
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 
 

https://www.youtube.com/rcjajordan 
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  المحتوى

  وفلسطيناالردن 

  ٥  .واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين: العاهل األردني •
  

  شؤون سياسية

  ٥  .ٕدعوة لموقف عربي واسالمي واضح لصد تهويد القدس واألقصى •

  ٦  . بوجه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلةفلسطين تدعو إلى وقفة عربية •

  ٧  "صفقة القرن"القاسم يدعو للوحدة الفلسطينية بمواجهة  •
  

  اعتداءات

  ٨  .فلسطيني يهاجم عناصر من االحتالل اعتدوا على إمرأة مقدسية •
  

  اعتداءات/ تقارير

  ٨  .اتهعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحماية االحتالل ويستبيحون باح •

  ١١  .في سجون االحتالل" السايح"استشهاد األسير  •
  

  تقارير

  ١٣  كيف أصبحت كراهية العرب موضع إجماع إسرائيلي؟ •
  

  فعاليات

  ١٤  ".القدس في عيون المبدعين"جرار وأبو الشعر يحاضران حول  •
  

  آراء عربية

  ١٦  .المقدسي" النقل العام"معاناة  •

  ١٧  .ثالثة يهود وراء صفقة القرن •

  ١٩  فهل اكتملت القصة؟.. تفقد عرابها" صفقة القرن" •
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  آراء عبرية مترجمة

  ٢٠  .وباراك ليس المسيح المنتظر.. أنتم المشكلة: إلى يساريي إسرائيل •
  

  اخبار باالنجليزية

• Israeli Police attack mother, Detain son in Occupied 

Jerusalem. ٢٢  

• Suffocation cases reported as Israeli forces raid Hebron-area 

town. ٢٢  

• Israeli forces nab Palestinian from his workplace east of 

Jerusalem. ٢٢  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٥

  وفلسطيناالردن 

 واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا الفلسطينيين: العاهل األردني
  

واجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا " إن العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، قال  – عمان
  ".الفلسطينيين

جاء ذلك خالل لقائه وولي العهد األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، في قصر بسمان، اليوم األحد، 
ٕشخصيات سياسية واقتصادية واعالمية، في اجتماع تناول الشأن المحلي واإلقليمي، وفق ما ذكرته وكالة 

  ".بترا"

اهللا الثاني، التأكيد على موقف األردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، وجدد الملك عبد 
بدعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع "

  ".، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين١٩٦٧من حزيران عام 

 على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، عددا ولفت إلى أنه سيلتقي
  .من القيادات والمسؤولين الدوليين، للتأكيد على موقف األردن الثابت حيال القضية الفلسطينية

  ٨/٩/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

*****  

  شؤون سياسية

  ألقصىوا القدس تهويد لصد واضح يٕاسالمو عربي لموقف دعوة
 

 اعتداءات استمرار تجاه واضح يٕاسالمو عربي موقف إلى  "دولة ربحي" بيتونيا بلدية رئيس دعا
 المقدسيين وطرد األقصى المسجد أسفل الحفريات استمرار تشمله بما المحتلة القدس مدينة في االحتالل
  .ةنالمدي وتهويد المستوطنين ٕواحالل

 اقتحم الذي نتنياهو وجه في يةٕاسالمو عربية وقفة إلى ، اليوم صحافي بيان في دولة وطالب
 حملته إطالق على للعمل والفلسطينيين العرب مشاعر الستفزاز تهدف خطوة في الرحمن خليل مدين

  .المدينة في بالبقاء واعدهم المستوطنين إلى متوجها االنتخابية

 المبارك المسجد األقصى ةحرم وانتهاك العبادة حرية تمس التي التعسفية اإلجراءات دولة واعتبر
 القيم لكل ًصارخا ًانتهاكا بالكامل لتهويدها ًسعيا القدس لمدينة يةسالمواإل العربية الهوية تغيير ومحاولة
 الشرعيين المقدسة المدينة سكان ضد عرقي تطهير وجريمة الدولية، واالتفاقيات والقوانين الدينية

  .ركالمبا األقصى المسجد رأسها وعلى ومقدساتها

  



 
٦

 المستوطنين هجمات من ككل أرضنا حماية على والعمل الصف وحدة تعزيز بأهمية دولة وطالب
  .عليها للسيطرة المستوطنين أمام ُمباحة تكون ال حتى تركها وعدم وزراعتها فيها الدائم للتواجد داعين

 ٨/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

     تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلةفلسطين تدعو إلى وقفة عربية بوجه الدول التي
  

 حول مبادرة السالم "أوسع التفاف دولي" دعت فلسطين، األحد، إلى حشد - األناضول - القاهرة
الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة، وتعترف بها عاصمة  العربية، ووقفة عربية رسمية بوجه

 .إلسرائيل

ر فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، جاء ذلك في كلمة دياب اللوح، سفي
خالل اجتماع مندوبي الجامعة بالقاهرة، قبيل اجتماع وزاري عربي يناقش القضية الفلسطينية، يوم 

  .الثالثاء

توفير المزيد من الدعم السياسي "ودعا اللوح، بحسب بيان للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، لـ
مالي واالقتصادي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه لحشد أوسع التفاف دولي حول والدبلوماسي وال

  ."المبادرة العربية للسالم

، ووقفة عربية رسمية في وجه اإلسرائيليةإيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة "كما دعا إلى 
  ." على االستيطانالدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وتعترف بها عاصمة إلسرائيل وتوافق

، نقلت الواليات المتحدة، وبعدها غواتيماال، سفارتيهما رسميا من تل أبيب إلى القدس ٢٠١٨وفي 
  .المحتلة، في خطوة أثارت ردود فعل إسالمية ودولية غاضبة

اعتزامها افتتاح  هندوراس  قررت ناورو االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، فيما أعلنت ًومؤخرا،
  .ماسي لها في القدسمكتب دبلو

 بنود رئيسية، بينها ٨ووفق بيان سابق للجامعة العربية، من المقرر أن يبحث الوزاري العربي 
  ."تفعيل مبادرة السالم العربية" و"تدخالت إيران" و"التضامن مع لبنان"

، مبادرة للسالم مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة ٢٠٠٢واعتمد العرب في قمة بيروت عام 
  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧ على حدود  ًطينية معترف بها دوليافلس

كما نصت المبادرة على حل عادل لقضية الالجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة 
الجوالن السورية المحتلة واألراضي المحتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع 

  .العالقات معها

 المعروفة بـ(ومؤخرا، قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إنه قد يتم اإلعالن عن خطة السالم 
  .أيلول المقبل/ بالشرق األوسط قبل االنتخابات اإلسرائيلية المقررة في سبتمبر) "صفقة القرن"



 
٧

ار  هي خطة سالم أمريكية مرتقبة للشرق األوسط، يتردد أنها تقوم على إجب"صفقة القرن"و
  .الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازالت مجحفة لصالح إسرائيل

 ٩/٩/٢٠١٩القدس العربي 

*****  

  "صفقة القرن"القاسم يدعو للوحدة الفلسطينية بمواجهة 
  

صفقة القرن هي أخطر “ قال خبير القانون الدولي أنيس القاسم، إن –عمان  – محمد الكيالي
  .”لفلسطينية المركزية للعالم العربيمشكلة تواجه القضية ا

