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  ١٣  تستنكر شطب كلمة فلسطين من خارطة العالم" فلسطين النيابية" •

  ١٤  .الشؤون الفلسطينية تطالب بمواصلة دعم األونروا •

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

  ١٦  .لفلسطينيينواجبنا أن نقف إلى جانب إخواننا ا: العاهل األردني •

  ١٦  .فلسطين النيابية تؤكد دعمها لمبادرات تعزيز الوصاية الهاشمية على المقدسات •

  ١٧  .يثمن مواقف الملك في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات: منتدى الخليل •

  ١٨  .وزراء الخارجية العرب يرفضون محاوالت إسرائيل المساس بالوصاية الهاشمية •

  ١٨  .تعمل للتخفيف من معاناتهم" األحوال المدنية"ون الدعم الملكي ومقدسيون يقدر •

  ٢٠  .تأييد لموقف الملك واألقصى غير قابل للتقسيم.. ندوة القدس •

  ٢٠  .مكافأة نهاية خدمة موظفي أوقاف القدس •

  ٢١ .مفتي القدس يثمن مواقف الملك الداعمة للقضية الفلسطينية •

  ٢١ .ها حول القيادة الهاشمية ومواقفها الصلبة الداعمة لفلسطينتؤكد التفاف" اإلخوان المسلمين" •

  ٢١  .منتدون يسلطون الضوء علـى دور الهاشمييـن فـي الحفـاظ على عروبة القدس وحماية مقدساتها •

  ٢٢  .نقدر مواقف الملك لجانب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة: الحكومة الفلسطينية •

جاللته يؤكد الوقوف إلى جانب الفلسطينيين  ..يلية التي تقوض السالمنرفض اإلجراءات اإلسرائ: الملك •
  ٢٣  .لنيل حقوقهم

  ٢٤  .الملك االردن سيواصل دوره بحماية المقدسات •

  ٢٤  .خطاب الملك يجدد التزام األردن تجاه ثوابته الوطنية: القيسي •

  ٢٥  .ه الكبرى عن القدسمواقف األردن ممارسة عملية لمسؤوليت: "الدستور "قياديون فلسطينيون لـ •

  ٢٦  .نقف خلف الملك في الذود عن األقصى: الهيئات المقدسية •
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  ٢٨  .ًالقدس لم تغب أبدا عن أقوال وأفعال الهاشميين: كنعان •
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  ٣ 

  ٣٠  .قرار هندوراس اعتداء على حقوق شعبنا: "الوطني الفلسطيني" •

  ٣٠  ."األقصى"بني حكومته القادمة على تغيير الوضع القائم بالقدس ونتنياهو ي: عبد القادر •

أن " ًمن واجبنا جميعا: "سيادة المطران عطا اهللا حنا يوجه نداء عاجال للكنائس المسيحية في هندوراس •
  ٣١  .نرفض إعالن حكومة بالدكم بأن القدس عاصمة إلسرائيل

  ٣٢  . لعب بالناراالنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد األقصى: الصفدي •

  ٣٤  ."حل الدولتين" يتوعد بقتل  نتنياهو..بسط السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة •

القيادة الفلسطينية ترفض التصريح و.. المستوطنات ستكون جزءا من أرض الدولة اإلسرائيلية: نتنياهو •
  ٣٥  .وتعتبره إعالنا صريحا لضم الضفة الغربية

  ٣٧  .ر الوضع القائم بالمسجد األقصىيغيتذر من اتفاق إسرائيلي لوزير القدس األسبق يح •

  ٣٨  ".ترام القدس"اتصاالت فلسطينية اسبانية لمنع المشاركة في بناء  •

  ٣٨  .تعميق االستيطان يكشف زيف الجهود األميركية للسالم: الخارجية الفلسطينية •

  ٣٩  .حتلالتوسع في االستيطان يدلل على هوية إجرامية للم: الطراونة •

  ٣٩  ."األونروا"األردن يؤيد جهود حشد التصويت لدعم تفويض  •

  ٤٠  .ال حل لمشاكل الشرق األوسط دون حل القضية الفلسطينية": القدس العربي" رئيس مجلس األمن لـ •

  ٤١  .االستيطان يهدد حل الدولتين ويقوض السالم الدائم: االتحاد األوروبي •

  ٤٣  ."متحدون معا إلسقاط صفقة القرن"اعاته في عمان تحت شعار تحاد المحامين العرب يعقد اجتما •

  ٤٤  .القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال مجلس الجامعة العربية •

  ٤٤  .ودعوات إسرائيلية لضم الخليل.. السلطة الفلسطينية ترى بأن ترامب سيفشل بخطته •

  ٤٦  .ال قرار بنقل سفارتنا إلى القدس: السفير البرازيلي •

  ٤٦  .طين النيابية تستنكر زيارة نتنياهو إلى الخليلفلس •

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

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

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

  ٥٠  .الدعم األمريكي يشجع االحتالل على ارتكاب جرائمه بحق شعبنا: حنا •

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

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

  ٥٤  .ٕوقف عربي واسالمي واضح لصد تهويد القدس واألقصىدعوة لم •

  ٥٤  .فلسطين تدعو إلى وقفة عربية بوجه الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة •

  ٥٥  ."صفقة القرن"القاسم يدعو للوحدة الفلسطينية بمواجهة  •

  ٥٦  .سطينيال استقرار بالمنطقة دون تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفل: الصفدي •
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  ٥٧  .الطراونة والجهيناوي يؤكدان العمل إلعادة تصدر القضية الفلسطينية أجندة القرار العربي •

  ٥٨  .سنستمر بدعم األردن: مفوض أوروبي •

  ٥٨  .يحمل االحتالل مسؤولية استشهاد السايح ويطالب بحماية األسرى" الوطني الفلسطيني" •

  ٥٩  .توطنات الالشرعية في األراضي الفلسطينيةاألردن يدين إعالن نتنياهو عزمه ضم المس •

  ٦٠  .الجامعة العربية تدين إعالن نتنياهو •

  ٦٠  .الصفدي ونظيره المصري يبحثان تفعيل العمل العربي وتحديات المنطقة •

  ٦١  .اإلعالن عن التحالف الوطني لمجابهة صفقة القرن •

  ٦٢  .اًالملك يبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية وعدالته •

  ٦٣  .الصفدي يبحث اليوم مع مسؤولين دوليين القضية الفلسطينية وملفات المنطقة •

  ٦٤  .تصريحات نتنياهو تضع عملية السالم على المحك: الطراونة •

  ٦٤  .المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتعليق عضوية إسرائيل في األمم المتحدة •

  ٦٥  .لقانون الدوليغوتيريش ضم غور األردن إلسرائيل انتهاك خطير ل •

  ٦٥  ".الميت"إثر اإلعالن عن نيته ضم األغوار وشمال .. العالم يهاجم نتانياهو •

  ٦٧  .إعالن نتنياهو ضم أراض بالضفة الغربية المحتلة مناورة سياسية انتخابية: سياسيون •

  ٦٩  .الفايز يدعو االتحاد األوروبي لمساعدة األردن ولعب دور أكبر في عملية السالم •

  ٧٠  .تصريحات نتنياهو إعالن حرب: يةعط •

ًنتنياهو يقود مشروعا صهيونيا خطيرا: المسلماني • ً ً.  ٧٠  

  ٧١  .المهندسين تدعو إللغاء اتفاقية وادي عربة •

  ٧١  .تصريحات نتنياهو حول ضم غور األردن تهديد للسيادة الوطنية: العمل اإلسالمي •

  ٧٢ .تيناإلجراءات األحادية الجانب تقوض حل الدول: الملك •

  ٧٢ .)إعالن نتنياهو(الصفدي يدعو مجلس األمن والمجتمع الدولي لرفض  •

  ٧٣ .تصريحات نتنياهو استغالل للظروف السياسية ودعاية انتخابية": فلسطين النيابية" •

  ٧٣ .إعالن نتنياهو حول غور األردن مرفوض وانتهاك للقانون الدولي: خادم الحرمين •

  ٧٤ .ستوطنات الالشرعية خرق للقانون الدولي ويقوض الجهود السلميةضم الم: االردن ولوكسمبورغ •

