتهم

وقفة أهالي خليل الرحمن الذين احتشدوا في الحرم وأشاد مفتي القدس والديار الفلسطينية ب
االبراهيمي أول من أمس وتصدوا للعدوان واالقتحام الذي قام به نتنياهو ووزراءه وأعضاء الكنيست من 

  .اليمين المتطرف في مس خطير وعدوان على الحرم

ون المس بمقدساتنا ًكلنا يدرك ان ما يجري جزءا من الحملة االنتخابية اإلسرائيلية يحاول« :وأضاف
ويتنافسون على حساب دماءنا وأرض شعبنا ولكنهم خابوا وخسئوا ستبقى هذه البالد والمقدسات ألهلها 

  .الصامدين المرابطين الذين لن يتخلوا عنها وسيبذلون الغالي والنفيس لحمايتها

 الحكومة ان تصريح وزير االمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد اردان بان« :وأوضح الشيخ حسين
ًاإلسرائيلية ستنظر قريبا في الوضع القائم في المسجد األقصى المبارك، مستلهمنا من العدوان واالقتحام  ً
الذي شنته القوات الخاصة والشرطة اإلسرائيلية أول أيام عيد األضحى المبارك، فإنها محاولة مكشوفة 

األقصى في حملته االنتخابية لرفع أسهمه لتسخير العدوان المستمر واالقتحامات المتواصلة على المسجد 
  .«في اليمين وامام المستوطنين والمتطرفين

واكد المفتي ان المسجد االقصى المبارك مسجد إسالمي بقرار رباني، للمسلمين وحدهم وال يجوز 
ان هذا «:ً دونما كلها مسجد، وقال١٤٤لغيرهم الصالة فيه حدوده معروفه هو كل ما دار على السور 

سجد لن يقبل الفلسطينيين وال العرب وال المسلمين باي مساس بالوضع القائم فيه وال بوضعه الديني الم
  .«والتاريخي القائم بكافة المصليات واألربطة والمصاطب هو المسجد الذي نتمسك به ونفديه بأرواحنا

، فباألمس نحي من أفشلوا مخططات االحتالل والمستوطنين ودافع عن المقدسات« :وقال المفتي
ًأصدرت الهيئات االسالمية بيانا مشتركا شجبت فيه كل التصريحات التي تطرح مشروعات وفرضيات  ً
ًلتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا والسماح للمتطرفين والمتدينين اليهود في الصالة فيه، نعيد التأكيد  ً

الص للمسلمين وحدهم وسيبقى قبلة ان المسجد االقصى المبارك ال يقبل اي مفاوضات او تقسيم هو خ
  .المسلمين االولى تشد الرحال اليه كأخويه المسجد النبوي والمسجد الحرام تشد الرحال اليه الى يوم الدين

/ لعبث بوضع المسجد األقصى المباركوكانت الهيئات اإلسالمية في القدس قد حذرت من استمرار ا
ومة اإلسرائيلية وأجهزتها العسكرية داخل اسوار المسجد الحرم القدسي الشريف من خالل ممارسات الحك

األقصى المبارك وفي محيطه التي تتقاطع وتؤكد ان هذه التصريحات والتوجهات الخطيرة اتجاه المسجد من 
 .الممكن أن تدخل المنطقة برمتها في اتون صراع ديني حتمي

 ١ ص٧/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  
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ّحمى االنتخابات اإلسرائيلية تصع   د التصريحات واالعتداءات العنصرية لقادة االحتاللُ

 

تصاعد تصريحات قادة االحتالل بحق المسجد األقصى والمسجد   يأتي– صبري  مصطفى– قلقيلية
اإلبراهيمي قبل موعد االنتخابات االسرائيلية المزمع عقـدها فـي الـسابع عـشر مـن أيلـول الحـالي فـي سـياق 

 .ًاب األكثر تطرفاتحشيد المستوطنين النتخاب األحز

اقتحــام نتنيــاهو وريفلــين للمــسجد اإلبراهيمــي، وتــصريحات مــا يــسمى وزيــر األمــن الــداخلي جلعــاد 
اردان بتقــسيم المــسجد األقــصى، وتغــول جماعــات المــستوطنين فــي اقتحاماتهــا، تــأتي فــي ســياق تــسخين 

  .األجواء

": القـدس" المـسجد األقـصى، لــوقال الدكتور عكرمة صبري، رئيس الهيئة االسـالمية العليـا وخطيـب
ًاالنتخابات اإلسرائيلية دائما تتخذ من المسجد األقصى مادة للتحـريض علينـا وعلـى المـسجد، ويريـدون أن "

يطبقوا ما جرى في المسجد االإراهيمي على المسجد األقصى، وهذا األمر لن يحدث وقد تم جس النبض في 
ال المخطــط بكليتــه، فهبــة بــاب االســباط فــي تمــوز عــام عــدة محطــات، وكانــت ردة الفعــل الفلــسطينية إفــش

 وفتح باب مبنى الرحمة في منتصف شباط الماضي، ورباط المقدسيين وأهلنا في الداخل ومن يأتي ٢٠١٧
من مدن الضفة الغربية من كبار السن كانت ومازالت لهم بالمرصاد، فكل محاوالت التحـريض لـن تنفـع مـع 

يحات قــادة االحــتالل بتقــسيم المــسجد األقــصى هــي بالونــات اختبــار، فهــم إرادة الــشعب الفلــسطيني، وتــصر
  ".يعلمون أن المسجد األقصى له مكانة في نفوسنا، وتهون أمامه كل االعتبارات

المسجد األقصى بكليته حق خالص للمسلمين، وما يقوم به االحتالل مـن محاولـة : "وأضاف صبري
ٕادخال أعداد كبيرة من المستوطنين في أفواج من الصباح حتى لفرض سياسة االمر الواقع وتهويد محيطه و

ًساعات بعد الظهر واقامة الصلوات التلمودية بحراسة شرطة االحتالل، لن تجد نفعا مـع حقنـا الخـالص فـي  ٕ
المسجد األقصى، وكـل هـذه الممارسـات العنـصرية هـي انتهـاك صـارخ بحـق ُأولـى القبلتـين وثالـث المـساجد 

  ".رحالالتي تشد إليها ال

الفلــسطينيون عبــروا عــن غــضبهم الــشديد، وضــجت مواقــع التواصــل االجتمــاعي بتعليقــات تطالــب 
  .بحماية المسجد األقصى وباقي المقدسات

إذا كانــت االنتخابــات : "يقــول الــشاب عــادل حــاج عيــسى مــن طيبــة المثلــث فــي الــداخل الفلــسطيني
جد اإلبراهيمي، فمن واجبنـا أن نقابـل هـذا التحـريض ًاإلسرائيلية موسما للتحريض على ُأولى القبلتين والمس

ــة مــن الفعاليــات، أولهــا الربــاط فــي المــسجد القــصى بأعــداد تجعــل المحتــل يراجــع حــساباته،  الــسافر بجمل
والتوجه لمدينة الخليل والصالة في المـسجد اإلبراهيمـي، فـاالحتالل يخـشى مـن الحـشد الـشعبي الـذي يقلـب 

  ".الموازين

قبـل أيـام صـليت فـي المـسجد اإلبراهيمـي الحـزين، صـحيح : "قي من سلفيت يقولالناشط منذر مشا
ُأن المــسجد اإلبراهيمــي لــيس مــن المــساجد التــي تــشد إليهــا الرحــال، وأنــه لــيس مــن المــساجد الثالثــة التــي 