على هامش أعمال ” القضية الفلسطينية وصفقة القرن“وأضاف القاسم في ندوة على بعنوان 
ّاجتماعات الدولة الثانية للمكتب الدائم التحاد المحامين العرب، والتي تختتم غدا بعمان، أن القضية 

  . األقوى منذ احتالل فلسطين على يد بريطانيااألميركي، والذي يعد” البلدوزر“الفلسطينية تواجه 

غير منصبط، ويهدد الجميع؛ فلسطينيين وعربا على حد سواء، مشيرا ” البلدوزر“وبين أن هذا 
  .إلى أن قانون القومية اليهودي، يعد ترجمة حرفية لصفقة القرن بمساعدة أميركية

ديث عن جانبها السياسي، وأوضح القاسم أنه من الصعب الحديث عن صفقة القرن، دون الح
مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة، ال أحد يعرف حيثياتها وما يزال الرئيس األميركي دونالد ترامب وحاشيته، 

  .يبشرون األمة العربية بأن الصفقة وتفاصيلها مقبلة

وشدد على أن اعتراف ترامب بالقدس؛ عاصمة لدولة االحتالل في السادس من كانون األول 
، جاء بعد أن ساق إعالم إدارة واشنطن للشعب عدة أسباب، أهمها؛ أن إسرائيل دولة ٢٠١٧) ديسمبر(

  .ذات سيادة ولها الحق بأن تحدد عاصمتها

وأشار إلى أن اإلدارة األميركية، ولجعل صفقة القرن أمرا واقعا، عملت على شن حملة تجفيف 
المالية عن الوكالة الدويلة إلاثة وتشغيل للدعم الدولي عن الالجئين الفلسطينيين، عبر قطع المساعدات 

  .، محاولة بهذه الخطوة شطب حق العودة”األونروا“الالجئين الفلسطينيين 

وقال إن األمة بانتظار اإلعالن الرسمي للصفقة، التي هي صفقة تمهد للتوسع الصهيوني في 
  .تصفوية لقضية فلسطينالجسم العربي، داعيا للوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشاريع ال

من جانبه؛ أكد وزير العدل الفلسطيني السابق، مستشار الرئيس الفلسطيني، المحامي علي مهنا، 
أن صفقة القرن لم تبدأ خالل فترة إدارة ترامب، وأن ما حصل للعالم العربي من تدمير ممنهج لدول عربية، 

  .جزاء الصفقةٕواعادة بعضها لفترة ما قبل إنشاء الدولة، جزء مهم من أ

  



 
٨

ولفت مهنا، إلى أن الهدف من تداعيات الربيع العربي، وتدمير العراق الشقيق من قبل؛ شطب 
اإلمكانيات العربية المرشحة لمواجهة الكيان الصهيوني، وخلق تحديات في كل قطر عربي، تحول دون 

 .إبقاء القضية الفلسطينية كقضية مركزية للعالم العربي

 ٧ ص٩/٩/٢٠١٩الغد 

*****  

  اعتداءات

  مقدسية امرأة على اعتدوا االحتالل من عناصر يهاجم فلسطيني
 

أكد شهود عيان لمراسلنا في القدس أن شابا فلسطينيا من سكان القدس المحتلة انهال بالضرب 
على عدد من عناصر شرطة وجنود االحتالل بعد مهاجمتهم لفتاة فلسطينية قرب مستوطنة بزجات زئيف 

 .المحتلةبمدينة القدس 

وكانت عناصر االحتالل اعتدت على الفتاة الفلسطينية ورشها بالغاز الحارق، في حين استدعت 
قوات االحتالل قوة عسكرية إضافية للمنطقة، ولم يعرف مصير الشاب المقدسي ما إذا تم اعتقاله أو 

الها أو سبب االعتداء االعتداء عليه، كما لم يعرف ما إذا تم تحويل الفتاة إلى مشفى للعالج أو اعتق
  .عليها

 ٨/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*****  

  اعتداءات/ تقارير 

  عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحماية االحتالل ويستبيحون باحاته
  

 اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد األقصى - عمان - نادية سعد الدين
، تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي، ونفذوا ”باب المغاربة“المبارك، في القدس المحتلة، من جهة 

  .ّجوالت استفزازية داخل باحاته، وسط تصدي المصلين وحراس المسجد لعدوانهم

ونددت وزارة األوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بانتهاكات قوات االحتالل المتواصلة ضد 
  .نفيذ مخطط تقسيمه بشكل نهائيالمسجد األقصى المبارك، بهدف السيطرة عليه وت

قوات “على نسخة منه، إن ” الغد“وقالت، في تقريرها الشهري الذي أصدرته أمس وحصلت 
 مرة، فيما منعت رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي أكثر من ٢٢االحتالل اقتحمت المسجد األقصى أكثر من 

  .” مرة، خالل الشهر الماضي٥١

كات االسرائيلية بحق المسجد االقصى خالل شهر آب المنصرم، أن وأوضحت الوزارة، حول االنتها
  .االحتالل زاد من وتيرة اعتدائه على المسجد االقصى والقدس واهلها



 
٩

وتوقفت عند ثالثة مسائل اعتبرت أنها تستدعي االنتباه والحيطة والحذر، تمثلت في اقتحام 
ع األصوات اإلسرائيلية المطالبة بتغيير الوضع األقصى يوم عيد األضحى، واالعتداء على المصلين، وارتفا

، المزعوم، بزيادة مدة االقتحامات الواسعة ”جماعات الهيكل“الراهن بالمسجد األقصى، ومطالبة ما تسمى 
ولفتت، في هذا السياق، إلى تصريح كل من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حينما . ”للمسجد

، ووزير األمن ”جبل الهيكل“، المزعوم، في ”الهيكل“ إحياء ذكرى خراب من حق اليهود“زعم بأنه 
في المسجد األقصى ) االستتكو(يجب تغيير الوضع الراهن “الداخلي اإلسرائيلي، جلعاد أردان، حينما قال 

  .”حتى يستطيع اليهود الصالة فيه، بشكل فردي أو جماعي، في مكان مفتوح أو مكان مغلق

ّت المستوطنين المتطرفين دنست المسجد األقصى، خالل الشهر الماضي، عصابا“وأفادت بأن 
ً مستوطن، تزامنا مع قيام ما تسمى ٣٦٠٠ مرة، فيما بلغ عدد المقتحمين للمسجد أكثر من ٢٢أكثر من 

 دعوات لجمهورها لزيادة أعداد المقتحمين، وطالبت برفع ٥، المزعوم، بتوجيه أكثر من ”جماعات الهيكل“
باب “اف اإلسالمية عن المسجد االقصى وزيادة مدة االقتحامات من كل األبواب، وليس من يد األوق
  .”فقط” المغاربة

ًورصد التقرير، الذي تعده اإلدارة العامة للعالقات العامة واإلعالم في الوزارة، تحريضا إسرائيليا،  ً
سحق غنيزبورغ، الذي يبيح قتل حيث يعتزم وزيران إسرائيليان المشاركة في تكريم الحاخام المتطرف، ا