  ٧٦ .اعالن نتنياهو ينسف عملية السالم: سياسيين واكاديميون •

هي " فلسطين"قضية القدس الشريف في قلب ووجدان خادم الشريفين وولي عهده األمين و: السديس •
  ٧٩  .قضية األمة األولى

  ٧٩ .كارثية لألردن وللفلسطينيين” رنصفقة الق“: أكاديميون أميركيون •

  ٨١  .لن نتردد بالضغط على الحكومة إلعادة النظر باتفاقية السالم: الطراونة •

  ٨٢  .الفايز يدعو االتحاد االوروبي لمساعدة االردن ولعب دور اكبر في عملية السالم •

  ٨٣  .ًيجب أن يكون الرد العربي اإلسالمي حاسما على إعالن نتانياهو: الصفدي •
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  ٨٤  .نتانياهو يعترف ببؤرة استيطانية عشوائية في الغور.. في تحد للعالم •

  ٨٥  .الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط تعرب عن قلقها من تصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء من الضفة •

  ٨٥  ."حل الدولتين"اإلجراءات األحادية تقوض : الملك للرئيس الفرنسي •

  ٨٦  .على الخليل" السيادة االسرائيلية" و حول بسط االردن يدين تصريحات نتنياه •

  ٨٦  . اإلسرائيلية بضمه"التعهدات"الحكومة الفلسطينية تجتمع في غور األردن ردا على  •

  ٨٨  .النائب عطية يطالب بطرد السفير االسرائيلي وسحب االردني •

  ٨٩  .قلقون من التصعيد بين الفلسطينيين واإلسرائيليين: الملك •

  ٩٠  .ألوروبي يدعو تل أبيب لوقف أنشطتها االستيطانية باألراضي الفلسطينيةاالتحاد ا •

  ٩١  .الطراونة يشدد على أهمية التزامات البرلمانات العربية برفض التطبيع مع االحتالل •

  ٩٣  .األردن يطالب بتحرك دولي فوري لوقف االنتهاكات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية المحتلة •

  ٩٥  .حتالل واستباحة حقوق الفلسطينيين ال يصنعان السالماال: الصفدي •

  ٩٥  .األمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف االستيطان في القدس الشرقية •

  ٩٧  .قمة ثالثية تدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس •

  ٩٨  .ال يمكن ألي تهديد أن يثنينا عن صون حقوق القدس:أردوغان •

ضم اسرائيل أي جزء من أرضنا يعتبر : لتقي أبناء الجالية الفلسطينية بنيويورك ي الفلسطينيالرئيس •
  ٩٩  .إنهاء لكل االتفاقيات

  ٩٩  .لن يثنينا أي تهديد عن الدفاع عن حقوق القدس: أردوغان •

  ١٠٠  .الدولة الواحدة حل كارثي ويعني مستقبال عنصريا إلسرائيل: الملك •

  ١٠٠  .ي جونسونالملك يلتقي رئيس الوزراء البريطان •

  ١٠١  .الملك يبحث مع رئيسة وزراء نيوزيلندا التعاون الثنائي والتطورات اإلقليمية •

  ١٠١  .الملك يلتقي ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأميركية في نيويورك •

  ١٠١  ."صفقة القرن"البيت األبيض يقرر تأجيل اإلعالن عن  •

  ١٠٢  نب حقوق الفلسطينيين؟ألم يحن الوقت لوقوف العالم الى جا: الملـك •

  ١٠٤  .حل الدولة الواحدة سيكون كارثيا على الجميع: الملك •

  ١٠٥  .تشرع بتحرك دولي لوقف انتهاكات االحتالل" الخارجية الفلسطينية" •

  ١٠٦  !إلى متى تبقى الشرعية الدولية عاجزة حين يتعلق األمر بفلسطين؟: أمير قطر •

  ١٠٦  أين حدود إسرائيل؟: ً المتحدة متسائالأردوغان يرفع خريطة فلسطين باألمم •

  ١٠٧  .حل الدولتين ينهي صراعات المنطقة ويقضي على القوى اإلرهابية: الفايز •

  ١٠٨  .خطاب الملك باألمم المتحدة رسالة مهمة لقادة العالم: سياسيون وحزبيون •

  ١١٠  .خطاب الملك يجدد اإللتزام بالثوابت الوطنية: سياسيون •

  ١١١  . وحكومة إسرائيل الجديدة"عزل ترامب"  القرن تزداد غموضا وسط االنشغال بـصفقة: محللون •
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  ١١٢  .في االمم المتحدة يجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ومكافحة االرهابالملك  •

  ١١٣  .االحتالل االسرائيلي فعل بشع: الصفدي •

  ١١٤  .الفلسطينيةالطعاني يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون لحل القضية  •

  ١١٥  . األرض والشعبضدامية جرالل اإلتحـة االخطاب الملك فضح سـاس: هنية •

  ١١٦  .ُ يستنكر االقتحامات المنظمة للمسجد األقصى التي يمارسها قادة االحتالل"حرية" •

  ١١٦  .ّوالبديل تفجر العنف والصراع.. ال سالم دون حل الدولتين: الصفدي •

  ١١٨  . أروقة األمم المتحدة لحماية األقصىحراك أردني فلسطيني في •

  ١١٩  .النائب السعود يعرض الجهود األردنية تجاه القضية الفلسطينية •

  ١٢٠  .على السياسات اإلقليمية إسرائيل وتأثيرها  ندوة حول التحوالت في:األردن •

  ١٢٤  .األردن وفلسطين في األمم المتحدة يضعان العالم أمام مسؤولياته •

  ١٢٦  .قبل نهاية العام" صفقة القرن"يتم اإلعالن عن س: فريدمان •
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  ١٢٧  .صفقة بين نتنياهو وفيغلين ضحيتها األقصى •

  ١٢٨  .٢٤ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل لـ  •

  ١٢٩  .اعتقاالت ومداهمات بالضفة طالت محاضرة جامعية ونجليها •

ً انتهاكا إسرائيليا في أغسطس٤٧٧ • اقتحامات األقصى ترجمة رسمية لتغيير الوضع : رومتوسطياألو ً
  ١٣١  .القائم

  ١٣٢  .ُتتضامن مع ناشط مقدسي مبعد عن بلدته" ناطوري كارتا" •

  ١٣٢  .مباشرة بعد االنتخابات اإلسرائيلية" صفقة القرن"سيتم نشر : نتنياهو •

  ١٣٣  . منازل في القدس الشهر الماضي٦ً أسيرا وهدم ١٦٢شهيد و: تقرير •

  ١٣٥  .أسرى فلسطينيون في سجون االحتالل يواصلون إضرابهم المفتوح رفضا العتقالهم اإلداري •

  ١٣٧  ."األونروا"إسرائيل تسعى لقتل  •

  ١٣٩  ."البراق" بذكرى ثورة "االبراهيمي" وريفلين يقتحمان نتنياهو" ات السودالرأي"الخليل تستقبل المحتل بـ •

  ١٤٠  .مة وقوانين إسرائيلية تمييزية مستهدفون بأنظ٤٨فلسطينيو : أمنستي •

  ١٤١  .جدار أميركي في القدس •

  ١٤٢  .ًجريحا باعتداءات إسرائيلية خالل أسبوع) ٩٧(شهيد و •

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

  ١٤٣  كيف أصبحت كراهية العرب موضع إجماع إسرائيلي؟ •

  ١٤٤  .الشراكة وال التقسيماألقصى ال يقبل : مفتي القدس •

  ١٤٦  .حمى االنتخابات اإلسرائيلية تصعد التصريحات واالعتداءات العنصرية لقادة االحتالل •
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  ١٤٧  ".القدس الكبرى"ًاالستيطان بمحيط القدس يبتلع أراضيها تمهيدا إلقامة : خبراء •

  ١٤٩  .عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحماية االحتالل ويستبيحون باحاته •

  ١٥١  .في سجون االحتالل" السايح"استشهاد األسير  •

  ١٥٢  .غضب فلسطيني ودعوات للتصعيد •

  ١٥٥  .نتنياهو يتعهد بحال انتخابه بتطبيق السيادة اإلسرائيلية على غور األردن •

  ١٥٦  .ًشهيدا) ٢٩٨(تحرك فلسطيني لفضح عنصرية االحتالل اإلسرائيلي باحتجازه جثامين  •