 
٢٦

وردت في نص الحديث الشريف بأن الصالة فيها تتضاعف آالف المرات، غير أني أعتقد أن له خصوصية 
  ".ودينية وسياسية تجعل الصالة تفضل الصالة في غيره بكثيرتاريخية 

االنتخابـات اإلسـرائيلية ترتكـز إلـى مـدى : "امين أبو وردة، مـدير موقـع أصـداء اإلعالمـي، يقـول. د
اقتــراب األحــزاب اإلســرائيلية مــن أجنــدة الحركــة الــصهيونية، فــاليوم نــرى تــصريحات نتنيــاهو مــن مــستوطنة 

، ووجـود "سنبقى لألبـد: "ًالسيادة اإلسرائيلية بعد االنتخابات، وفي الخليل صرح قائالالقناة بأنه سيتم فرض 
رئيس دولة االحتالل في المـسجد اإلبراهيمـي لـه دالالت خطيـرة، فقـد اجتمـع رأسـا الهـرم فـي دولـة االحـتالل 

  ".داخل مسجد مقدس ومهم للمسلمين

ًيـة دائمـا مادتهـا لـدى األحـزاب االسـرائيلية هنـاك طقـوس انتخاب: "وقال البرفيسور إبـراهيم أبـو جـابر
ـــق بوجـــود  ـــاط وثي ـــا، فهـــم يعلمـــون أن المقدســـات لهـــا ارتب ـــسطينيين مع ـــى المقدســـات والفل ًالتحـــريض عل
الفلسطينيين على أرضهم، وهي من تاريخهم العريق، ونتيجة للعقـدة النفـسية لـدى كـل األحـزاب اإلسـرائيلية 

 يسارعان إلى اقتحام المسجد االبراهيمي، في رسالة عنصرية بأنـه من هذه المقدسات نرى نتنياهو وريفلين
  ."ُملك لليهود

  ٧/٩/٢٠١٩القدس المقدسية 

*****  

  شؤون مقدسية

  )تاسوعاء وعاشوراء(خطيب األقصى يدعو لشد الرحال للمسجد في يومي 

  

قـــصى الـــشيخ عكرمـــة صـــبري رئـــيس الهيئـــة اإلســـالمية العليـــا وخطيـــب المـــسجد األ أكـــد –رام اهللا 
المبارك، على ضرورة شد الرحال إلى المسجد األقصى خـالل التاسـع والعاشـر مـن الـشهر الجـاري، الموافـق 

ــين ــاركين  .ليــومي األحــد واإلثن ــومين المب وطالــب صــبري بــشد الرحــال إلــى المــسجد األقــصى فــي هــذين الي
تهال والذكر وحضور المواعظ وأداء الصلوات والمرابطة فيه والمشاركة في حلقات االب) تاسوعاء وعاشوراء(

والــدروس فــي تفــسير القــرآن الكــريم والــسيرة النبويــة والعقيــدة والفقــه وغيرهــا مــن العلــوم الــشرعية التــي يــتم 
  .إعطاؤها داخل باحات األقصى

ـــد المواقـــف وتحمـــل  ـــة واإلســـالمية بـــرص الـــصفوف، وتوحي ـــدول العربي وناشـــد خطيـــب األقـــصى ال
ـــصى، ـــل االحـــتالل المـــسؤوليات تجـــاه المـــسجد األق ـــدنيس المـــستمر مـــن قب ـــذي يتعـــرض لالنتهـــاك والت  ال

وشــدد علــى ضــرورة نــزع فتيــل الفتنــة بــين دول العــالم اإلســالمي، والتفــرغ لمــصالح األمــة،  .والمــستوطنين
  .وخاصة قضية فلسطين وما تتعرض له من قبل االحتالل

  ٦/٩/٢٠١٩ دنيا الوطن

*****  
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  أولوية استراتيجيةالعناية بالريف المقدسي يشكل : الهدمي

 

وزير شؤون القدس فادي الهدمي إن العنايـة بـالريف المقدسـي تـشكل أولويـة   قال– وفا – القدس
 .استراتيجية للوزارة، المستمرة في أداء رسالتها المتمثلة بتعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم فوق أرضهم

 بلــدات العيزريــة، وأبــو خــالل جولــة اليــوم الخمــيس فــي جنــوب شــرق القــدس شــملت ودعــا الهــدمي
ديس، والسواحرة الشرقية، إلى ضرورة االستثمار في القدس، معتبرا أن النهوض بهذه المنطقـة المـستهدفة 

 .من خالل مشاريع حيوية من شأنه أن يرفع عجلة التنمية فيها

ك الـذي ّإن هذه الزيارة تأتي ضمن التوجهات التنموية للوزارة في إطار العمـل المـشتر"وقال الهدمي 
تدفع باتجاهه، ولمبدأ العناقيد التنموية الذي تستند عليه، ولقرار مجلس الوزراء بإعداد خطة تنميـة عنقـود 

 ".العاصمة باالحتياجات الفعلية القابلة للتطبيق على أرض الواقع

 ".ّالوزارة ستبقى داعمة لهذه المنطقة التي تعتبر البوابة الشرقية للقدس وصمام أمانها"وأضاف أن 

وأشــاد وزيــر شــؤون القــدس بالمنتجــات الوطنيــة، التــي تــشكل جــزءا مــن النــسيج الــوطني، وتتمتــع 
بميــزات عاليــة تــضاهي الــصناعات األجنبيــة المنافــسة، وهــي حاصــلة علــى شــهادات عالميــة تؤكــد اتباعهــا 

 .المعايير الدولية

 بـدر المـضرب عـن وزار الهدمي مدرسة ذكور عرب الجهالين، وخيمة التـضامن مـع األسـير حذيفـة
 .القدس الدولي التابع لنادي شباب العيزرية الطعام في سجون االحتالل ببلدة أبوديس، وستاد

مع رئيس مجلس محلي العيزرية عصام فرعون، ورئيس مجلس محلي أبو ديس  كما بحث الهدمي
الهيئات المحلية، أحمد أبو هالل، ورئيس بلدية السواحرة محمد هلسة، أهم المشاكل التي تواجه عمل هذه 

وفي مقدمتها العوائق المالية والتعديات والقيود اإلسرائيلية التي تحد من تمكـين األجهـزة األمنيـة مـن القيـام 
  .بدورها، والمرافق الموجودة في المنطقة

 ٦/٩/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*****  

   ..اآلالف يؤدون الجمعة في األقصى

  ن وحكومتهموالمفتي يدعو إلفشال مخططات المستوطني

 

صـالة   اليـوم١٩٤٨أدى آالف المواطنين من القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل منـذ عـام 
المبــارك رغــم اجــراءات االحــتالل المــشددة فــي المدينــة المقدســة وبلــدتها  المــسجد األقــصى برحــاب الجمعــة

  .القديمة ومحيطها

الى بيان أصدرته هيئات  محمد حسين من جانبه، لفت خطيب المسجد األقصى المفتي العام الشيخ
  .القدس االسالمية يوم أمس وأكدت فيه رفضها لكل التصريحات واالدعاءات واألطماع من كيان االحتالل
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ٕوأشار إلى تصريحات وزير أمن االحتالل الداخلي بأن المـسجد األقـصى يجـب أن يكـون لهـم وانهـم 
يحـاول قـادة الكيـان فـي انتخابـاتهم : "ال الـشيخ حـسينال يقبلون بالوضع الراهن ويتطلعـون الـى تغييـره، وقـ