  .ّغير اليهود خاصة الفلسطينيين، ويحرض على مقدساتهم اإلسالمية والمسيحية

المنصرم، ) أغسطس(مجمل االعتداءات، خالل شهر آب “وبين وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، أن 
ًضال عن اإلبعادات  اعتداءات، طالت المسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي ومقامات إسالمية، ف١٠٩بلغت 

  .”واالعتقاالت لحراس وسدنة األقصى، والتحريضات العنصرية

مخاطر التصعيد اإلسرائيلي ضد القدس المحتلة والمسجد األقصى وأبناء “وحذر أبو الرب من 
العالمين العربي واإلسالمي بالتعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر المحدقة “ً، مطالبا ”الشعب الفلسطيني

ما حدث “وقال إن ” . الفلسطيني في القدس، وفي المسجد األقصى المبارك على وجه الخصوصبالوجود
ّفي عيد األضحى من اقتحام مئات المستوطنين للمسجد األقصى، تحت حماية أمنية مشددة من قوات 

ًاالحتالل يشكل خطرا كبيرا، ويؤشر إلى تصاعد محاولة تغيير الواقع القائم في المسجد األقصى ال . ”مباركً
المسجد األقصى خط أحمر، ولن يقف أبناء الشعب الفلسطيني مكتوفي األيدي أمام أية محاولة “وأكد أن 

  .”لتغيير الوضع الراهن فيه أو النيل منه

ًوفي خطوة تهويدية؛ نشرت صفحات المواقع اإلسرائيلية لجماعات يهودية متطرفة صورا يظهر 
  .صخرة المشرفة في المسجد األقصى، المزعوم، مكان قبة ال”الهيكل“فيها 

ًوشهدت الفترة األخيرة تصعيدا إسرائيليا خطيرا ضد المسجد، حيث أصيب عشرات المصلين باألعيرة  ً ً
المطاطية وقنابل الغاز والصوت، التي أطلقتها قوات االحتالل بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات 
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جد، وأدى المصلون، حينها، صالتي المغرب والعشاء المسجد األقصى المبارك، فيما أغلقت أبواب المس
  .أمام بواباته

كما اقتحمت شرطة االحتالل مصلى باب الرحمة، وعبثت في األثاث بداخله، وأخرجت خزائن 
وقواطع خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من التدخل أو التصوير، كما هي سياسة االحتالل 

  .ّه أمام المصلين خالل معركتهم الشرسة ضد سياسة االحتالل وعدوانهكل شهر منذ ان تم إعادة فتح

وفي إطار مالحقتها للشخصيات الدينية في القدس المحتلة، خاصة المسجد األقصى، فقد 
ّاستدعت سلطات االحتالل الشيخ عكرمة صبري وحققت معه، وذلك بعد اقتحام منزله، أسوة بمدير عام 

  .ٕتجاه الحراس وسدنة المسجد من اعتقال وابعادأوقاف القدس، وواصلت حملتها 

في القدس باقتالع أشجار زيتون في ساحة ” بلدية االحتالل“فيما أقدمت طواقم تابعة لما تسمى 
البراق، ” تطوير ساحة“اإلمام الغزالي بالقرب من باب األسباط، وخصصت ميزانية إضافية تحت عبارة 

يط بالمسجد األقصى كما تفعل بساحة البراق أو منطقة باب وذلك ضمن مساعيها الحثيثة لتهويد ما يح
  .العمود

ً وقتا، تزامنا مع تنفيذ ٥١منع االحتالل لرفع اآلذان في المسجد اإلبراهيمي لـ“ووثقت الوزارة  ً
سياسته التعسفية والتهويدية ضده، عبر اغالق األبواب المؤدية إلى حديقة اإلبراهيمي والساحات 

خزانة خاصة بشبكة اإلنذار خلف الباب األخضر، وقيام وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي الخارجية، وتركيب 
  .”وقائد المنطقة وعدد من الجنود باقتحامه

وقد ترافق ذلك مع استباحة المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد اإلبراهيمي، بالتزامن مع 
، ”قبر يوسف“ونشر عناصرها الكثيفة في محيط اقتحام قوات االحتالل للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، 

ًتأمينا القتحام المستوطنين لتأدية طقوسهم التلمودية، كما شهدت بلدة عورتا اقتحاما آخر لمقامات 
  .إسالمية فيها واستباحة أراضيها

فيما أصيب، أمس، عدد من المواطنين الفلسطينيين بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام 
ع خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة بيت أمر، شمال الخليل، حيث أطلقت الرصاص الحي والمدم

ًوقنابل الصوت والغاز السام نحو المواطنين، وأصابت عددا منهم، مما أدى الندالع مواجهات عنيفة بين 
  .ّالجانبين أسفرت عن وقوع عدد من االعتقاالت بين صفوف الشبان الفلسطينيين

 ذلك أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين مساء أمس وفاة االسير الفلسطيني في سجون إلى
 االحتالل االسرائيلي بسام السايح من محافظة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بعد معاناة مع مرض

  .السرطان

ب ، وهو مصام٢٠١٥العام )  عاما٤٧(وجاء في بيان أن قوات االحتالل كانت اعتقلت السايح 
  .م٢٠١٣، وبسرطان الدم منذ العام م٢٠١١بسرطان العظام منذ العام 
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 أسيرا بحاجة إلى ١٦٠ً أسير يعانون أوضاعا صحية صعبة، منهم ما يقارب ٧٠٠أن نحو “وتابع 
ًمتابعة طبية حثيثة، علما بأن جزءا من األسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي األحكام المشددة، قد ُأغلقت 

  .”بذريعة عدم وجود عالج لهمملفاتهم الطبية 

باستشهاد األسير السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية لالسرى الى “واوضح البيان أنه 
 .”١٩٦٧ شهيدا ارتقوا منذ العام ٢٢١

 ٢٦ ص٩/٩/٢٠١٩الغد 

*****  

  في سجون االحتالل» السايح«استشهاد األسير 
 

من مدينة نابلس، في سجون ) ً عاما٤٧(ّ استشهد األسير بسام السايح -القدس المحتلة 
ًاالحتالل اإلسرائيلي امس، متأثرا بإصابته بمرض السرطان، وفق ما أعلنت هيئة شؤون األسرى 

  .والمحررين

 اإلسرائيلي، وفق ما جاء في بيان "أساف هاروفيه"وتم إقرار وفاة األسير السايح في مشفى صرفند 
، حيث يرقد هناك منذ نحو شهرين بعد تدهور خطير طرأ صدر عن نادي األسير الفلسطيني، مساء امس

  .على حالته الصحية

وكان السايح يعاني من أمراض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، 
  .، والتهاب حاد ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى)%٨٠ (وقصور بعضلة القلب يصل لـ

رين الفلسطينية، السلطات اإلسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وحملت هيئة شؤون األسرى والمحر
  .استشهاد األسير السايح

سلطات تتحمل االحتالل المسؤولية الكاملة عن جريمة اسشهاد «وجاء في بيان الهيئة أن 
السايح، وعن الجرائم العنصرية بحق األسرى، كالتعذيب الجسدي والنفسي واإلهمال الطبي وغيرها من 

  .«كات واإلجراءات التنكيلية المرتكبة بحقهماالنتها

بإجراء تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق األسرى، وفرض القانون الدولي «وطالبت الهيئة 
  .«على كيان االحتالل