  ١٥٧  .صراع االنتخابات اإلسرائيلية على أبواب األقصى".. جماعات المعبد •

  ١٥٨  .بالضفة) ج(من مناطق % ٧٥نتانياهو يخطط لضم .. بعد األغوار "حل الدولتين" ضربات لـ •

  ١٦٠  .التهويد يجمع المتنافسين.. القدس في بازار االنتخابات اإلسرائيلية •

  ١٦٢  ."صفقة القرن"ينشر خارطة الضفة بعد " بينيت" •

  ١٦٢  .ّعلى ضمه” الشرعية“حكومة اإلسرائيلية تعقد جلستها بغور األردن إلضفاء ال •

  ١٦٤  .نتنياهو يتعهد بضم مستعمرات الخليل.. بعد األغوار ومستوطنات الضفة •

  ١٦٦  .ً فلسطينيا أعدمهم االحتالل على الحواجز بالخليل٣٨ •

  ١٦٧  .ء جعابيصإطالق حملة إعالمية تضامنا مع األسيرة المقدسية إسرا: بيروت •

  ١٦٨  .ّمفتي القدس يحرم تزويج من يبيع األرض لألعداء ودفنه بمقابر المسلمين •

  ١٦٩  . يغيب عن برامج األحزاب اإلسرائيلية المتوقع فوزها باالنتخابات"حل الدولتين" •

  ١٧١  .ضم األغوار؟ لماذا تعتزم إسرائيل •

  ١٧٢  م نتنياهو؟ بأحال٤٨هل يطيح فلسطينيو .. االنتخابات اإلسرائيلية •

  ١٧٥  ."اآلغا خان"المتحف الفلسطيني يتسلم جائزة  •

  ١٧٦  .ًالبدء باعتصام مفتوح رفضا لالستيطان اإلسرائيلي في بادية القدس •

  ١٧٦  .الفلسطينيون يرفضون العودة للمفاوضات ويطالبون بوقف التنسيق األمني •

  ١٧٨  .ق السياسيالنتائج شبه النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية تؤكد المأز •

  ١٧٩  .األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل يواصلون إضرابهم المفتوح نحو التصعيد •

  ١٨١  ..استيطان بال توقف •

  ١٨٣  .ملفان أمام الحكومة الجديدة.. المستوطنات واألحياء العربية في القدس: بمغادرة نتنياهو •

  ١٨٥  .نصير المعتقلين أمام محاكم االحتالل محامو القدس •

ان قتل امرأة فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة تحقيق العدالة في : "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ١٨٧  ".فلسطين

  ١٨٧  . وبمحيطه تهدد أساساته باالنهيار"األقصى"االحتالل اإلسرائيلي ينفذ حفريات أسفل  •

ًتصعيد االعتداءات على األقصى يستدعي موقفا استثنائيا من المج •   ١٨٩  .تمع الدوليً

  ١٩٠  . بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المنطار في بادية القدسإقامةنرفض : حنا •
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  ١٩٠  .مصلى باب الرحمة لن يغلق: العليا اإلسرائيلية •

  ١٩١  . بالقدس٢٥ فلسطينيا بينهم ٥٤استمرار اقتحام األقصى واعتقال  •

  ١٩٣  ".مرعب "تصاعد الهدم بالقدس: منظمتان أمام مجلس حقوق اإلنسان •

  ١٩٤  .هدف حكومة الجنراالت اإلسرائيلية الجديدة.. هدم منازل القدس وتشريدهم •

  ١٩٥  .األعياد العبرية تحاصر الضفة •

  ١٩٦  ".األقصى" ٕاعتقاالت واصابات وعمليات هدم واقتحام لـ: االحتالل يواصل التصعيد •

  ١٩٨  .يواصلون اقتحامهاالحتـالل يغـلـق األقـصى بـوجـه المسلـميــن والمستوطنون  •

  ٢٠٠  .شهيد وعشرات اإلصابات في مسيرات لدعم األسرى •

  ٢٠٠  .القدس أسيرة أعياد اليهود •

  ٢٠١  .خضعن لالعتقال اإلداريي أسيرات ٣: معطيات فلسطينية •

  ٢٠٢  ".الهيكل" يدعو لبناء " غليك "يقتحم األقصى و " أرئيل " •

  ٢٠٤  .الهباش يحذر من تداعيات اقتحام األقصى •
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  ٢٠٥  ".العيسوية"االحتالل يعتقل شابا من : القدس •

  ٢٠٥  . مضربين في العيزريةأسيريناالحتالل يمنع مسيرة تضامنية مع  •

  ٢٠٥  ".العيسوية"االحتالل يعتقل شابا من : القدس •

  ٢٠٥  .ًاالحتالل يجبر مقدسيا على هدم منشأته التجارية بسلوان •

  ٢٠٦  .ام برج اللقلق استمرار لتضيق الخناق على المؤسسات المقدسيةاقتح": المنظمات األهلية" •

  ٢٠٦  .ً أسيرا٧٦ُاالحتالل يصدر أوامر اعتقال إداري بحق  •

  ٢٠٧  .وزير إسرائيلي برفقة مستوطنين يقتحمون األقصى •

  ٢٠٧  .ًمستوطنا اقتحموا األقصى الشهر الماضي ٣٣٣٠ •

  ٢٠٨  .ى ويثير غضب الفلسطينيينّأحد عناصر االحتالل يتبول في المسجد األقص •

  ٢٠٨  . منشأة في محيط مطار قلنديا٢٠إخطارات بهدم  •

  ٢٠٨  . بناية للفلسطينيين في الضفة والقدس٢٤االحتالل يهدم  •

  ٢٠٩  .توتر باألقصى واقتحام قبة الصخرة وهدم مسجد في الخليل •

ّاالحتالل يمدد اعتقال تسعة مقدسيين • ُ.  ٢١١  

  ٢١١  .واطنين من العيسويةقوات االحتالل تعتقل م •

  ٢١١  .نتنياهو يتحدى الفلسطينيين ويقتحم الحرم اإلبراهيمي اليوم •

  ٢١٣  . من جنود االحتالل بمواجهات شمالي القدس٣إصابة  •

  ٢١٣  .مستوطنون يقتحمون ساحات األقصى بحراسة مشددة •
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  ٢١٤  .مستوطن اقتحموا األقصى خالل األسبوع الماضي) ٣٣٦( •

  ٢١٤  .صر من العيسوية في القدس المحتلةاعتقال شاب وقا •

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

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

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

  ٢١٥  . باحات المسجد األقصىيقتحمون"  إسرائيليين١٠٧" •

  ٢١٥  .وعشرات اإلصابات واالعتقاالت بين الفلسطينيين.. مواجهات عنيفة مع االحتالل •

  ٢١٧  .ً فلسطينيا في آب الماضي٤٧٠االحتالل اعتقل  •

  ٢١٧  .االحتالل يعتقل شابين من بلدة العيسوية: القدس •

  ٢١٧  .يؤكدون أنها مفتعلةاالحتالل يغلق باب العامود بحجة جسم مشبوه والمواطنون  •

  ٢١٨  "غوش عطصيون"االحتالل يبدأ في ربط القدس بمستوطنات  •

  ٢١٨  .تسمح باحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين" العليا اإلسرائيلية" •

  ٢١٩  .جوالت استفزازية في باحات األقصى بحراسة شرطة االحتالل •

  ٢٢٠  .نهم فتاة مقدسيين بي٧االحتالل يهدم بنايتين في العيزرية واعتقال  •

  ٢٢١  .يةاالحتالل يشرع بتدمير وتجريف مئات الدونمات فـي األغــوار الشمـال •

  ٢٢٢  .مستوطنون إسرائيليون ينشئون بؤرة استيطانية جديدة شرقي القدس •

  ٢٢٢  .٢٠١٩ قرار اعتقال إداري منذ بداية ٦٧١إسرائيل أصدرت  •

  ٢٢٣  .عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى •

  ٢٢٣  . شبان وطفل من قرية العيسوية٣االحتالل يعتقل  •

  ٢٢٣  .ً مواطنا بينهم طفلة قاصر خالل مواجهات عنيفة في العيزرية وأبو ديس٥٠إصابة : القدس •