  ".التسلق على حساب أرضنا وأهلنا، ونقول لهم ان خطتكم مكشوفة

أفشلوا مخططات المستوطنين وحكومة االحتالل كما فعلتم في عيد : "وخاطب المفتي المصلين قائال
العـــودة وأنـــتم الخنـــدق األول وانـــتم أنـــتم نــواة ... ُإقبلـــوا علـــى اهللا بطاعتـــه يقبــل علـــيكم بنـــصره ..األضــحى

  ". المدافعون عن كرامة األمة وانتم الطليعة فاثبتوا

أن المـسجد األقــصى بكـل مرافقـه ومــصلياته ومـصاطبه وسـاحاته وغرفــه "وشـدد المفتـي العــام علـى 
  ".وأسواره هو جزء من المسجد، نقدره ونتمسك به ولن نتخلى عنه

ّنحيــي القــائم: "وأضــاف المفتــي العــام ٕواخوتنــا هنــاك الــذين  الخليــل فــي المــسجد اإلبراهيمــي ين علــىُ
  ". بثبتون أنهم هم أصحاب األرض والحماة والمدافعين عنها

أنتم محتلون تدنسون األرض .. أن الكيان غريب عن أرضنا ومساجدنا التي تنفرهم وال تقبلهم"وأكد 
  .والمقدسات

 ٦/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

 مؤرخ مقدسي وحكاية مكتبته وكتبه.. ب عن قبور الصحابةاألنصاري الذي كت
  

تجولت معه قلـيال فـي القـدس سيـسرد لـك أسـماء األمـاكن  إن – المحتلة القدس – أبو عرفة جمان
ُهذا مقر جريدة الشعب سابقا، هذه المحكمة القديمـة، هنـا كانـت تبـاع الجرائـد قبـل سـتين عامـا: "القديمة ُ ."

برائحــة الحبــر وغبــار الكتــب لــم تبــرح ذاكرتــه، فقــد عاصــر فتــرتين مختلفتــين قبــل كــأن أيــام الــصبا المعبقــة 
  .ًاالحتالل وبعده، وعاين تغييرات كثيرة في الحجر والبشر، والكتب أيضا

ُ، مالمـح ) عامـا٧٩" (أبـو فهـد"على بعد أمتار من مكتبتـه، التقينـا المـؤرخ فهمـي خليـل األنـصاري 
بض علــى عــصاه بإحكــام إلخفائهــا، وبيــده األخــرى حمــل كيــسا مليئــا ناعــسة بفعــل التجاعيــد، ورجفــة يــد تقــ

ــب  ــات الكت ــذين حــصنهما بمئ ــه، الل ــه وقلب ــرب مــن ذاكرت ــم يقت ــه ل ــر العمــر جــسده، لكن ــة، أصــاب أث ّباألدوي
 .والمخطوطات التي قرأها وألفها وحققها

نت لي هناك كا"وأشار السبعيني إلى مكان وسط شارع عمرو بن العاص في القدس المحتلة، وقال 
ذكريــات ومكتبــة أشــرفت عليهــا ألكثــر مــن عــشرة أعــوام، ووضــعت داخلهــا ثالثــين ألــف كتــاب جمعــتهم منــذ 

ّواكتفى األنصاري باإلشـارة، وأشـاح بوجهـه، لكـن قلبـه ظـل ينظـر، لـم نـستطع دخـول المكتبـة التـي ". صباي
 .ّ، وتفرقت كتبها في أماكن شتى٢٠١٤أغلقت منذ عام 
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ٌ، إطاللـة آسـرة وأساسـات )جنـوب المـسجد األقـصى(ى بيته في بلدة رأس العامود رافقنا األنصاري إل
وبــدأ روايــة حكايــة كتبــه )  عامــا٦٧(، هنــاك جلــس إلــى جانــب زوجتــه فــدوى المظفــر ١٩٣٩وضــعت عــام 

 .ِومكتبته، وشاطرته زوجته الرواية وحمل الغصة واأللم

  سليل األنصار في القدس

والثــانوي فــي مــدارس البكريــة والعمريــة والرشــيدية فــي القــدس، ثــم تعليمــه االبتــدائي  تلقــى المــؤرخ
ســافر بعــدها إلــى ســوريا ليــدرس التــاريخ فــي جامعــة دمــشق، وعــاد بعــد عــامين إلــى فلــسطين إثــر النكــسة 

 عامـا، ثـم عمـل ١٨عمـل بعـدها مدرسـا فـي مدرسـة العمريـة بالقـدس . ١٩٦٧واحتالل شرق القـدس عـام 
ّ إحياء التراث والبحوث اإلسالمية ببيت المقدس، وألـف خـالل عملـه عـشرة باحثا في تاريخ القدس بمؤسسة
 .كتب وحقق عشرات المخطوطات

ُيعرف األنصاري في القدس كأبرز الباحثين والمـؤرخين الـذين اعتنـوا بالماضـي والحاضـر، وحفظـت 
ابيين الجليلـين ذاكرتهم أوقاف المدينة وتاريخ عائالتهـا وأنـسابها، كمـا كـان أول مـن كتـب عـن قبـري الـصح

عبادة بن الصامت وشداد بـن أوس فـي مقبـرة بـاب الرحمـة شـرق المـسجد األقـصى، وكتـب عـن منبـر نـور 
الـدين زنكـي، ومقبـرة مـأمن اهللا، واهـتم بالكتابـات المنقوشــة علـى األبنيـة واألحجـار األثريـة، وكـان أبـرز مــا 

  ".كتاب األنس الجليل في تاريخ القدس والخليل"حققه 

أبرزت قبـر جـدي، عـائلتي "صاري بإبرازه قبر الصحابي شداد بن أوس، ويقول للجزيرة نت يعتز األن
أتت مع صالح الدين األيوبي إبان الفتح، ويرجع أصلنا إلى أنصار المدينة المنورة، وجدنا األكبر هو شـداد 

ا، جــدي فــي األقــصى لــسبعين عامــ) خادمــا(بــن أوس رضــي اهللا عنــه، ووالــدي خليــل األنــصاري كــان ســادنا 
  ".ًألمي عبد الغني الكشميري كان سادنا في األقصى أيضا

 مقصد الباحثين وطلبة العلم

حين كان في العاشرة من عمره، أحب األنصاري القراءة وشراء الكتب من مصروفه الخاص، ويقول 
 مـن كنت أقرأ عـن معـالم القـدس وأتحقـق ممـا قـرأت ميـدانيا، كنـت أشـتري الكتـب مـن بـائع أتـى"عن هوايته 

حيفا ليبيع قرب باب العـامود، قـرأت فـي معظـم المكتبـات بالقـدس؛ فـي المكتبـة األميركيـة، ومكتبـة المتحـف 
ومكتبـة الـدومنيكان، كنـت أجلـس فـي المكتبـة سـبع سـاعات متواصـلة، وأغـادر مـضطرا أللحـق  الفلسطيني،