الغضب والتنديد عم مختلف سجون االحتالل، بعد خبر استشهاد السايح، حيث «وبينت الهيئة أن 
إدارة السجون «وأوضحت أن . »وجه السجان لطرق على األبواب والغضب فيّكبر األسرى وقاموا با

  .«اإلسرائيلية عمدت إلى إغالق األقسام بشكل كامل

وخالل األعوام الماضية، تفاقم وضع السايح بشكل ملحوظ نتيجة لظروف االعتقال والتحقيق 
معتقالت االحتالل على احتجازه ، وخالل هذه المدة أبقت إدارة م٢٠١٥القاسية التي تعرض لها منذ عام 

  .«المسلخ«التي يطلق عليها األسرى تسمية » عيادة الرملة«في ما تسمى معتقل 
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 آب الماضي تم نقله إلى ١٢ُ تموز الماضي، نقل السايح إلى مشفى الرملة، وفي ٢٩وفي 
 ٨السايح، في واعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي، . "ًحيث توفي متأثرا بمرضه"مستشفى آساف هاروفيه 

  .، خالل ذهابه لحضور إحدى جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة في حينهام٢٠١٥تشرين األول 

الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي «ووجهت النيابة العسكرية اإلسرائيلية للسايح تهمة 
  .، قرب قرية بيت فوريك شرق نابلس المحتلة، قبل أيام من اعتقاله»وزوجته

، م١٩٦٧ شهيدا منذ العام )٢٢١(ع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة داخل السجون إلى وارتف
  .ً أسيرا توفوا نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي، وفقا لنادي األسير)٦٥(من بينهم 

 أسيرا بحاجة )١٦٠(ُ أسير يعانون أوضاعا صحية صعبة، منهم ما يقارب )٧٠٠(يذكر أن نحو 
، بحسب المعطيات الصادرة عن هيئة شؤون األسرى والمحررين التابعة لمنظمة إلى متابعة طبية حثيثة

  .التحرير الفلسطينية

ًعلما بأن جزءا من األسرى المرضى وغالبيتهم من ذوي األحكام العالية، قد ُأغلقت ملفاتهم الطبية 
  .بذريعة عدم وجود عالج لهم، إذا تحرم سلطات االحتالل حتى من المراجعات الصحية

 )٢٣٠( أسير، بينهم )٥٧٠٠(وفق اإلحصائيات الفلسطينية الرسمية، وصل عدد األسرى إلى و
 بحاجة )٧٠٠( مريض بينهم )١٨٠٠(و) معتقلون بال تهمة( معتقل إداري )٥٠٠( أسيرة و)٤٨(طفال و

  .لتدخل طبي عاجل

بية المحتلة، أن ، ذراع االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغر»اإلدارة المدنية«من جهة اخرى، زعمت 
مبنى فلسطينيا يبعد بضع مئات األمتار عن الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل، قد اشترته جمعية 

وتحدث رئيس حكومة االحتالل، بنيامين نتانياهو، خالل . ، بموجب القانونم٢٠١٥استيطانية، في العام 
دعا المستوطنان إلى الدخول إلى المبنى،  على ثورة البراق، و)ً عاما٩٠(خطاب القاه في الخليل، بمناسبة 

  .ٕ، واسكانه»بيت المكفيال«الذي يطلق عليه المستوطنين اسم 

وضع على باب المبنى » ، أن رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين»ماكور ريشون«وذكرت صحيفة 
ين بدأو ، وأن المستوطن)قطعة يضعها اليهود على باب المنزل ومحفور عليها آيات من التوراة(» مزوزة«

  .يسكنون هذا المبنى ويعتبرنه أنه جزء من البؤرة االستيطانية في الخليل

، قررت أن المستوطنين »اإلدارة المدنية« وحسب الصحيفة، فإن لجنة تسجيل العقارات التابعة لـ
 االستيطانية،» العائدون للعقارات طلمون«، وأن هذه اللجنة طالبت شركة »بشكل قانوني«اشتروا المبنى 

  .بتسجيل المبنى باسمها

يذكر أن اللجنة نفسها نظرت بعملية شراء المبنى، قبل أربع سنوات، وقررت حينذاك أن الشركة 
  .االستيطانية لم تثبت حقوقها باألرض، ولذلك منعت إسكانه
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ُوقدمت اعتراضات كثيرة ضد هذا المشروع االستيطاني، لكن سلطات االحتالل رفضتها كلها، وقبلت 
  .دعاءات الشركة االستيطانية بزعم أنها قدمت وثائق تثبت ادعاءاتهامؤخرا ا

هذا البيت يشكل «واعتبر الحاخام عوزياهو شرابف، لدى دخول المستوطنين إلى المبنى، أن 
وسنتمدد ونتوسع هنا، وهذا سيكون الرد الحقيقي على . توسيعا لالستيطان في مدينة الخليل المقدسة

 .«ويقتلوننا ويريدون ضربناأولئك الذين يهاجموننا 

 ١٢ ص٩/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

  تقارير

 كيف أصبحت كراهية العرب موضع إجماع إسرائيلي؟
  

عرضه   كراهية حتى الموت هو مسلسل وثائقي من ثالث حلقات للمخرج ران كحليلي، بدأ–وفا 
رب من صرخة كانت تسمع الموت للع هذا األسبوع في القناة الثامنة اإلسرائيلية، يظهر كيف تحولت دعوة

ّنشرته هآرتس، إلى أيديولوجية سائدة في كل مكان  في الهامش، كما يقول، عوفر إيالني، في مقال
 .إسرائيل اخترقت التيار المركزي في

الذي يتابع منذ سنوات  وينقل المسلسل أقوال عالم االجتماع اإلسرائيلي المعروف، سامي سموحة،
السنتين األخيرتين شهدتا تطرفا في الموقف تجاه  ّعرب واليهود، وهو يقول إنطويلة مؤشر العالقات بين ال
 .وهي المرة األولى التي يرى يظهر فيها تحوال جذريا منذ عشرات السنين العرب بين الجمهور اليهودي،

ترامب وانتشار  ٕويعزو سموحة هذا التحول إلى وجود حكومة يمين نقية كما يصفها، والى صعود
العالم والتي أعطت شرعية كبيرة لإلسرائيليين،  يني في العالم، وتعاظم كراهية العرب والمسلمين فيالمد اليم

 .إلى حالة إجماع ّمكنت من تحويل كراهية العرب

صفوف اليمين واليسار،  ّأما الكاتبة أريانة ملميد، فوصفت اإلجماع اإلسرائيلي ذاك بأنه ينتشر في
اجتماعي يساهم في صيانتها؛ وتظهر معطيات  ات الدولة وفي كل جهازالشرقيين واألشكيناز، وفي مؤسس
 .شبكات التواصل االجتماعي، أو في دعوات الموت للعرب أو غيرها مذهلة ذلك، إن كان في منشورات

فلسطينيا باسمه،  ويبدأ المسلسل من المدرسة التي ال يعرف أي طالب فيها عربيا إسرائيليا أو
يخلق الكراهية ومن الطالبة التي أصابتها  ي يتسرب من الجهاز السياسي الذيومن الخوف والعداء الذ

يدرسون في مدرستها، ألنها غير قادرة على تصور أن يكون  الصدمة، عندما علمت أن معلمين عربا
شطبهم  ًتعتقد أن كل عربي مخربا وهي ال ترى، تقريبا، عربا في التلفزيون، ألنه تم العربي معلما، ألنها