  ٢٢٤  .حكومة االحتالل تعقد جلستها األسبوعية في األغوار •

  ٢٢٤  .االحتالل يغلق القدس والداخل أمام فلسطينيي الضفة وغزة •

  ٢٢٤  .بات برصاص االحتالل وقنابله بالضفة والقدسإصا •

  ٢٢٥  .جيش االحتالل يعتقل طفلين من العيساوية: القدس •

  ٢٢٥  .ًمستوطنا يقتحمون المسجد األقصى بحراسة شرطة االحتالل ١٨٤  •

  ٢٢٥  ..تدعو إلى استباحة األقصى في األعياد اليهودية" جماعات الهيكل" •

  ٢٢٦  .ى حاجز قلندياإصابة سيدة برصاص االحتالل عل •

  ٢٢٦  .ٍمحاوالت لتسريب أراض فلسطينية خاصة باألردن لالحتالل: مفتي القدس •

  ٢٢٧  ."الناظر"اندالع مواجهات في منطقة باب  •

  ٢٢٧  . ساعة١٨٠االحتالل يحكم مقدسية مريضة بالعمل .. بزعم االعتداء على شرطي •

  ٢٢٧  .منطارُوزير القدس يندد بإقامة بؤرة استيطانية على جبل ال •



  
  ١٠ 

  ٢٢٨  .االحتالل يخطر بإزالة خيمة االعتصام في بادية السواحرة شرق القدس •

  ٢٢٨  .إخطارات هدم وقتل فلسطينية بدم بارد واعتقال طفلين.. القدس الشرقية •

  ٢٢٩  .االحتالل يعدم فلسطينية قرب حاجز قلنديا •

  ٢٣٠  .ًمستوطنا وعنصر مخابرات يقتحمون باحات األقصى ٩٧ •

ّالحتالل تنكل بأربعة شبان أمام المسجد األقصىقوات ا •   ٢٣٠  .ًتعتقل طفال من العيسويةى وُ

  ٢٣٠  . واالحتـالل يبـعـد مقدسيـيـن عن المسجد"األقصى"مستوطنون يقتـحمون  •

  ٢٣١  ".السواحرة"ّاالحتالل يقمع مسيرة منددة بإقامة بؤرة استيطانية في : القدس •

  ٢٣٢  .تتعرض لمالحقة يومية من االحتاللعائلة مقدسية في البلدة القديمة  •

  ٢٣٢  .المزعوم تدعو الستباحة األقصى غدا إلقامة حفل تأبين لمستوطن" الهيكل"جماعات  •

  ٢٣٢  .ً مواطنا خالل مواجهات مع االحتالل في العيزرية شرق القدس١٥إصابة  •

  ٢٣٣  . قواتهٕاالحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة والقدس واصابات في مواجهات مع •

  ٢٣٣  . المسجد األقصى اليومباستباحةتدعو " الهيكل"جماعات  •

  ٢٣٤  .استمرار محاوالت المستوطنين أداء طقوس تلمودية في األقصى •

  ٢٣٥  .ًسلطات االحتالل تجبر مواطنا على هدم منزله في سلوان •

  ٢٣٥  .االحتالل يستدعي معلمتين مقدسيتين للتحقيق •

ّاالحتالل يمدد اعتقال •   ٢٣٥  .ًّ مقدسيا١٨ ُ

  ٢٣٦  .االحتالل يعتقل وزير شؤون القدس ويقتحم منزل المحافظ •

  ٢٣٦  .طقوس تلمودية استفزازية باألقصى وتضييق على دخول المسلمين للمسجد •

  ٢٣٨  ً. يوما١٥جيش االحتالل يغلق ملحمة في سلوان لمدة  •

  ٢٣٨  .اعتـقال وزيــر شـــؤون القدس إجراء تصعيدي: األوقــاف •

  ٢٣٨  . تدعو لتكثيف اقتحامات األقصى األحد المقبل بمناسبة األعياد اليهودية"لهيكلا" •

  ٢٤٠  ".السواحرة"االحتالل يقمع مسيرة منددة باالستيطان في : القدس •

  ٢٤١  .ألف شيقل بالقدس ١٥بقيمة " بسطة"االحتالل يصادر  •

  ٢٤١  ".باب الرحمة"انهيار أجزاء من جدار مقبرة .. القدس •

  ٢٤٢  . باالختناق خالل مواجهات مع االحتالل في بلدة أبو ديس شرقي القدسباتإصا •

  ٢٤٣  .عشرات الحاخامات وأعضاء الكنيست يستعدون القتحام األقصى اليوم •

  ٢٤٥  . معتقلين من القدس والضفة٦ •

  ٢٤٥  .المزعوم" الهيكل"يقود اقتحامات واسعة لألقصى ويدعو إلقامة " غليك"المتطرف  •

  ٢٤٧  . يغلق الحرم االبراهيم الشريف بالخليل بحجة األعياد اليهوديةاالحتالل •
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  ٢٤٧  .بؤر استيطانية جديدة شرق القدس ومخاوف من جدار فصل عنصري حول المدينة المقدسة •
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  ٢٤٨  .الحتالل يكيف قوانين تسمح للمستوطنين بتملك أراض في الضفةا •
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  ٢٤٩  .المطران حنا يحذر من تسريب العقارات األرثوذكسية في القدس •
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  ٢٥٠  .انتفاضة االقصى •

  ٢٥١  هل يشعل سباق السلطة بإسرائيل شرارة هبة ثالثة؟.. في ذكرى انتفاضة األقصى •
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  ٢٥٣  .ألقصىإحياء ذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية في رحاب المسجد ا •

ّوزارة الثقافة ترشح  •   ٢٥٣  .لجائزة االيسيسكو ألفضل مشروع ثقافي في القدس" ّبرج اللقلق"ُ

  ٢٥٤  .يحق للمؤسسات المقدسية ان تنفذ فعالياتها ونشاطاتها: "سيادة المطران عطا اهللا حنا •

  ٢٥٤  .مجاني لسياح وزائري البلدة القديمة بالقدس" واي فاي" •

 واليأس والقنوط اإلحباطال تستسلموا لثقافة " أكبادنا وفلذات ألبنائنا اهللا حنا نقول سيادة المطران عطا •
  ٢٥٥  ".التي يريدنا البعض ان نكون غارقين فيها

  ٢٥٦  .ّمفتي القدس يحذر من االنتهاكات ضد األقصى والحرم اإلبراهيمي •

  ٢٥٦  .الشيخ الكسواني يحذر من استمرار انتهاكات االحتالل للمسجد األقصى •

  ٢٥٦  .ّصندوق ووقفية القدس يوقع عقود تأثيث أربعة مدارس مقدسية •

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

  ٢٥٧  .العناية بالريف المقدسي يشكل أولوية استراتيجية: الهدمي •
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  ٢٥٨  .طنين وحكومتهماآلالف يؤدون الجمع في األقصى والمفتي يدعو إلفشال مخططات المستو •

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

  ٢٦٠  .تأبى التخلي عن الرباط" عزيزة األقصى.. "مادلين عيسى •

  ٢٦١  .خيمة اعتصام على جبل المنطار شرق السواحرة لمواجهة اعتداءات المستوطنين •

  ٢٦٢  .قدس واالقتصاد سبل دعم االقتصاد في المدينةفعاليات مقدسية تبحث مع وزيري ال •

  ٢٦٢  .وزير القدس يزور خيمة االعتصام في برية السواحرة •

  ٢٦٢  .االحتالل ينظر بقضية إخالء عائلة مقدسية من بنايتها •
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  ٢٦٣  .يبرز دور الوصاية الهاشمية بالحفاظ عليها" عين على القدس •

  ٢٦٤  .يناقش أحقية المسلمين الشرعية في القدس"  القدسعين على"برنامج  •

  ٢٦٥  .برنامج عين على القدس يستطلع مخاوف المقدسيين من نتائج االنتخابات االسرائيلية •
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  ٢٦٦  .قبيلة بني حسن تؤكد دعمها لمواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بالوصاية الهاشمية •

  ٢٦٦  .ندوة إقليمية حول التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدساإليسيسكو تعقد  •

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

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

  ٢٦٩  .اليوم" التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس"ندوة إقليمية حول  •