  ".بالحافلة األخيرة باتجاه بيتي

ّسة إحيــاء التــراث آالف الكتـب، مكونــا نــواة مكتبــة مـسيرة علــم حافلــة جمـع خاللهــا فــي بيتــه ومؤسـ
ُ، وطلـــب منـــه أن يحـــافظ علـــى إرثهـــا ١٩٩٣نقلهـــا إلـــى مقـــر جريـــدة الفجـــر بالقـــدس التـــي أغلقـــت عـــام  ُ

  .ومنشوراتها

) بيــت الــشرق(ٕواضــافة إلــى كتبــه ومنــشورات الفجــر، أضــافت مؤســسة جمعيــة الدراســات العربيــة 
ت مفاتيحــه لفهمــي األنــصاري، الــذي أصــبح أمينــا لمكتبــة زودهــا ّمنــشوراتها أيــضا، وتملكــت المكــان وســلم
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–لتستقبل طلبة الجامعات والـصحفيين والمثقفـين، وكانـت  بالدوريات والمخطوطات والدراسات والموسوعات

 .للباحثين الذين استنجدوا باألنصاري ليزودهم بالمراجع والمصادر الشاملة ملتقى – على صغر مساحتها

 لق المكتبةديون االحتالل تغ

علـى " األرنونـا" بيت الشرق مالك مقر المكتبة، فتراكمـت ديـون ضـريبة ٢٠٠١أغلق االحتالل عام 
ــى نحــو  ــدفع هــذه ٧٥٠المكتبــة، حتــى وصــلت إل  ألــف دوالر، وتوجهــت أصــابع االتهــام نحــو األنــصاري لي

 بـضغوط مـن بلديـة ٢٠١٤األموال، رغم أنه كان مجرد أمين للمكتبة وليس مالكـا للمكـان، حتـى ُأجبـر عـام 
 .االحتالل ومعاملة سيئة من أحد جيران المكتبة على إغالق المكان وتفريغ الكتب منه

منذ خمسة أعوام يتعرض األنصاري للمالحقة القانونية، ويبحث عن مكان يـأوي العـدد الـضخم مـن 
ى فـي صـناديق كتبه، التي راكم ما استطاع منهـا فـي بيتـه الـصغير وغرفـة نومـه ومعيـشته، ووضـع مـا تبقـ

  .كرتونية بغرفة مهملة ببلدة العيساوية بالقدس استطاع توفيرها بشق األنفس

ّحاول األنصاري مرارا لم شمل كتبه القيمة، كما تلقى وعـودا بمـساعدته علـى إعـادة افتتـاح مكتبتـه  ّ
  .من جديد، لكنه لم يشهد تطبيقا أو تلبية على أرض الواقع

هم أبنـاءه مـن الكتـب التـي يتـألم علـى حالهـا المـشتت المهمـل، أنجب من األبناء ستة، ويضيف إلـي
أشعر بالقهر، لم تبق لدي ثقـة فـي العمـل الـوطني الفلـسطيني، كـل وعـود المـساعدات كانـت "ويختم متنهدا 

  ".فعل، أشعر بأنني بال سند أو عضد كالما بال

 ٦/٩/٢٠١٩ الجزيرة

*****  

  فعاليات

  ًأبو ديس إسنادا لألسرىأداء صالة الجمعة بخيمة االعتصام في 

 

أدى عشرات المواطنين وذوو األسرى، صـالة الجمعـة، فـي خيمـة االعتـصام ببلـدة أبـو ديـس شـرق 
ًالقدس المحتلة، إسنادا لألسرى في سجون االحتالل، خاصة المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقـالهم  ً

  .اإلداري

ًالتـي أقيمـت فـي البلـدة، إسـنادا لألسـرى، وعقب انتهاء الـصالة، اعتـصم المـشاركون داخـل الخيمـة 
رافعـــين صـــور األســـرى المـــضربين، ومـــرددين الهتافـــات والـــشعارات المناديـــة بحـــريتهم، والمطالبـــة بتـــدخل 

  .المؤسسات الحقوقية واإلنسانية إلنقاذ حياتهم

مـن بلـدة أبـو ديـس، المـضرب عـن الطعـام ) ً عامـا٣٠(وطالب خلف علي شقيق األسـير إسـماعيل 
ً على التوالي، المؤسـسات الدوليـة والمحليـة بـالتحرك العاجـل إلنقـاذ حيـاة شـقيقة، داعيـا أبنـاء ٤٥ الـلليوم 

  .الشعب الفلسطيني إلى المشاركة في الفعاليات المساندة لألسرى والتواجد الدائم في خيمة االعتصام
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 صـعب، ، بوضـع صـحي٢٠٠٥وأشار إلى أن شـقيقه إسـماعيل الـذي اعتقـل عـدة مـرات منـذ العـام 
  ).ً عاما١١(ويعاني من إعاقة في جسده نتيجة لتعرضه اللتواء في قفصه الصدري منذ أن كان عمره 

مـن  )ً عاما٣١(من بلدة ابو ديس وفادي يوسف الحروب ) ً عاما٢٨(وكان األسيران حذيفة حلبية 
ً يوما علـى ٢٥ و٦٧بلدة دير سامت في محافظة الخليل، علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام، الذي استمر 

 أســرى آخــرون إضــرابهم )٦(التــوالي، وذلــك بعــد اســتجابة إدارة ســجون االحــتالل لمطالبهمــا، بينمــا يواصــل 
  .ًالمفتوح، رفضا العتقالهم اإلداري

  ٦/٩/٢٠١٩األيام 

*****  

  آراء عربية

 ًاالحتالل يريد أرضا بال شعب

  

 *سري القدوة

تبنته الحركة الصهيونية منذ البداية حيـث عملـت الحركـة الـصهيونية علـي ) أرض بال شعب(شعار 
تنفيذ عملي لهذا الشعار مستخدمة كل الوسائل الممكنـة مـن اجـل تطبيقـه عمليـا علـى ارض الواقـع وقامـت 

ء الشعب الفلسطيني من ارضهم عبر ارتكابها المجازر بحقهم وترويعهم القتالعهم من أرضهم، بتهجير ابنا
واليــوم يعــود االحــتالل االســرائيلي ومؤســسات المجتمــع العنــصرية المتطرفــة لــدى حكومــة االحــتالل لتنــادى 

لــدول التــى بتهجيــر ابنــاء الــشعب الفلــسطيني مــن قطــاع غــزة وفــتح ابــواب الهجــرة وتقــديم اغــراءات ماديــة ل
تستعد الستقبال المهاجرين من ابناء قطاع غزة، بل دعت بعض القيادات االمنية والسياسية المتطرفة لـدى 
االحــتالل الــى تقــديم تــسهيالت مــن اجــل تــسفيرهم، وبــدأت تعلــو األصــوات العنــصرية التــي تنــادى وتطالــب 

عكس هذا التوجه الى فرض سياسة بتسهيل مغادرة ابناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة الى عدة دول وي
جديدة تتناغم مع ما وصلت اليه معدالت البطالـة ومـا الـت اليـه سياسـات حركـة حمـاس التـي تـسيطر علـى 
قطاع غزة منذ احدى عشره عاما وتتحكم بمجريات االوضاع ووصلت االمـور معهـا الـى طريـق مـسدود مـن 