ًالشاشة كآدميين وبقوا أرقاما يطلب منهم إبداء الوالء للدولةمن  واستنكار العمليات أو الحديث عن مدى  ّ
 .عنف مجتمعهم
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هتفوا ضد فوز العرب  ّوتضيف ملميد أن اإلعالم اإلسرائيلي ركز على اليهود الشرقيين الذين
كفار هفرديم األشكيناز، الذين قاموا بإلغاء  بمناقصات بناء في المدينة، وتجاهل عنصرية سكان مستوطنة

ٍوهي ال ترى فرقا بين العنصرية التي تمارس بيد من حرير وبين  .مناقصات شبيهة لنفس األسباب ٍ
 .الكهانية التي تشتعل نارا العنصرية

حاملي لواء الكراهية،  الشرقيون الذين كان بمقدورهم أن يكونوا جسرا بين الثقافات تحولوا إلى
شهده أبناء الطوائف الشرقية في إسرائيل، الذين  ولدت العنصرية الشرقية من الكسر الثقافي الذيحيث 

 .وثقافتهم التي جلبوها معهم، بما فيها لغتهم اليهودية العربية طلب منهم ترك يهوديتهم

ل عنصرية مناسبة تتمث ّأما األشكيناز الذين ال يتطرق إليهم المسلسل بتوسع، فقد تزودوا بقيم
 .أوروبيين ّبالنظرة االستشراقية التي ترى العرب أقل، ألنهم ليسوا

اإلسرائيليين، عليه أن  ًومن يريد أن ينأى بنفسه وحياته عن تلك القصة، كما تقول ملميد مخاطبة
المحتملين مع قبعة دينية أو بدونها، ) القاتل في الخليل الجندي(يذكر أن هناك عشرات آالف أليئور أزاريا 

ُوالضواحي وهم موحدون في الكراهية، وما قتل الفتى محمد أبو خضير إال حالة نون في المركزيسك واحدة  ّ
  .في هذا السياق

 ٦/٩/٢٠١٩هال 

*****  

  فعاليات

  "القدس في عيون المبدعين"جرار وأبو الشعر يحاضران حول 
  

 عشر، استضافت ضمن فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي السابع -  ريم العفيف-الزرقاء 
فرقة الزرقاء للفنون المسرحية بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة التنمية اإلجتماعية ونقابة الفنانين 
األردنيين في مركز الملك عبداهللا الثاني الثقافي، وزير الثقافة االسبق الدكتور صالح جرار والدكتورة هند 

  .أبو الشعر للحديث عن مدينة القدس

ر جرار في الندوة التي حضرها جمع من الفنانين والمثقفين عن مدينة القدس من وتحدث الدكتو
جواد أبو هليل،  .وجهة نظر ثقافية، وتوقف طويال عند المختارات الشعرية الخاصة بالقدس التي اصدرها د

هليل، حيث وصلته  والتي حصل عليها من المسابقة الشعرية التي نظمها لتحمل اسم والده يونس ابو
 قصيدة، وتوقف لدى القصائد التي أبدعها شعراء أردنيون ٥٠صائد كثيرة حول القدس اختار منها ق

سعيد يعقوب، محمد سمحان، قيس قوقزة، وفي المختارات قصائد تتحدث عن العيش المشترك في : وخاصة
ات من تأكيد ذه المختارهالقدس، وأخرى تربط بين الحرم القدسي الشريف والحرم المكي، هذا عدا عما في 
  .على عروبة القدس وهجاء لألعداء وانتهاكاتهم للمدينة المقدسة وأبرز مقدساتها
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من جانبها قدمت الكاتبة والمؤرخة الدكتورة هند أبو الشعر في الندوة التي أدارها محمد يوسف 
رحي في الحياة الثقافية والنشاط المس(بعنوان ) القدس في عيون المبدعين(العبادي، ورقة في محور 

وبينت ابو الشعر أنها تعتمد في هذه الورقة على مئات ). م١٩١٤م و١٩٠٨مدينة القدس ما بين عامي 
م، وكانت اول جريدة تصدر ١٩٠٨األعداد لجريدة القدس التي صدرت في القدس بالحرف العربي عام 

 القدس في آخر أيام بالحرف العربي في القدس، وفيها مادة توثيقية لمظاهر الحياة اإلدارية لمتصرفية
يات األجنبية وقدوم آالف السياح في كل لالعهد العثماني، ولدور البلدية وللتعليم والجمعيات الفكرية والقنص

  .عام إلى القدس، وللنشاط الثقافي وخاصة المسرح في القدس

تدرس كما تتبعت ورقة ابو الشعر مدارس القدس الرسمية واألجنبية، مشيرة إلى أن المدارس كانت 
باللغة التركية، وأما مدارس الطوائف فتدرس أيضا بالعربية، ويتعلم طلبة المدارس األجنبية اللغات 
اإلنجليزية والفرنسية واإليطالية واليونانية والروسية، ولذلك عالقة بحاجات المدينة المقدسة التي يدخلها 

ورقة عن الجمعيات الثقافية والفكرية آالف السياح والحجاج الذين يتحدثون بهذه اللغات، كما تحدثت ال
والمحاضرات التي كانت تلقى فيها من قبل المثقفين من أهالي القدس ومن العلماء الوافدين عليها، 

م تقدم عروضا لألفالم التاريخية والوثائقية، ١٩٠٨وتوقفت الورقة عند وجود دار للسينما في القدس عام 
األميركي المشهور أديسون الذي جاء إلى القدس سنة وأشارت إلى حدث مهم وهو وصول المخترع 

  .م وعرض في دار السينما بالقدس فيلما عن مخترعاته١٩١١

أما عن المسرح فقدمت الورقة تفاصيل موثقة عن المسرح المدرسي الذي عرفته مدارس القدس، 
قدم ريعه للمدرسة وهي مسرحيات كثيرة كانت المدارس ترصد ريعها للخدمات العامة والخيرية ومنها ما 

الجديدة في القدس وهي الدستورية الوطنية، أو للمنكوبين من فيضانات حمص، أو فيضانات باريس، كما 
عرفت القدس الفرق المسرحية القادمة من مصر والتي كانت تقدم حفالت مسرحية للعائالت، ومنها 

ومسرحية » ن األندلسيحمدا«، ومسرحية »صالح الدين األيوبي وريكاردوس قلب األسد«مسرحية 
  .«السيد«

وتوقفت ابو الشعر عند مشاركة جمعية االتحاد والترقي في القدس بالحفالت المسرحية التي 
يقدمها الضباط، والتي يتخللها العزف الموسيقي من الفرقة العسكرية بين الفصول لتقديم مقطوعات 

مور التي عرضتها الورقة ايضا أن ٕفرنسية وايطالية وتركية، وهي موسيقى عالمية معروفة، ومن األ
 ممثال وممثلة من بينهم ممثلتان من بنات القدس، ٣١مسرحية قدمتها مدرسة الروم في القدس ضمت 

ومن المظاهر الثقافية أيضا وصول السيرك للقدس ووصول فرق عالمية تعرض التنويم المغناطيسي، 
ة والعربية يطاب الفعاليات الثقافية المحلووصول معرض للخيول، ويبدو بوضوح أن القدس تميزت باستق