  ٢٦٩  ".الواقع والتحديات.. التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس"لندوة اإلقليمية ا •

  ٢٧١  .تأييد مطلق لمواقف المللك تجاه المقدسات والءاته الثالثة: ندوة القدس •

  ٢٧٣ .الندوة اإلقليمية بشأن القدس •

  ٢٧٤ .معرض تشكيلي في البيرة الفلسطينية "..القدس في العيون" •

  ٢٧٤  ."القدس في عيون بني هاشم" بعنوان ًرعى مؤتمراداودية ي •

  ٢٧٥  .يطلق أول برنامج تدريبي من نوعه لطلبة المدارس في القدس المحتلة"  مدريد"نادي  •

  ٢٧٥  .تناقش استعدادات إطالق األسبوع المقدسي" فلسطين النيابية •

  ٢٧٦  .معرض فني يوثق المعمار الفلسطيني.. منارات مقدسية •

  ٢٧٦  .ات لألمم المتحدة بكشف الشركات العاملة بالمستوطناتمطالب •
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  ٢٧٧  .مؤسسة القدس الدولية تدعو المقدسيين إلعمار المسجد األقصى المبارك •

  ٢٧٧  .المالصقة بجدار األقصى" باب الرحمة"مقدسيون في عمل تطوعي جديد في مقبرة  •

  ٢٧٨  .الجيش العربي يقدم واجب العزاء بأحد أبطال معارك القدس •
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  ٢٧٨  .قصة لألطفال .. لمنير الهور"ضريح في األقصى" •
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تستنكر شطب كلمة فلسطين " فلسطين النيابية"
  من خارطة العالم

  

استنكرت لجنة فلسطين النيابية  - بترا - عمان
القرار األميركي المتمثل بشطب كلمة فلسطين عن خارطة 

دوراس بفتح بعثة دبلوماسية العالم، وقرار جمهورية هن
ًلها في القدس الشريف تمهيدا لنقل سفارتها من تل 

  . أبيب

جاء ذلك اجتماع عقدته اللجنة بدار المجلس 
اليوم الثالثاء برئاسة النائب يحيى السعود، لبحث عدد 

ودور أوقاف " األقصى"من الموضوعات المتحورة حول 
   .القدس والجهود المبذولة لصالح المقدسيين

ودانت لجنة فلسطين النيابية، الممارسات 
اليومية المتكررة التي ينفذها االحتالل اإلسرائيلي بحق 
المسجد األقصى المبارك والمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية والمقدسيين، ما يتطلب من الهيئات األممية 

  . تطبيق قرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن

ية حافظت على وأكد السعود أن الوصاية الهاشم
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
وكذلك على هوية المدينة المقدسة، ودعمت وجود 
المقدسيين انسجاما مع توجيهات ورؤى جاللة الملك 

ًلن تدخر جهدا " فلسطين النيابية"وزاد ان . عبداهللا الثاني
لدعم كل المبادرات الهادفة للدفاع عن القدس 

 الذين ما زالوا صامدين امام غطرسة قوات والمقدسيين
  . االحتالل

واضاف السعود ان معرض األسبوع المقدسي 
ًالذي سيعقد قريبا بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى يأتي 
في إطار استراتيجية اللجنة الرامية إلبراز الدور المهم 
للمقدسيين في الحفاظ على المقدسات وعلى وجودهم رغم 

  . لتي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي بحقهمكل الممارسات ا

وبين أن المعرض يحمل رسالة سامية لتعظيم 
ٕشأن القدس وابقائها راسخة في ذهن األجيال عبر 
نشاطات وفعاليات وفنون تمثل بمجملها تاريخ وثقافة 

  . أبناء مدينة القدس
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ويهدف المعرض، بحسب السعود، إلى تأكيد 
لفلسطينية المتعلقة بالقدس الوصاية الهاشمية، والرواية ا

وتاريخها، واعتبارها عاصمة ابدية لدولة فلسطين، 
وتوظيف أدوات اجتماعية وفنية وثقافية وتراثية في حشد 
التضامن مع القدس وتفعيل دور مؤسسات المجتمع 

  . المدني والمحلي والتضامن مع االشقاء في فلسطين

ها لدور" األمانة"واكد السعود أهمية الشراكة مع 
الفاعل في انجاح العديد من المبادرات التي من شأنها 
دعم المقدسيين وتأكيد الدور المهم للمقدسيين في 

  . الحفاظ على المقدسات

سعود أبو محفوظ : وأكد اعضاء اللجنة النواب
وأحمد الرقب وقصي الدميسي ومحمد الظهراوي أهمية 
المعرض الذي سيعقد على مدى اسبوع، ويشتمل على 

األحداث التاريخية والثقافات والفنون التي تتمتع بها أهم 
مدينة القدس لما من شأنه تعزيز مكانتها واهميتها، 
الفتين إلى أن المعرض سيكون بمثابة محاكاة حقيقية 
لواقع الحياة في مدينة القدس، حيث سيتناول أبرز 

 .العادات والتقاليد المقدسية بطريقة فنية

  ٤/٩/٢٠١٩الدستور 
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الشؤون الفلسطينية تطالب بمواصلة دعم 

   األونروا
  

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

 العربية في القاهرة، لمناقشة ملف تجديد لجامعة الدول
  . تفويض عمل وكالة الغوث الدولية وأزمتها المالية

وطالب خرفان خالل االجتماع الدول العربية 
ّبحث المجتمع الدولي، وبشكل خاص الدول المانحة 
لألونروا، على مواصلة دعمها واإليفاء بالتزاماتها تجاه 

قيام بواجباتها واالستمرار األونروا، حتى تستطيع األخيرة ال
كما دعاها . بعملها، وتقديم خدماتها لالجئين الفلسطينيين

  .إلى حشد الدعم حول تجديد والية األونروا

كما رفض خرفان في كلمته استخدام التحقيقات 
الداخلية التي يجريها مكتب األخالقيات في األمم 
المتحدة، حول االتهامات باستغالل السلطة من قبل 

ولين في وكالة الغوث الدولية، كأداة من قبل بعض مسؤ
الدول للمساس بالمهام المناطة باألونروا بحسب قرار 

، الفتا إلى وجود الكثير من التقارير )٣٠٢(إنشائها 
العالمية التي تشيد بأدائها، وآخرها التقرير الصادر عن 

 شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف«
)MOPAN( ،الذي أكد أن األونروا ٢٠١٩عام لهذا ال 

منظمة دولية كفؤة، ومرنة، وحازمة، وحققت نتائج 
ٕإنسانية وانمائية في بيئة مليئة بالتحديات ومحدودة 

  .الموارد

وأكد خرفان على موقف األردن إزاء عمل وكالة 
الغوث الدولية كحافظة مهمة لحقوق الالجئين 

خاص الفلسطينيين في أروقة األمم المتحدة بشكل 
والمجتمع الدولي بشكل عام، إضافة إلى الواجب 
اإلنساني النبيل الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي، 
وعدم المساس بالتفويض الممنوح لها استنادا لقرار 

إلى حين حل قضية ١٩٤٩ لعام ٣٠٢إنشائها رقم 
الالجئين الفلسطينيين، واستمرارها بتقديم خدماتها 

 ٥ واإلغاثة االجتماعية، ألكثر من الصحية، والتعليمية،
 .ماليين الجئ فلسطيني

 ٣ ص٥/٩/٢٠١٩الدستور 
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مدخل لنصرة » الوصـايــة الهاشميــة«: زكــي

 القدس وحمايتها
  

 علي أبو حبلة وعبدالحميد الهمشري: حوار 

ال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس ق
 عالقات مميزة وفي زكي، ان العالقات األردنية الفلسطينية

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

وبين أن الوضع اإلقليمي منشغل ومهدد بنذر  
ر األمريكي وخاصة الحروب والسبب في كل ذلك هو الدو

في عهد الرئيس دونالد ترامب الذي أماط اللثام عن 
السياسة األمريكية المعادية لألمة العربية والساعية إلى 
ترجمة الشرق االوسط الجديد، وفرض إسرائيل كقوة قاهرة 

وحول إجراءات . ومهيمنة على أمتنا من المحيط إلى الخليج
أن القيادة « دستورال«تهويد القدس أكد زكي في حوار مع 