والمــستقبل فــي قطــاع غــزة لتبــدأ تطــرح االحــزاب ارتفــاع للبطالــة وانــسداد االفــق، ومــع انعــدام فــرص العمــل 
االسرائيلية وتعود لتنادى بتوفير السبل لفـتح الطريـق وتقـديم االغـراءات لتـسهيل مغـادرة الـشباب مـن قطـاع 
غزة باتجـاه واحـد فقـط ممـا يعكـس جـوهر الـصراع الفلـسطيني االسـرائيلي وتعـود حكومـة االحـتالل العـسكري 

 شعب كهدف استراتيجي لها بدال مـن العمـل لتـوفير فـرص تحقيـق الـسالم االسرائيلي لتطرح شعار ارض بال
ــة اســوة بــشعوب  ــالعيش بحري ــه ب ــسطيني حقوق ــنح الــشعب الفل ــسطينية وم ــة الفل ــة الدول ــى اقام ــي عل المبن

  .المنطقة
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ــسياسة هــي  ــر الفلــسطينيين فهــذه ال ــى المــستوى الرســمي اإلســرائيلي طــرح تهجي ــا عل ولــيس غريب
ستها حكومة االحتالل العـسكري االسـرائيلي منـذ احتاللهـا لفلـسطين، ولـم تكـن سياسـة سياسة اسرائيلية مار

جديدة لكن عودتها لطرحها وتبنيها من قبل المستوى السياسي لدى حكومة االحتالل وبالـشكل العلنـي وفـى 
اغ هذا الوقت بالـذات يعكـس فـي جـوهره االهـداف الخبيثـة التـى تـسعى سـلطات االحـتالل لتحقيقهـا وهـي افـر

ٕاالرض الفلسطينية من ابناء الشعب الفلسطيني وتخفيف االحتقان فى قطاع غزة واجراء تـسويه شـاملة مـع 
العــائالت واالتحــادات فــي الــضفة الغربيــة مــن خــالل مــشاريع الــضم للــضفة الغربيــة وتوســيع المــستوطنات 

المريكية والعمل ايضا الى التوصل القائمة التي باتت تنادى فيها االحزاب االسرائيلية المتطرفة بدعم االدارة ا
لتسوية مع حركة حماس في قطاع غزة ما يعرف بتهدئة طويلة األمد، فلذلك مخطط افراغ الشباب وتخفيـف 
الـضغط المتواجـد فـي قطـاع غـزة يـضمن سـهولة التوصـل الـى هـذه التوصـيات بـشكل او بـأخر والعمـل علــى 

لفلسطينيين وخاصة من قطاع غزة، وقـد عملـت سـلطات توفير السبل والتسهيالت الممكنة لمغادرة الشباب ا
الحكم العسكري على تهويد المـدن والقـرى التـي دمرتهـا العـصابات الـصهيونية، وغيـرت مـن شـكلها ونمطهـا 
العربي وغيرت اسمائها وعملت عبر سلسلة من المجازر االرهابية البشعة على تهجير أكبـر قـدر مـن ابنـاء 

 طنهم االصلي فلسطين، وأالن ما يتم طرحه ليس بعيدا عن هذه الـسياسةالشعب الفلسطيني من ارضهم وو
التــي تعمــل حكومــة االحــتالل وأجهزتهــا االمنيــة منــذ ذلــك الوقــت حتــى االن علــى تهجيــر الفلــسطينيين مــن 
وطنهم بطرق ووسائل مختلفة سرية وعلنية وتقوم اجهزة مخابرات االحتالل وبطرق متنوعـة لتـدعم تهجيـر 

الفلسطيني ومنعهم من العودة وقد حرم الكثير من حق العودة الى وطنهم بالرغم من حصولهم ابناء الشعب 
 ولكنها لم تلتزم بعودة كل من خرج من قطاع غـزة او الـضفة ١٩٦٧وتسجيلهم كمواطنين مقيمين منذ عام 

ص به ويصبح الغربية ولم يتمكن من العودة قبل ثالث سنوات حيث يمنع من العودة وتلغى رقم الهوية الخا
وفقا لقوانين االحتالل نازح عن ارضه ولتبدأ مشكلة جديدة يطلق عليها اسـم النـازحين الـي جانـب المـشكلة 

  .االساسية وهي مشكلة الالجئين

إننــا نقــف االن امــام هــذه المخططــات االســرائيلية وسياســة التهجيــر االســرائيلية الهمجيــة ومــا يــتم 
ن مواجهتـه بحكمـة ووطنيـة عاليـة والعمـل فـورا علـى اجـراء تقيـيم طرحه من قبل سـلطات االحـتالل ال بـد مـ

شــامل ووطنــي علــي الــصعيد الفلــسطيني مــن قبــل الفــصائل والمؤســسات الفلــسطينية والمجلــس الــوطني 
الفلسطيني وصياغة اسس لمواجهة هذه المخططات التي تمس بروح الصمود والنـضال الفلـسطيني والعمـل 

ٕططـات التدميريـة للمـشروع الـوطني الفلـسطيني واقامـة الدولـة الفلـسطينية على الرد السريع علـى هـذه المخ
االسـراع فـورا  المستقلة، وانـه حـان الوقـت فعـال الـى إيجـاد الحلـول المناسـبة لمـشاكل قطـاع غـزة مـن خـالل

باالنتقال الى اقصر الطرق للحلول وهى تجسيد الوحدة الوطنية على اساس التزام واضح من الجميع بتنفيذ 
 الــذي عقــد ووقــع برعايــة مــصرية، دون اي شــروط او معوقــات مــن أحــد ومــن اجــل مواجهــة ٢٠١٧اق اتفــ

 .صفقة القرن ومخاطر التهجير الجديدة التي باتت تواجه الشعب الفلسطيني
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إن إنهاء االنقسام وآثار االنقالب يعد مصلحة وطنية عليا وأساس لمواجهـة التحـديات التـي أمامنـا 
الحــتالل وفــى مقدمــة ذلــك كلــه العمــل علــى تمكــين الحكومــة الفلــسطينية برئاســة ومواجهــة تطــرف حكومــة ا

ٕالدكتور محمد اشتية من بسط سيادتها وسيطرتها الكاملة على قطاع غزة كما فى الضفة الغربية واعطائهـا 
فرصــة العمــل لحــل أزمــات غــزة، وتنفيــذ االتفاقيــات الموقعــة هــو أســاس إنهــاء االنقــسام والتــصدي لمخطــط 

 . ابناء قطاع غزة حيث بدأت االوساط االسرائيلية العمل على تطبيقهتهجير

 رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

  ١٠ ص٧/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  جيدون؟" إسرائيليون"هل هناك 

  

  عالء أبو زينة

سهم فلسطينيين أصليين واقعين تحت ًهناك، مثال، اليهود الذين يعتبرون أنف. هناك يهود جيدون
ُالذين يرفضون الصهيونية وما تدعى ) ”حارس المدينة“أي (” ناطوري كارتا“مثل طائفة  - احتالل غرباء 

وهناك يهود آخرون ولدوا في فلسطين ألبوين أو جدين من المستعمرين . ًجملة وتفصيال” دولة إسرائيل“ ِ ُ
ُوثمة يهود كتاب ومؤرخون، .  الخروج من هذا البلد المخلق والعصابياألوائل، لكنهم كبروا وفهموا، فقرروا