والعالمية، ولهذا عالقة بوجود القنصليات األجنبية آنذاك، وقدوم آالف السياح والحجاج الذين تخدمهم 
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التجارة واألسواق والمترجمين ومرافق البلدية التي تتمثل في الطرق وخدمات النظافة والتنوير واألمن 
  .والخدمات

التي قدمتها ابو الشعر أن مدينة القدس كانت تمثل قبل قرن من الزمن مركزا ويبدو من التفاصيل 
للثقافة تجتذب الفعاليات الفكرية والفنية، وكان مستوى التعليم بين أهاليها عاليا ومرموقا، يتناسب مع 

حيفة مكانتها العالمية، وأشارت في ختام ورقتها أنها ستنشر كتابا متكامال عن تاريخ القدس من خالل ص
القدس والتي زودها بأعدادها المؤرخ المقدسي الدكتور محمد هاشم غوشة صاحب الموسوعة الضخمة 

 .عن فلسطين والتي نشرت أخيرا

  ١١ ص٩/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

  آراء عربية

 المقدسي» النقل العام«معاناة 
  

 كمال زكارنة

ضمن المضايقات وسياسة تشديد الخناق التي تتبعها سلطات االحتالل الصهيوني ضد 
 تواجه منظومة النقل العام الفلسطينية المقدسية هجمة عنصرية شرسة من قبل الفلسطينيين المقدسيين،

حتى باتت تهدد استمرارية عمل الشركات  تقوم بها ما تسمى بوزارة المواصالت، االحتالل الصهيوني،
  .الفلسطينية العاملة في مجال النقل العام في القدس المحتلة وضواحيها

تهدف في  العنصرية البغيضة التي يتعرض لها قطاع النقل الفلسطيني في القدس المحتلة،
لتحقيق عدة اهداف  ، فيه واحالل اخرى صهيونية مكانهاشركات الفلسطينية العاملةاالساس الى اقتالع ال

وقف الفلسطينيين العاملين فيها عن  اهمها االستحواذ على مداخيل الشركات الفلسطينية المالية، مجتمعة،
النقل العمل واجبارهم على البحث عن عمل في اماكن اخرى وتهجيرهم من المدينة المقدسة وتهويد قطاع 

 .في القدس المحتلة

تجبرها على  اساليب جهنمية تعمد سلطات االحتالل التباعها في التعامل مع الشركات الفلسطينية،
تدفع الشركة الفلسطينية  مثال على ذلك، ال يجري تطبيقها على الشركات االسرائيلية، تطبيقها وااللتزام بها،

رواتب العاملين في الشركات  ئيلية عن كل حافلة،خمسة اضعاف التأمين الذي تدفعه الشركة االسرا
االسرائيلية وخاصة السائقين ضعف امثالهم العاملين في الشركات الفلسطينية، تتمتع الشركات االسرائيلية 

على عكس الشركات الفلسطينية التي تتعرض  بتسهيالت غير عادية في جميع المجاالت والمعامالت،
ان كل حافلة عاملة في شركات النقل يجري  واالمر الهام اآلخر،  تنتهي،لمضايقات ومالحقات وعقوبات ال

وحتى يتم تغريم  تغريمها بحوالي الف شيقل اذا تأخرت ربع ساعة عن موعد وصولها الى المحطة التالية،



 
١٧

يتم االتفاق بين شرطة االحتالل ومراقبي حركة الشاحنات  التأخير، -  الحافالت الفلسطينية بهذه المخالفة
بحيث يقوم الشرطي بايقاف الحافلة الفلسطينية والتسبب بتأخيرها عن الوصول المدة  على خطوط النقل،

بابالغ الجهات  ،لسري الذي يرافق كل حافلة متخفياثم يقوم الشرطي ا المطلوبة لتحرير المخالفة بحقها،
هذه بعض االمثلة  ،ا لمخالفتهابالمعلومات الخاصة بهالرقابية بارتكاب الحافلة مخالفة التأخير وتزويدها 

التي تمثل غيضا من فيض من المضايقات واالستفزازات التي يتعرض لها قطاع النقل الفلسطيني والعاملون 
 .فيه في مدينة القدس المحتلة

ال تستثني شيئا فهي  الهجمة العنصرية الصهيونية التهويدية التي تجتاح الميدنة المقدسة،
النقل والتعليم والصحة والرياضة والثقافة والجمعيات  ،لفلسطينية العاملة فيهالقطاعات اتستهدف جميع ا

في اطار سياسة التهويد الممنهجة لمحو  والهيئات والمؤسسات االجتماعية والمجتمعية والدينية وغيرها،
يقة وصناعة رواية يهودية جديدة مختلقة ال عالقة لها بالواقع وال بالحق كل شيء يمت لفلسطين بصلة،

حسب مفهومهم الصهيوني  تطغى على التاريخ والحضارة العربية واالسالمية في القدس العربية المحتلة،
 .العنصري االرهابي

لم تنج هي االخرى من  االندية والمالعب الرياضية الفلسطينية في القدس البعيدة عن السياسة،
الحتالل بمنع الالعبين من التدريب وفي معظم االحيان تقوم سلطات ا االجتياح العنصري الصهيوني،

ومنع االندية ذاتها من التنقل والسفر وحرمانها من  والتمرين في المالعب المخصصة النديتهم الرياضية،
وهذا ينسحب ايضا على الرياضيين في  المشاركة في البطوالت والمنافسات المحلية والعربية والدولية،

التصدي لها  انها حرب تهويدية شاملة ال تبقي وال تذر، المختلفة،االلعاب والتخصصات الفردية والجماعية 
 .يحتاج الى تعزيز صمود المقدسيين ودعمهم ماليا ومعنويا عربيا واسالميا

 ١٧ ص٩/٩/٢٠١٩الدستور 

*****  

  ثالثة يهود وراء صفقة القرن
  

 رمضان الرواشدة

من المتوقع حسب االعالن االميركي االخير ان يتم االعالن عن صفقة القرن في جانبها السياسي 
بعد االنتخابات االسرائيلية التي ستجري بعد اسبوعين تقريبا وذلك بعد فشل الشق االقتصادي من الصفقة 

وبموجب الصفقة سيتم االعالن عن افكار . ى ورشة المنامة في البحرين التي جرت قبل شهرينالمسم
اميركية لتحريك المفاوضات السياسية بين الدول العربية والفلسطينيين وبين اسرائيل وال يعول االردن 

أوا التطبيع والسلطة الفلسطينية ومصر، الى حد بعيد، كثيرا على هذا الصفقة فيما يبدو أن البعض بد
  .المجاني مع اسرائيل ليس لديهم مشكلة تذكر
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المفيد ذكره قبل االعالن عن هذه الصفقة انه يقف وراءها ثالثة من غالة التطرف اليهود في 
االدارة االميركية وهم من صمم االفكار واالهداف التي سيتم االعالن عنها وهؤالء هم جيسون غرينبالت 

وسط وجاريد كوشنر صهر الرئيس االميركي دونالد ترمب وديفيد فريدمان المبعوث االميركي للشرق اال
  .السفير االميركي في اسرائيل