الفلسطينية خاصة والعربية على صعيد الجامعة العربية 
في » االسرائيلية«تحثان المجتمع الدولي على وقف الجرائم 

ًالقدس طبقا لعشرات القرارات الدولية، واعتقد ان هناك 
قصورا عربيا اسالميا رسميا واضحا في معالجة وضع 

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

  .ظاهرة صوتية وان تضع برامج استثنائية إلنقاذ القدس

  : الحوارفيبعض االسئلة واالجابات التي وردت وتاليا 

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

  العبرية؟

ّـــ بصراحة ال نستطيع أن نقيم الوضع السياسي 
ٕوان وجد ًالعربي إيجابيا؛ ألنه على الصعيد الجمعي مفقود 

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 ًبيروت ومشروع السالم العربي الذي كان حبرا في
ًودما في فلسطين دون الحراك المطلوب عربيا أو احترام 
مبادرة السالم العربية التي وصلت إلى التطبيع العربي، كما 
أن الوضع اإلقليمي منشغل ومهدد بنذر الحروب والسبب 
في كل ذلك هو الدور األمريكي وخاصة في عهد الرئيس 

ريكية دونالد ترامب الذي أماط اللثام عن السياسة األم
المعادية لألمة العربية والساعية إلى ترجمة الشرق االوسط 

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

تبار االقتصاد أبو معظم ثروات ومقدرات األمة العربية وباع
السياسة وبيدها اقتصادات العرب فال محل لسياسة عربية 
ذات جدوى للقضية الفلسطينية بالمعنى المطلوب خاصة 
وقد خلعت اإلدارة الجديدة القفاز المخملي وأظهرت القبضة 
الحديدية حتى على أتباعها وبكل غطرسة وغرور وتعتقد 

لحقوق الفلسطينية أنها تضع اللمسات األخيرة على إنهاء ا
المكتسبة والتاريخية وما أحرزته من تقدم ومواقع على 
الصعيد الدولي ومجلس األمن وهيئة األمم المتحدة بموجب 

  .صفقة القرن

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

ل أن على كوشنير أن يتعلم السياسة قب - 
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 والتخبط 
لدولة مؤسسات كانت تحكم العالم، ليرجع كوشنير الى 
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مفاهيم جورج واشنطن وتعاليم ويلسون وليقرأ عن امريكا 
خوض في الرمال المتحركة بالشرق األوسط قبل ان ي

عن جهل أكثر من » اسرائيل«وتصريحاته هذه هي ضد 
أنها ضد العرب والفلسطينيين؛ ألنها تعيدنا الى المربع 

ً أو الدولة الواحدة حفاظا على ١٨١األول الى قرار التقسيم 
بقائنا في اطار الشرعية الدولية وصراعنا مع العدو يحكمه 

غرافي، اذا ما بقي الوضع العربي في حالة العامل الديم
ًالهبوط المروع وفقا للسياسة العدوانية االمبريالية في 

الفوضى الخالقة وتقسيم «واليوم » فرق تسد«الماضي 
وهذه لن تنسدل على شعبنا المتجذر في أرضه « المقسم

والى األبد، يكفي أن أقول أنه لفهلوته هذه بفعل مصاهرته 
ز هنري كيسنجر أو جيمي كارتر أو لترامب لن يتجاو

ً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 « اسرائيل«: الدستور -
لمستوطنات بما يحيط ما يسمى القدس وبناء حزام من ا

القدس الكبرى، ما الخطوات التي اتخذت من قبل السلطة 
  الفلسطينية إلفشال ما يسمى القدس الكبرى؟

ال زالت القيادة الفلسطينية خاصة والعربية على  - 
صعيد الجامعة العربية تحث المجتمع الدولي على وقف 

القرارات ًفي القدس طبقا لعشرات » االسرائيلية«الجرائم 
الدولية التي صدرت عن مجلس االمن والجمعية العامة 

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

لقدس رسميا واضحا في معالجة وضع القدس وحمايتها، فا
» صلى اهللا عليه وسلم«أولى القبلتين مسرى سيدنا محمد 

وقيامة السيد المسيح عليه السالم ال تعالج بأضيق الحلقات 
وأضعف العقول، مما يتطلب اعالن النفير العام ومطالبة كل 
العرب وأنصار قضايا السالم في العالم بنصرة القدس بحيث 

 العبء الثقيل ال يتحمل الفلسطيني واألردني وحدهما هذا
ُوهنا يتطلب من الهيئات االسالمية التي شكلت من اجل 
القدس ان ال تبقى ظاهرة صوتية وان تضع برامج استثنائية 
إلنقاذ القدس وان ال تبقى عناوين دون برامج عمل في هذه 

  .اللحظات الحاسمة والحرجة

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

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

ية على صلى اهللا عليه وسلم يفرض الوصاية الهاشم
ًالقدس حفاظا على قداستها وتكريس عروبتها ولتكون خير 
عون لشعب الربا؛ ما يعطي الدليل بأن القدس تتجاوز 
حدودها الجغرافية وليست مدينة عادية بل هي االرض 
المباركة التي خصها اهللا بالقران الكريم؛ فهي ارض االسراء 

ل والمعراج وبوابة االرض الى السماء فهي العنوان لك
االوفياء للعقيدة والدين، والوصاية الهاشمية تشكل مدخال 
لنصرتها وحمايتها على طول وعرض الكرة االرضية وان 

وعليه فإن .. تحريرها فرض عين على كل العرب والمسلمين
الوصاية الهاشمية االردنية لها دالالت هامة ومعان عميقة 

ية وينظر ذات تأثير عند االوفياء في الساحة العربية والدول
  .لها باحترام

 ٩ ص٨/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

واجبنا أن نقف إلى جانب : العاهل األردني
 إخواننا الفلسطينيين

  

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

  ".الفلسطينيين
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جاء ذلك خالل لقائه وولي العهد األمير الحسين 
 عبداهللا الثاني، في قصر بسمان، اليوم األحد، بن

ٕشخصيات سياسية واقتصادية واعالمية، في اجتماع 
تناول الشأن المحلي واإلقليمي، وفق ما ذكرته وكالة 

  ".بترا"

وجدد الملك عبد اهللا الثاني، التأكيد على موقف 
بدعم "األردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، 

ينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، األشقاء الفلسط
وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل ١٩٦٧
  ".الدولتين

ولفت إلى أنه سيلتقي على هامش اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيويورك، عددا من 

، للتأكيد على موقف األردن القيادات والمسؤولين الدوليين
  .الثابت حيال القضية الفلسطينية

  ٨/٩/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

فلسطين النيابية تؤكد دعمها لمبادرات تعزيز 

 الوصاية الهاشمية على المقدسات
  

أكد النائب سعود أبو محفوظ ان لجنة  - عمان
ادفة لتعزيز فلسطين النيابية تدعم كل المبادرات اله

الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
في القدس الشريف، وتقف موحدة مع المقدسيين في 

جاء ذلك  .صمودهم تجاه الممارسات االسرائيلية المتكررة
خالل ترؤسه اجتماعا للجنة امس بدار المجلس، 
بحضور مدير شؤون القدس في وزارة االوقاف 

 ومساعد االمين العام في وزارة عبدالستار القضاة،
الثقافة الدكتور احمد راشد، والمدير التنفيذي للثقافة في 

   .امانة عمان الكبرى حاتم الهمالن

وبحث االجتماع السبل الناجعة التي من شأنها 
انجاح فعاليات االيام المقدسية الذي دعت اليه اللجنة 
بالشراكة مع وزارتي االوقاف والشؤون والمقدسات 

  .االسالمية والثقافة واألمانة

وبين ابو محفوظ أن االسبوع المقدسي المزمع 
عقده قريبا يحمل في معانيه االبعاد الثقافية والعقائدية 

  .والتاريخية والجغرافية والتراثية لمدينة القدس

ان رسالتنا االساسية من تلك الفعاليات «وزاد 
دسات جاءت لتأكيد أهمية الوصاية الهاشمية على المق

االسالمية والمسيحية في القدس الشريف، وللتأكيد على 
الدور المهم الذي يبذله المقدسيون في الحفاظ على 
وجودهم رغم ما يواجهونه من ضغوطات تمارس عليهم 