يعيشون خارج األرض المحتلة، ممن تدفعهم معرفة الحقائق والموضوعية إلى تفكيك األسس األيديولوجية 
  .والعملية التي قامت عليها دولة االحتالل على حساب أصحاب األرض األصليين

 لكنهم - ”إسرائيلي“لدولة الكيان االحتاللي ويحملون صفة يعلنون انتماءهم  –وهناك يهود 
. يعربون عن تعاطف مع الفلسطينيين ويعارضون سياسات حكوماتهم، ويطالبون بحقوق للفلسطينيين

ًوهؤالء يحيرون حقا  ، التي هي في تقديرهم ”األراضي المحتلة“البعض منهم يطالبون بدولة فلسطينية في . ُ
ًالب بعضهم اآلخر بدولة واحدة ثنائية القومية، يمنح الفلسطينيون فيها حقوقا ويط.  فقط١٩٦٧أراضي  َ ُ
ًبل إن البعض ال يمانعون عودة الالجئين الفلسطينيين، معتقدين غالبا بأن أعداد العائدين لن . متساوية

  .تكون كبيرة بحيث ال يمكن استيعابها

ًلكيان يمسون فينا عصبا عاطفيافي ا” اليسار“أو ” معسكر السالم“هؤالء المنتمون إلى  ً  . إنهم
يخاطبون حاجة فينا إلى رؤية أناس من المعسكر اآلخر يعترفون بالنقائص الكثيرة هناك وينتقدونها 

كما أن . ومن المؤكد أن ما يقولونه ويكتبونه يؤثر في الرأي العالمي أكثر من أصواتنا نحن. ”ينصفوننا”و
ًأحيانا إلى حد مشاركة الفلسطينيين احتجاجاتهم ووقفاتهم، ويبذلون هؤالء الناشطين يكونون متحمسين 

  .ًالوقت والجهد، والشغف أحيانا، لما يعملون

لكن هناك سؤاال يشوش انطباعاتنا األولية ً إن هؤالء الناشطين من أنصار السالم في دولة الكيان : ّ
ُإما بناها الفلسطينيون وهجروا منها ًالصهيوني يقيمون كلهم على األرض الفلسطينية، ويسكنون بيوتا 
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ماذا لو . وبالتأكيد على أراضي الفلسطينيين - بالقوة، أو بنيت على أنقاض بيوت الفلسطينيين المهدومة 
ذهب الفلسطيني صاحب األرض والبيت وطالبهم بإعادة أمالكه إليه؟ هل سيحزمون حقائبهم ويعطونه 

   الجيش؟المفاتيح، أم أنهم سيصرفونه أو يطلبون له

يريدون ) ُأقل من ربع فلسطين التاريخية (٦٧الذين يطالبون منهم بدولة فلسطينية في أراضي 
والذين . إعطاء أصحاب األرض غرفة صغيرة بال أثاث في طرف الحديقة، وسيكونون بذلك مرتاحي الضمير

لفلسطينيين وأراضيهم يطالبون بمنح الفلسطينيين مواطنة متساوية، يريدون أن يجعلوا سكناهم في بيوت ا
عن وعي  –وهم كلهم من أي طيف يتجاهلون . ًويتخلصوا أيضا من تأنيب الضمير” مشروعة“المصادرة 

  .ُ مقدمات وجودهم هنا وكيفياته، والتي ال يمكن أن تكون مخرجاتها عادلة- كامل وسابق إصرار

امل ال يمكن أن يجعلك ًإن كونك مواطنا في كيان احتاللي تأسس على اإللغاء الوجودي لشعب ك
ّشيئا سوى عضو حي من جسد هذا الكيان باشتراطاته وبما هو عليه، والذي ينبض مع قلبه ٍ وسوف . ً

تعني إعادتك الحقوق إلى أصحابها أن تتنازل عن المنزل المسروق واألرض المسروقة التي أصبحت لك 
وربما يكون أقصى ما يصل . سهازائفة من أسا” أخالقيتك“وبخالف ذلك، ستكون . بغير رضى أصحابها

 ُما دمت وجدت نفسي هنا، بغض النظر عن كيف –يجوز لي “: ًشيئا من قبيل” اإلسرائيليون“إليه هؤالء 
َ أن أعتبر نفسي شريكا مع صاحب األرض بأكثر من النصف، وأن أعتبر منحه النصف - أو حتى أقل  –ً

ً تعويضا كافيا وعادال ومريحا للضمير-  من الربع ً ً   ، من موقع القادر المتفضل؟ً

أتساءل عما إذا كان أي من سلميي الكيان هؤالء سيقبل بإعطاء الفلسطيني صاحب البيت سطح 
. أتصور أن أغلبهم لن يفعلوا. ًالبيت الذي يحتله ليبني عليه طابقا، أو يقاسمه نصف البيت والحديقة

َوكلهم ال يجدون تناقضا حين يكتب عنهم ُ من حديقة منزله في ) فالن( الناشط اإلسرائيلي تحدث إلينا“: ً
إنهم يقبلون باستعمارهم فلسطين . الذي له بالتأكيد مالك فلسطيني، أو لألرض التي أقيم عليها” حيفا

  .يحتاج إلى تجميل بسيط فحسب” أمر واقع” التاريخية كـ

وهم يرون أنفسهم ال أعرف ما إذا كانت مطالبتنا لهؤالء بأكثر من ذلك عادلة، من منظورهم، 
وليس األمر إلقاء اليهود في البحر، فلهذه المسألة حل . ًمتقدمين كثيرا عن نظرائهم اإلقصائيين المتطرفين

وقد واجه . آخر، لكن األكيد أن مطالبة الفلسطينيين بأمالكهم ووطنهم التاريخي عادلة وفق أي معيار
هوية االحتالل وغادروا، رافضين أن يكونوا خاليا في السؤال الوجودي بأمانة، فمزقوا ” اإلسرائيليين“بعض 

 .جسد كائن يعيش على االفتراس

 ١٠ ص٨/٩/٢٠١٩الغد 

*****  
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 "األونروا"تجديد التفويض األممي لـ 

 

  محمد سويدان

الجهود األردنية والفلسطينية التي تبذل اآلن من أجل الحفاظ على وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
يجب أن تتكثف في هذه المرحلة لعدة أسباب على رأسها اقتراب موعد التصويت في ) روااألون(الفلسطينيين 

  . تشرين الثاني المقبل١٥األمم المتحدة على قرار تجديد التفويض الممنوح لها في 

تواجه تحديات ” األونروا”منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الواليات المتحدة األميركية، و
رامب دعما لالحتالل ولتصفية القضية الفلسطينية وقف تمويل الوكالة، ما تسبب لها مصيرية، حيث قرر ت

  .بعجز مالي كبير، يؤثر عليها وعلى خدماتها

واآلن تضغط واشنطن على الكثير من الدول لعدم التصويت لصالح تجديد التفويض األممي 
الفلسطيني سيؤدي إلى الغاء حق عودته للوكالة، حيث تعتبر اإلدارة األميركية، أن إلغاء صفة الالجئ عن 

إلى وطنه فلسطين المحتلة، وتوطينه في بالد اللجوء، وبالتالي سيؤدي ضمن اجراءات اخرى لتصفية 
  .القضية الفلسطينية

ودورها، فهذه الوكالة األممية شاهد ” األونروا“من جهته، يقوم كيان االحتالل بمحاوالت النهاء 
قاؤها يعني بقاء القضية دون حل، ولذلك، فإن االحتالل يسعى بكل قوته على القضية الفلسطينية، وب

  .لتصفية هذه الوكالة األممية المهمة للشعب الفلسطيني

حيث طلب قبل عدة أيام وزير خارجية االحتالل ” األونروا“مؤخرا، كثف االحتالل محاوالته لتصفية 
، يمكن من خاللها ”األونروا” بإيجاد بديل لـيسرائيل كاتس، من الحكومة السويسرية مساعدة االحتالل 

إزالة مكانة اللجوء وتبديد حق العودة لالجئين الفلسطينيين الذي هجروا من بلداتهم خالل النكبة العام 
١٩٤٨.  