أما غرينبالت فهو يهودي متشدد والده من اليهود المتشددين وهو ابن الجئين يهود هنغاريين وهو 
ضفة الغربية وال مستشار ترمب بشأن اسرائيل وهو من المؤمنين بوجود المستوطنات االسرائيلية في ال

وقد استقال غرينبالت من وظيفته . يعتبر ان وجودها عقبة امام تحقيق السالم بين الفلسطينيين واسرائيل
  .كمبعوث لمنطقة الشرق االوسط قبل ايام قليلة رغم انه المهندس الرئيسي لما يسمى صفقة القرن

 وبال خبرة اسمه آفي وفي األخبار من سيخلف غرينبالت في منصبه شاب يهودي صغير السن
وتقول المعلومات عنه انه امضى سنتين بعد تخرجه من الثانوية في . بيركوفيتش وهو مستشار لكوشنير

وهو من اقارب . ٢٠١٦مدرسة دينية في اسرائيل قبل ان يلتحق بجامعة هارفرد ويتخرج منها في العام 
  .اول رئيس لمنظمة ايباك الصهيونية في اميركا

يد كوشنر صهر الرئيس األميركي ومستشاره ومالك صحيفة نيويورك اوبزيرفر وهو الثاني هو جار
أيضا من مهندسي ورشة البحرين االقتصادية ومن واضعي افكار صفقة القرن وقد زار المنطقة العربية 

ّواسرائيل عدة مرات ليروجا لالفكار الجديدة حول السالم العربي اإلسرائيلي ٕ.  

ألميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان وهو من غالة اليهود المتشددين وسبق أما الثالث فهو السفير ا
له أن بنى منزال له ولزوجته في إحدى المستوطنات اإلسرائيلية ويدعمها وساهم بحفر نفق تحت المسجد 

  .األقصى

تجربتنا مع الديمقراطيين ليست بأحسن من إدارة الجمهوريين ففي ادارة الرئيس االميركي بيل 
ون كان مبعوثه الى الشرق االوسط اليهودي المتشدد دينيس روس وكان يضغط كثيرا على الرئيس كلنت

  ).الشيطان(الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لدرجة أن عرفات كان يتعوذ باهللا منه كلما زاره وسماه 

 إذا كان هؤالء الثالثة وراء صفقة القرن فلكم أن تتصوروا كيف ستكون مخرجات الصفقة والى
صالح من تميل الكفة ولهذا يجب أن نقف في األردن وفلسطين ومصر، وبعض الدول الخليجية،موقفا 
موحدا يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأن ال نفرط بالحق المقدس للفلسطينيين بدولة مستقلة وعاصمتها 

 .القدس

 ١٣ ص٩/٩/٢٠١٩الرأي 

*****  

  

  



 
١٩

  ؟فهل اكتملت القصة.. تفقد عرابها" صفقة القرن"
  

 فيما أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، استقالة المبعوث األميركي - عمان -  زايد الدخيل
للسالم في الشرق األوسط، جيسون جرينبالت، الذى يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة المشروع 

، رأى خبراء ان ”صفقة القرن”ًاألميركي لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين المعروف إعالميا بـ
ًاستقالته جاءت بعد انتهاء مهمته واكتمال الخطة، تمهيدا لإلعالن عنها بعد االنتخابات اإلسرائيلية المقررة 

  .الحالي) سبتمبر( ايلول ١٧في 

 سنوات ٣بعد حوالي “، قال فيها )تويتر(وكان الرئيس ترامب نشر تغريدة عبر حسابه على موقع 
، سيترك جيسون جرينبالت منصبه فى البيت األبيض، من أجل االنتقال من وجوده ضمن فريق إدارتي

خطة السالم اكتملت وسوف يتم اإلعالن “، في وقت نقل عن البيت األبيض أن ”للعمل فى القطاع الخاص
  .”عنها قريبا

جرينبالت يعتزم مغادرة منصبه بعد “كما ونقلت وسائل اعالم اميركية عن مسؤولين قولهم ان 
  .”ة السالم األميركية للفلسطينيين واإلسرائيليينإعالن خط

غير محددة وال “ويقول المحلل السياسي الدكتور خالد الشنيكات، ان أسباب استقالة جرينبالت 
، مشيرا على سبيل المثال الى أن أسباب استقالة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون كانت ”واضحة

  .رؤية كل منهما وبين الرئيس ترامبواضحة حيث تمثلت بغياب االتفاق بين 

لم تكن األمور واضحة للعلن، اذ ان رؤية األخير تتفق ” جرينبالت”ويضيف لكن فيما يتعلق بـ
الوقوف الى جانب اسرائيل والتعبير عن مخاوفها وهواجسها تجاه كل الملفات “تماما مع ترامب في 

ة، وان السالم ال يمكن تحقيقه عبر قرارات الشرعية االمنية، اضافة الى رفضه فكرة اقامة الدولة الفلسطيني
الدولية او قرارات صادرة عن المنظمات الدولية، وبالتالي فإن مسألة وجود خالف بين الرئيس وموفده غير 
دقيقة واألرجح أنها تتعلق بشخص المبعوث الذي أنهى مهمته ووضع مضمون الخطة المعروفة بصفقة 

  .”القرن

بعد انتهائه من “ر األسبق كامل أبو جابر، إن استقالة جرينبالت جاءت من جهته يقول الوزي
  .ً، مستبعدا فرضية الخالف بينه وبين الرئيس ترامب”وضع خطة السالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين

واشار إلى أن جرينبالت كان ينوي في األصل االنضمام إلى ادارة الرئيس ترامب لمدة عامين 
اع اإلسرائيلي الفلسطيني، وصياغة رؤية واقعية قابلة للتنفيذ وتساعد في حل النزاع بهدف تحليل الصر

  .والعمل على تطوير العالقات بين إسرائيل والمنطقة

وقال ان المبعوث جرينبالت لعب أيضا دورا فعاال في إعادة صياغة المناقشات حول الصراع، 
  .”قي إال على أساس الحقيقةال يمكن بناء سالم حقي“باستخدام النهج القائل أنه 



 
٢٠

من طرفه يستبعد السفير السابق غيث ملحس، وجود خالفات بين الرئيس االميركي وجرينبالت 
تفانيه من أجل . كان صديقا رائعا ووفيا ومحاميا مذهال“ًنظرا لحجم المديح الذي كاله ترامب لمبعوثه بقوله 

، ورد األخير ”شكرا جيسون. ُينيين لن ينسىإسرائيل ومن أجل الوصول إلى سالم بينها وبين الفلسط
أشعر باالمتنان الكبير للعمل على احتمالية تحسين أوضاع . شكرا للرئيس ترامب“بتغريدة كتب فيها 

  .”الماليين من اإلسرائيليين والفلسطينيين وآخرين

ويضيف ملحس، ان جرينبالت يعد أحد المسؤولين عن تجهيز خطة السالم األميركية بين 
) سبتمبر( أيلول ١٧لسطينيين واإلسرائيليين، والمقرر اإلعالن عنها بعد االنتخابات اإلسرائيلية في الف

الجاري والتي باتت جاهزة اآلن، بحسب تصريحات لمسؤولين اميركان، وآخرهم وزير الخارجية مايك بومبيو 
  .، دون تحديد توقيت بعينه”ترامب سيكشف عنها قريبا“الذي قال إن 