االحتالل، وتذكير جموع المسلمين بكل اصقاع االرض  من
بأن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساته المباركة هي 

ومن الواجب نصرتها وتأييد أهلها ودعمهم قضية أمة 
وتابع أبو محفوظ ان من اهداف فعاليات . «قدر االمكان

ًااليام المقدسية ايضا توظيف ادوات اجتماعية وفنية 
وثقافية وتراثية لحشد التضامن مع القدس باإلضافة الى 

 .تنشيط الذاكرة بتاريخ وحضارة وهوية المدينة المقدسة

 ٥ ص١٠/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

نثمن مواقف الملك في الدفاع : منتدى الخليل
 عن القضية الفلسطينية والمقدسات

  

التقت لجنة فلسطين النيابية برئاسة  - عمان
النائب يحيى السعود امس، رئيس منتدى الخليل للتنمية 

  .الشاملة وعددا من رؤساء جمعيات الخليل الخيرية
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اللجنة بحثت إن : وقال السعود خالل اللقاء
كيفية العمل من أجل حماية الخليل ومساعدة أهلها في 
ظل ما تواجهه من االعتداءات واالقتحامات اإلسرائيلية 
المستمرة للمقدسات في المدينة، فضال عن منع رفع 

  .اآلذان في مساجد المدينة بما فيها الحرم اإلبراهيمي

وأضاف ان هناك معاناة يواجهها أهل الخليل من 
 فرض الحواجز والتضييق عليهم واستخدام أساليب خالل

  .مستفزة لهم بسبب قرارات وسياسات االحتالل

وأشار إلى أن الوصاية الهاشمية بقيادة جاللة 
الملك عبداهللا الثاني تشكل مصدر قوة ألهلنا في فلسطين 
بشكل عام، وحماية لمقدساتنا اإلسالمية والمسيحية في 

لمدن الفلسطينية، والشعب القدس الشريف والخليل وكل ا
األردني اليوم يلتف خلف القيادة الهاشمية في الدفاع عن 

  .القضية الفلسطينية

وقال رئيس منتدى الخليل الدكتور يعقوب ناصر 
ان المنتدى وجمعيات الخليل تثمن عاليا مواقف : الدين

جاللة الملك والحكومة األردنية ومجلس النواب ممثال 
ية والشعب األردني على الجهود بلجنة فلسطين النياب

المبذولة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات 
  .اإلسالمية والمسيحية في فلسطين بشكل عام

وأشار إلى أن المنتدى يعمل دائما على تنظيم 
الفعاليات والنشاطات المختلفة والمؤتمرات التي تدعم 
 القضية الفلسطينية وصمود أهلنا في القدس الشريف

  .والخليل

وخالل اللقاء، عرض الحضور ألبرز التحديات 
التي تواجه القطاع التجاري في األردن وفلسطين، 
مطالبين بالعمل على حلها لتنشيط الحركة التجارية 

 .واالقتصادية بين البلدين الشقيقين

 ٥ ص١٠/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

وزراء الخارجية العرب يرفضون محاوالت 

 س بالوصاية الهاشميةإسرائيل المسا
  

أشاد وزراء الخارجية العرب،  -   بترا- القاهرة
بجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني، الوصي على األماكن 
المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، في 

  .الدفاع عن المقدسات وحمايتها

وجدد الوزراء رفضهم لكل محاوالت إسرائيل 
ة الهاشمية، وثمنوا الدور المساس بالرعاية والوصاي

األردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف، وحذروا في قراراتهم، من 
محاوالت العبث والمساس بالقدس لتغيير الوضع القانوني 

  .والتاريخي القائم فيها

جاء ذلك خالل اجتماع مجلس جامعة الدول 
 ١٥٢الوزاري في دورته العادية العربية على المستوى 

المنعقد في القاهرة، حيث اكد وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين أيمن الصفدي أن دعم العمل العربي المشترك 
ًيبقى ثابتا أردنيا، مشيرا الى ضرورة حشد الجهود لدعم  ً

» األونروا«وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 
ًماليا وسياسيا لضمان  استمرارها في أداء مهامهما وفق ً

 .تكليفها األممي

 ١ ص١١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

االحوال "مقدسيون يقدرون الدعم الملكي و

 تعمل للتخفيف من معاناتهم" المدنية
 

اكد مدير عام دائرة االحوال  - بترا -رام اهللا 
المدنيه والجوازات فهد العموش ان تفويض المحكمه 

دس الشريف بقبول معامالت تجديد الشرعيه في الق
جوازات السفر للمقدسيين وتخفيض رسوم اصدار وتجديد 
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يأتي ) ومساواتهم باالردنيين(جوازات السفر المقدسيين 
انطالقا من التوجهات الملكيه الساميه الداعيه دوما 
للتخفيف عن المقدسيين دعما لصمودهم وحمايه الهوية 

 .العربيه لمدينه القدس

خالل تفقده سير اجراءات قبول جاء ذلك 
معامالت المقدسيين في المحكة الشرعيه في مدينة 
القدس المحتلة الثالثاء، بحضور القائم باعمال قاضي 
القضاه في القدس الشيخ واصف البكري وقاضي القدس 

 .الشرعي الشيخ محمد سرندح

اما ) حق الخيار(واشار العموش ان للمقدسيين 
كمة الشرعيه في القدس او بتقديم معامالتهم للمح

الحضور الى دائرة االحوال المدنيه والجوازات في عمان 
مبينا ان هذا االجراء اتى للتسهيل على المقدسيين 

 .والتخفيف عليهم

وعن انواع المعامالت التي تقدم للمحمة 
الشرعيه قال العموش ان المحكمة الشرعيه في القدس 

للمقدسيين سواء تستقبل طلبات التجديد لجوزات السفر 
اكانت دائمه ام مؤقته وكذلك معامالت اصدار جواز 

عاما ) ١٦(السفر الول مره لالطفال القاصرين دون سن 
شريطة ان يكونوا مضافين للهوية المقدسية الحد 

 .الوالدين

ونوه إلى أنه يمكن لحملة الجوازات االردنية 
 الحاصلين على الهوية المقدسية المؤقته تقديم طلباتهم

 .في المحكمة الشرعية

واشار الى ان دائرة االحوال المدنية والجوازات قد 
قامت بتدريب الموظفين في المحكمة الشرعيه واعتمادهم 
لقبول المعامالت حيث يتم قبول المعامالت من اصحاب 
العالقة شخصيا مرفقا بها كافة االوراق الثبوتيه ووفقا 

المدنيه والجوازات لالجراءات القانونيه في دائرة االحوال 
وبعد ذلك تقوم شركة البريد االردني عن طريق شركائها 
في القدس بنقل تلك المعامالت وايصالها الى دائرة 

االحوال المدنيه والجوازات لتدقيقها والتثبت من استيفائها 
للشروط القانونيه ليصار الى اصدار الجواز واعادة 

كمة الشرعيه تسليمه للبريد االردني العادته الى المح
 .وتسليمه الصحاب العالقه

وردا على سؤال حول اختيار المحكمة الشرعيه 
الستقبال معامالت المقدسيين، قال العموش ان المحكمة 
الشرعيه في القدس الشريف تعد جزءا ال يتجزا من تشكيل 
المحاكم االردنية وتتبع للنظام القضائي االردني وتخضع 

ام القانون االردني مع مراعاة في اجراءاتها وادارتها ألحك
الظروف القائمة في القدس الشريف بعدم وجود جهة 

 .ادارية

واشاد العموش بجهود كوادر المحكمة الشرعية 
من حيث تنفيذهم للتعليمات واالجراءات بدقة واتقان 
واوعز بتوفير نماذج طلبات الحصول على الجوازات مجانا 

 .رةداخل المحكمة الشرعيه عن طريق الدائ

ورحب القائم باعمال قاضي القضاة الدكتور 
واصف البكري بزيارة وفد دائرة االحوال المدنية والجوازات 

وأكد أن هذه الزيارة ، برئاسة مديرها العام فهد العموش
تأتي في إطار متابعة تنفيذ المكرمة الملكية الساميه 
لجاللة الملك عبد اهللا الثاني لدعم صمود المقدسيين 