وبحسب االخبار التي نشرت مؤخرا، فإن كاتس أصدر تعليمات ببلورة وثيقة تعرض بديال لنشاط 
  .رىبالتعاون مع دول أخ” األونروا“

اذن االحتالل واإلدارة األميركية يستبقان الموعد المقرر في االمم المتحدة للتصويت على التفويض 
للضغط على الكثير من الدول لوقف تأييدها للوكالة األممية، ما يوجب تكثيف الجهود ” األونروا” األممي لـ

  .”األونروا“الفلسطينية واألردنية والعربية للحفاظ على 

يساهم بتصفية القضية الفلسطينية ” األونروا“ من خطورة المعركة المقبلة للحفاظ على إن التقليل
التي من المؤكد أنها ستواجه تحديات خطيرة اضافية بعد اعالن صفقة القرن بعد انتخابات الكنيست في 

  . أيلول الحالي١٧

، يأخذ بعين االعتبار لذلك، فان الجهود الفلسطينية واألردنية بحاجة إلى دعم عربي ودولي حقيقي
  .”األونروا“خطورة المرحلة والمخاطر المصيرية التي تواجه 
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التحرك دوليا واستتخدام كل اوراق القوة لحشد الدعم لمواجهة المخطط اإلسرائيلي واألميركي 
ضرورة قصوى، فواشنطن وكيان االحتالل يتعامالن مع هذه المعركة كمعركة حيوية ومصيرية، ولذلك 

  .كثفان تحركاتهما، ويستخدمان اوراق الضغط لمنع تجديد التفويض األمميفانهما ي

إن مواجهة المخطط األميركي واإلسرائيلي ليس أمرا سهال، ولكنه مع ذلك ممكنا، فهناك العديد من 
، ما يساعد على كسب هذه المعركة المهمة ”األونروا“دول العالم ترفض هذا المخطط وتصر على بقاء 

  .والخطيرة

التنحصر فقط بتجديد التفويض األممي، وانما تشمل ايضا معالجة ” األونروا“معركة للحفاظ على ال
وهذه لحالها تتطلب معركة منفصلة وجهودا ..  مليون دينار١٢٠ عجزها المالي لهذا العام والذي يقدر بـ

  .جبارة لتوفير هذا المبلغ حتى تستمر الوكالة بتقديم خدماتها

 من المهم العمل للخروج بنتائج ايجابية من مؤتمر تعهدات كبار المانحين لـلتحقيق هذا الهدف، 
على المستوى الوزاري، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الرابعة ” األونروا”

  . ايلول الحالي٢٦والسبعين في نيويورك في 

  ٧ ص٧/٩/٢٠١٩الغد 

*****  

 !...النازيون الجدد

  

 رشيد حسن

  :االرهابيان.. رموز الفاشية الصهيونية..لم نفاجأ بتدنيس النازيين الجدد

 ريفلين ونتنياهو المسجد االبراهيمي في الخليل، كما لم نفاجأ بتدنيس كببير االرهابيين المجرم
ففجر هذا االعتداء الهمجي انتفاضة . شارون المسجد االقصى المبارك، فبل حوالي عقدين من الزمن

  ..االقصى المباركة، والتي طرحت معادلة الدم بالدم

رسالة للشعب العربي : اعتداء هؤالء المجرمين على االماكن المقدسة االسالمية والمسيحية هي
  :حتى طنجةالفلسطيني، ولالمة كلها من جاكرتا و

.. »ارض اسرائيل»ـ بان العدو الصهيوني لم ولن يقبل بوجود الشعب الفلسطيني على ما يسمى ب
.. ولن يقبل العدو بوجود مقدساته.. وهي ارض ابائه واجداده الكنعانيين منذ ستة االف سنة ويزيد

  !!..ن ام رفضواوسيعمل على تهويدها علنا، باقامة كنس يهودية على انقاضها شاء العرب والمسلمو

اقتسام المسجد االبراهيمي، وكانت مجزرة االرهابي .. وبالفعل فرض منذ زمن ليس بالقصير
رسالة دموية الهلنا الصامدين في خليل الرحمن بان المسجد اصبح يهوديا، وكل .. ١٩٩٣ »جولشتاين«

مصليا، » ٣٠«ر من من يرفض هذا االفتراء، ويقوم بالصالة فيه، سيكون مصيره الموت كما حدث الكث
  ..وهم سجود يناجون ربهم ..فجر احد ايام رمضان المبارك.. استشهدوا
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» ١٠٠«رسالة هؤالء المجرمين القتلة ليست جديدة، وقد وصلت منذ زمن بعيد قبل اكثر من 
» االمل«وتعني .. »بتاح تكفا« واقاموا اول مستعمرة ،منذ أن وطئت أقدامهم القذرة ثرى فلسطين.. عام
فاختار الشعب الفلسطيني طريق المقاومة كسبيل وحيد لطرد الغزاة، خاصة  ..عربية على ترابه الطاهربال

.. وبدون مواربة، وهي اقامة وطن قومي لهم في فلسطين.. وقد اعلنوا عن اهدافهم الفاشية العنصرية
  ..«لشعب بال ارض ..ارض بال شعب«.. ففلسطين حسب ادعاءاتهم الكاذبة

الذي اعلنه وزير خارجية بريطانيا حينها، .. ١٩١٧وعد بلفور .. ذلك الوعد المشؤومكما أكد بعد 
وتقيم دولة لالوغاد .. تحكم فلسطين لتنفيذ الوعد القذر.. مستعمرة.. وجاءت بريطانيا كدولة منتدبة

  !!.وهذا ما كان.. المجرمين

ما فعل الصليبيون في الصهاينة غلفوا احتاللهم لفلسطين بالدين،رغم انهم غير متدينين، ك
وحولوا الجغرافيا العربية الى .. عدوانهم االثم على القدس وفلسطين وبالد الشام ومصر والوطن االعربي

ارض للموت والدمار والسلب والنهب، واقترفوا اعظم الجرائم، والتي يشيب من هولها العقالء، فقاموا في 
كلهم، كما يروي المؤرخ امين معلوف في كتابه بشي االطفال الصغار على النار وا» معرة النعمان«
  ..«الحروب الصليبية«

وفي اكثر من .. وهو ما اقترفته العصابات الصهيونية في دير ياسين والدوايمة والطيرة والطنطورة
.. »حق العودة«كما يؤكد المؤرخ الفلسطيني سلمان ابو سته في كتابه .. مجزرة ومذبحة ومحرقة» ١٠٠«