 جرينبالت استقال من منصبه بعد اكتمال خطته ورؤيته السياسية لحل الصراع المعروفة وقال، ان
لن يتم “ً، تمهيدا إلعانها في الوقت المناسب، اذ سبق لجرينبالت أن قال إنه ”صفقة القرن“ًإعالميا بـ 

 .”الجارينشر الخطة أو أجزاء منها قبل االنتخابات اإلسرائيلية المقررة في السابع عشر من الشهر 

 ١ ص٩/٩/٢٠١٩الغد 

*****  

  آراء عبرية مترجمة

 وباراك ليس المسيح المنتظر.. أنتم المشكلة: ّإلى يساريي إسرائيل
  

  )٨/٩/٢٠١٩هآرتس  (روغل ألفر: بقلم

 "بيبي"حتى وقت قصير، نسب يساريون صهيونيون كثيرون قوة سحرية ليهود باراك؛ إذا كان 
ً األساس الذي مقابله بقي بيبي عاجزا، طالما باراك يوجه انتقاده لنتنياهو .ًسوبرمان، فإن باراك معادال له

كان يمكننا أن نحلم بأن ادعاءات باراك . ، وكان يمكن الحفاظ على هذه األسطورة وتطويرها"تويتر"عبر 
ًبليغة وقوية، وأن عقله المع جدا وانتقاده سام جدا إلى درجة أن بوسعه إقناع المقتنعين وهزيمة  نتنياهو ً

 .في صناديق االقتراع

الذين يحبون باراك واعتادوا على ظهوره في الشبكات االجتماعية ونشروها، هم الذين اعتادوا على 
لذهب .. الرثاء والقول بأنه لو لم يكن باإلمكان إغراؤه بالعودة إلى السياسة ودمجه في المكان المناسب

ء أنفسهم هم األشخاص الذين آمنوا بتوحيد القوى لما وهؤال. كان باراك المسيح المنتظر. إلى نتنياهو
وقالوا إن . ودعوا بحماسة إلى تحقيق ذلك) هو عاجز أكثر مما هو عقالني ("المعسكر العقالني"يسمونه 

وقت التسامي على معارك األنانية وصغائر األمور قد حان، ووعدوا بأنه إذا حدث االتحاد الكبير الذي 
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اوئ لبيبي، على طول المسافة بين يعلون وشبير، فسيكون باإلمكان إزاحة يجمع كل المعسكر المن
  .نتنياهو

ولبيد وغانتس اتحدا، .  ودخل إلى السياسة وتوحد مع عيساوي فريج"تويتر"عندها خرج باراك من 
ي نعم، لقد نسينا األشخاص الذين نسجوا األحالم الخيالية من أجلكم، الت. ًويعلون معهما، وأشكنازي أيضا

يحاولون اآلن بيعكم االدعاء بأن .. االتحاد بالحكم، أو سيحضر باراك السلطة  سيأتي– بحسبها –
وهم يرثون ويبكون مثلما . أشكنازي سيجلب الحكم لكم، وأنه هو المعادل الحقيقي الذي يخاف منه نتنياهو

  .عندها، كيف كان نتنياهو سيخاف. لو لم تكن قضية هرباز: بكوا على باراك

. ، فوضع الحزب في االستطالعات لم يكن أفضل"أزرق أبيض"حتى لو ترأس أشكنازي : حظةمال
أين أنتم واتحادكم اآلن؟ أين أنتم وباراك خاصتكم؟ إن تبخر باراك في هذه الحملة االنتخابية وانكماشه 

  .بصوت خافت يضيء بضوء يبعث على السخرية والحماسة التي تملكت اليسار عندما دخل السباق

ؤالء هم األشخاص أنفسهم الذين تحمسوا لعودة عمير بيرتس لرئاسة حزب العمل ألنه يعرف ه
وأين زرع هؤالء فشل ميرتس في االنتخابات السابقة، في الحملة الفاسدة . كيف يجلب األصوات من اليمين

هنا ليس أن ؟ القصد "القوة اليهودية"لتمار زندبرغ؟ متى ستفهمون أن ميرتس ببساطة يساوي في أهميته 
  .. نفرح لباراك أو بيرتس أو نتسان هوروفيتس

أيها اليساريون متى ستفهمون أن الوقت حان لحل . المشكلة هي في مصوتي اليسار أنفسهم
سجلوا هنا اسم رئيس األركان ( حزب العمل وميرتس والتنازل عن وهم أن االنضمام التكتيكي بين لبيد و

يل يخفف مواقفه اليمينية ويصوت لصالح أعضاء الكنيست الذين ، سيجعل الجمهور في إسرائ)المفضل
إلى ) رغم عنصرية معظمكم(يعارضون االحتالل؟ متى ستفهمون أنه ال مناص لكم، وببساطة ستضطرون 

  التعامل مع العرب في الساحة السياسية؟

تشكيل إطار يجب ) التي ستنتهي بهذه الصورة أو تلك، بانتصار اليمين السياسي(بعد االنتخابات 
  .  يهودي حقيقي وكامل–سياسي جديد من الجذور، يقوم على تعاون عربي 

وفي أوساط الجمهور العربي . أيمن عودة وأحمد الطيبي هما اآلن هناك، وبحاجة إلى دفعة بسيطة
  . مزيد من القوى اإليجابية التي يمكن التعاون معها

لة ثنائية القومية، وحزب كهذا ال يمكن أن لقد تأسست هنا دو: وهذا يستوجب االعتراف بالواقع
  .ال تتأملوا حدوث معجزة وابدأوا بالعمل. "دولة اليهود"ًيكون صهيونيا، ثم يصمم على 

 ٩/٩/٢٠١٩القدس العربي 

*****  
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  اخبار باالنجليزية

Israeli police attack mother, detain son in occupied Jerusalem 
 

JERUSALEM – Israeli police physically attacked a Palestinian mother 

before detaining her son while they were present near the Jerusalem light rail 

near Shufa’at refugee camp, northeast of occupied Jerusalem, said witnesses. 

The mother and her son were attacked and pepper sprayed by Israeli 

police for no apparent reason, before police detained the son and took him to 

an interrogation center in the city of Jerusalem. 

The police reportedly used foul language against the mother during the 

attack. 

WAFA September 08, 2019   
 

*****  

Suffocation cases reported as Israeli forces raid Hebron-area town 
  

HEBRON – A number of Palestinians suffered from suffocation after 

inhaling tear gas during an Israeli army raid into the town of Beit Ummar, 

north of the occupied West Bank city of Hebron, according to Mohammad 

Awad, a media activist. 

Awad said that Israeli forces raided Beit Ummar town and shot live 

bullets, tear gas canisters, and stun grenades towards residents, causing 

several suffocation cases among them due to inhaling toxic gas. They were all 

treated at the scene. 

He added that Israeli forces also seized a farmer's vehicle. 

WAFA September 08, 2019  

*****  

Israeli forces nab Palestinian from his workplace east of Jerusalem 
  

JERUSALEM – Israeli forces nabbed a Palestinian resident while he 

was present at his workplace in the town of al-Izariyyeh, east of occupied 

Jerusalem, said local sources. 

Sources told WAFA Israeli forces nabbed Fadi Shuqairat, 35, after 

raiding his workplace, along with several other shops in the town. 

WAFA September 08, 2019  

*****  

  