  ..٢٠٠٠ة الدراسات الفلسطينية الصادر عن مؤسس

تقع في صلب  ...وعلى مدار الساعة ..ان جرائم التطهير العرقي التي يقترفها العدو الصهيوني
واغتيال الوجه .. الحرب الدينية الهمجية، التي يشنها ويمارسها لالجهاز على الرواية العربية االسالمية

  .الحضاري العربي االسالمي للقدس وكل فلسطين

  ..تصارباخ

ان .. لن يستطيع العدو الصهيوني مهما اوتي من قوة وجبروت، ومهما ارتكب من جرائم ومجازر
يغير من الحقيقة وهي ان هذه االرض عربية، وستبقى عربية فلسطينية، فكما فشل الصليبيون وكافة 

على القيادة سيفشل نتنياهو والنازيون الجدد، ما يفرض . شعب الجبارين.. االقوام في تركيع شعبها
فمن البندقية تنبع .. الى ان تعود الى اول السطر الى الكفاح المسلح.. الفلسطينية وكافة التنظيمات

  ..كسبيل وحيد للجم العدوان، ورفع السكين الصهيونية عن النحر الفلسطيني.. شرعيتها

 .على الباغي تدور الدوائرو

 ١٥ ص٨/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  
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  آراء عبرية مترجمة

   ..لصهيونية لم تعد بنظره حركة عنصريةا

  رئيس وزراء الهند يسعى الستنساخ إسرائيل
 

مقال بموقع ميدل إيست آي اإلخباري البريطاني أن الهند التي كانت يوما  اعتبر –ميدل إيست آي 
 .ما تعتبر الصهيونية حركة عنصرية بدأت اليوم تستنسخ فكرتها وتطبقها في عموم البالد

قال الذي كتبه كبير المحررين بـالموقع، أزاد عيـسى، أن القوميـة الهندوسـية والقوميـة وجاء في الم
الصهيونية تتشاطران طموحا مشتركا لبنـاء دول ديمقراطيـة اسـتعالئية ذات ثقافـة واحـدة وعـرق واحـد وأمـة 

  .واحدة

ســي ويقــول الكاتــب إن هــذا التوجــه الجديــد للهنــد بــرز بــشكل واضــح مــع انتخــاب الــسياسي الهندو
  .٢٠١٤ناريندرا مودي رئيسا للوزراء في عام " القومي"

  تشدق باأللفاظ

ويشير أزاد عيسى إلى أن الهند شرعت في توثيق عالقاتها مع إسرائيل بمعزل عن التزامها بعمليـة 
ومـع أن الهنـد كانـت قـد اعتبـرت يومـا مـن األيـام الـصهيونية نمطـا مـن العنـصرية فـإن . السالم الفلسطينية

ــدريجيا مــن تــضامنها مــع الــشعب الفلــسطيني مــشاطرتها  هــواجس عــسكرية مــع إســرائيل جعلتهــا تخفــف ت
  .واقتصاره على مجرد تشدق باأللفاظ

" راشــتريا سوايامـسيفاك ســانغ"ويـضيف أن مـودي، العــضو الـدائم فـي المنظمــة القوميـة الهندوسـية 
  .ياغة بالده إلى أعلى مراحلهاالتي طالما حلمت بتحويل الهند إلى دولة هندوسية، نقل عملية إعادة ص

ورغـم أن منظمـة راشــتريا سوايامـسيفاك ســانغ اسـتلهمت أفكارهـا مــن الـزعيم األلمــاني أدولـف هتلــر 
اللــذين تبنتهمــا الحركــة النازيــة، فــسرعان مــا جمــع هــدف " االعتــداد العرقــي"و" القوميــة الثقافيــة"ومفهــومي 

ن نتنياهو، وهو تعزيز سلطة مطلقة وشاملة علـى أراضـي بين ناريندرا مودي ونظيره اإلسرائيلي بنيامي واحد
  .دولتيهما

  ديمقراطيات عنصرية استعالئية

دولتـين ديمقـراطيتين اسـتعالئيتين قوامهمـا ثقافـة "كما أدرك الـرجالن تـشابها فـي طموحاتهمـا لبنـاء 
  ".ِواحدة وعرق واحد وأمة واحدة

ومـع أن الهنـد ظلـت . ي وشـراكات جديـدةُوما لبث أن ترجمـت تلـك العالقـة إلـى تعـاون تقنـي وزراعـ
تشتري أسلحة من إسرائيل قرابة عقدين من الزمان، فـإن مـشترياتها فـي ظـل رئاسـة مـودي للحكومـة بلغـت 

  .من مبيعات إسرائيل لجميع أنواع السالح %٤٦
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ووفقــا لمقــال أزاد عيــسى، فــإن إســرائيل باتــت اليــوم أكبــر مــورد ســالح للهنــد، حيــث بلغــت مبيعاتهــا 
  .كرية مليار دوالر تقريبا في العام الواحدالعس

وهي األولـى مـن نوعهـا  - ٢٠١٧وبددت الزيارة التي قام بها ناريندرا مودي إلى دولة إسرائيل في 
  . أية شكوك بشأن التزامه تجاه ذلك الكيان- لرئيس حكومة هندي على رأس عمله

  تآلفت أرواحهما

، حتـى أن "كبيـرا ومهمـا"قوميـة الهندوسـية والـصهيونية ومنذ ذلك الحين بات االرتباط القـائم بـين ال
  ".متآلفة"أزاد عيسى وصف الحركتين بأن أرواحهما صارت 

، فإنـــه ال يمكـــن اعتبـــار "المواطنـــة المتــساوية"وعلــى الـــرغم مـــن أن الهنــد مـــا فتئـــت تتحــدث عـــن 
دائـم إلثبـات والئهـم ما يجعلهم يرزحون تحت ضـغط " ِالعرق الهندوسي"المسلمين والمسيحيين ينتمون إلى 

  .للدولة الهندوسية

، لتبريـر "مخزيـا ومعيبـا"بأن الهند الهندوسية اعتبرت تاريخ مسلميها ومـسيحييها  ويستطرد عيسى
  .إقدامها على تغيير الكتب المدرسية والمناهج الدراسية

ووفقــا ألزاد عيــسى، فــإن تحريــف التــاريخ مــن جانــب الهنــد يهــدف فقــط إلــى تعزيــز مــصالح حــزب 
  .هاراتيا جاناتا الحاكمب

  تراجع كبير

وحتى ضم الهند إقليم كشمير بعد إلغائها الحكم الذاتي فيه الشهر الماضي ليس سـوى تنفيـذ لوعـد 
جميـع مظـاهر الحـضارة الهندوسـية  قطعته منظمة راشـتريا سوايامـسيفاك سـانغ القوميـة الهندوسـية لتوحيـد

  . إشارة إلى المسلمين، في"ُسحقت تحت أقدام الغرباء"التي تزعم أنها 

ويخلص مقال ميدل إيست آي إلى أن الهند، التـي طالمـا كانـت تـساوي الـصهيونية بالعنـصرية، لـم 
  .تعد تحت حكم ناريندرا مودي راغبة في االستمرار بالتظاهر الكاذب بالتضامن مع الفلسطينيين

تحويــل الــبالد إلــى  يقودهــا اليــوم رجــل ومنظمــة يــستبد بهمــا هــوس - بــرأي أزاد عيــسى -فالهنــد 
  .إسرائيل أخرى

 ٧/٩/٢٠١٩الجزيرة 

*****  