م في ارضهم من خالل تسهيل وتبسيط االجراءات وتثبيته
المتعلقة بإصدار وتجديد جوازات السفر عن طريق 
المحكمة الشرعية في القدس بواسطة البريد االردني 

إضافة الى تخفيض رسوم تجديد الجوازات ، وشركة واصل
 .ومعاملة المقدسيين معاملة االردنين

ه ولفت القائم بأعمال قاضي القضاة الى أن هذ
المكرمة كانت محل تقدير المقدسيين جميعا الذين اعتبروا 
هذا االمر حلقة من حلقات الدعم االردني المستمر 

فالشعب االردني كان وما زال السند ، للشعب الفلسطيني
والظهير والعون والنصير لتوأمه وشقيقه الشعب 

 .الفلسطيني
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وأكد القائم بأعمال قاضي القضاة اهمية وصاية 
ملك عبد اهللا بن الحسين المعظم على المقدسات جاللة ال

االسالمية والمسيحية في القدس الشريف وفي مقدمتها 
المسجد االقصى المبارك والتي تعتبر خط الدفاع الحقيقي 
عن هذه المقدسات في وجه التحديات التي تحاك ضد 

ولفت الى دور ، المسجد االقصى المبارك والمقدسات
دس الشريف والتي تعتبر عنوانا المحكمة الشرعية في الق

من عناوين القدس لما تمثله من بعد ديني وتاريخي 
ووطني ولما تقدمه من خدمات مميزه من شأنها التخفيف 
من معاناه المقدسيين ودعم صمودهم وثباتهم في ارضهم 
فهذه المحكمة جزء من السلطة القضائية االردنية وجزء 

 .الردنيةمن دائرة قاضي القضاة في المحكمة ا

وتم االستماع الى فضيلة قاضي القدس الشرعي 
الشيخ محمد سرندح حول ما قامت به المحكمة من 
اجراءات للتسهيل على المقدسيين من خالل تجهيز البنية 
التحتية وتوفير كافة الوسائل الممكنة والمتاحة للتخفيف 
عنهم من خالل استقبال معامالتهم حيث قامت المحكمة 

م قلة االمكانيات بتهيئة البنية التحتية الشرعية ورغ
وتوفير قاعة الستقبال معامالت المقدسيين لتجديد 

 .جوازات المقدسيين

 ٨ ص١١/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تأييد لموقف الملك واألقصى .. ندوة القدس
  غير قابل للتقسيم

  

أكد المشاركون خالل اختتام  –  بترا–ّعمان 
التراث الثقافي والحضاري  «أعمال الندوة االقليمية حول

أمس، التأييد » الواقع والتحديات ...في مدينة القدس
المطلق لموقف جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس 
والمقدسات االسالمية والمسيحية، ووقوفهم خلف جاللته 
في الحفاظ على المقدســـات، وتأييـــــدهم المطلق على 

 وال للوطن البديل وال للتنازل ال للتوطين(( الالءات الثالثة
، وعلى ))عن أي شبر في القدس والقدس خط أحمر

الوصاية الهاشمية ألنها واجب يفخر األردن بحمله 
ومسؤوليته التاريخية الراسخة، ويتشرف بحملها نيابة 

  .عن األمتين العربية اإلسالمية جاللة الملك

وعبر المشاركون، عن دعمهم وتأييدهم لمواقف 
 الفلسطيني محمود عباس تجاه القدس الراسخة الرئيس

  .وقضاياها

واكد المشاركون في البيان الختامي، أن مدينة 
القدس ستبقى عربية اسالمية خالدة إلى يوم الدين، وأن 
المسجد األقصى هو للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه 

  .>>...أحد،

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  أوقاف القدسمكافأة نهاية خدمة لموظفي
  

اقر مجلس الوزراء  -  أنس صويلح-عمان 
نظام تخصيص مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف 

  .القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك

ُووفق النظام ينشأ في المملكة صندوق يسمى 
، )صندوق مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس(

ند انتهاء خدمته بحيث يمنح المستفيد مكافأة مالية ع
لغايات تمكينه من مواجهة األوضاع المعيشية الجديدة 

  .التي ينتقل اليها بعد انتهاء خدمته

ُكما يمنح المستفيد الذي يتم انهاء خدماته بغير 
الفصل أو العزل أو فقدان الوظيفة أو االستغناء عن 

وقدرها ) مكافأة نهاية الخدمة(الخدمات مكافأة تسمى 
هر واحد عن كل سنة خدمة فعلية وحسب ش) أجر/ راتب(

ُآخر راتب تقاضاه المستفيد، كما يعطى المستفيد عن 
الخدمة الجزئية من السنة األخيرة مكافأة بنسبة مدة 
الخدمة من هذه السنة على ان ال تحتسب االجازة بدون 
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راتب وعالوات والتي يحصل عليها المستفيد من الخدمة 
  .الفعلية له

حق للمستفيد الحصول على وبحسب النظام، ي
االستحقاقات الممنوحة له من أي صندوق آخر كصندوق 
االدخار والتقاعد أو أي عائدات أخرى، واذا توفي 
المستفيد تؤول جميع حقوقه في مكافأة نهاية الخدمة 
إلى ورثته الشرعيين، وبجب على المستفيد عند قبض 

ه مكافأة نهاية الخدمة توقيع مخالصة مثبت فيها قبض
لجميع مستحقاته المالية وال يجوز تسليم المستفيد مكافأة 
نهاية الخدمة إال بعد تقديم إقرار خطي موقع منه 
ًشخصيا أو من وكيله أمام المرجع المختص يتضمن 
إسقاط حقه الشخصي عن جميع ما يترتب له نتيجة 
ًعمله في الدائرة وعليه إبراء ذمة الدائرة إبراء شامال 

 حقوق ناشئة أو يمكن أن تنشأ له بعد ًومطلقا من أية
  .انتهاء الخدمة

من   وتتكون الموارد المالية للصندوق
المخصصات المالية التي تقدمها الحكومة للصندوق 
واالقتطاعات من رواتب المستفيدين والتبرعات والهبات 
والوصايا التي تقدم له وعوائد استثمار امواله وأية موارد 

 .رأخرى يوافق عليها الوزي

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مفتي القدس يثمن مواقف الملك الداعمة 
 للقضية الفلسطينية

 

 أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية - عمان
المحامي يحيى السعود وقوف الشعب االردني خلف جاللة 

ال للوطن للبديل، (اته الثالث الملك عبداهللا الثاني في الء
، ومواقفه الداعمة للقضية )ال للتوطين، ال لصفقة القرن

 .الفلسطينية

وقال السعود خالل لقاء اللجنة أمس الخميس 
بمفتي القدس والديار المقدسة محمد حسين، إننا في 
األردن نتألم لما يجري في القدس ولن نتخلى عن القدس 

  . قضية األردن األولىوالقضية الفلسطينية التي هي

وأشار الى ان اللجنة طلبت من وزير االوقاف 
والشؤون والمقدسات االسالمية عبد الناصر ابو البصل 
تقديم المزيد من الدعم لموظفي وحراس الوزارة في 
القدس نظرا للضغوط المستمرة التي يتعرضون لها من 

ئم االحتالل االسرائيلي، مؤكدا ان اللجنة بحالة انعقاد دا
  .ومكثف ومتابعة لما يجري في القدس والمقدسات

من جهته، ثمن المفتي حسين مواقف جاللة 
الملك الداعمة للقضية الفلسطينية وثبوت الموقف 
االردني بالرغم مما يتعرض له من ضغوطات لتغيير 

  .موقفه تجاه القضية الفلسطينية

واشار حسين، الى ان الشعب االردني يعتبر رئة 
ن، مشيدا بمواقف مجلس النواب ولجنة الفلسطينيي

فلسطين النيابية الداعمة للقضية الفلسطينية، كما 
استعرض أبرز التحديات التي يتعرض لها المرابطون 
والمصلون في القدس والمسجد األقصى المبارك 

  .وممارسات االحتالل الهمجية تجاههم

  ٥ص ١٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

التفافها حول القيادة تؤكد " اإلخوان المسلمين
  الهاشمية ومواقفها الصلبة الداعمة لفلسطين

  

 اكدت جماعة اإلخوان المسلمين - بترا - عمان
التفافها حول القيادة الهاشمية في مواقفها الصلبة ضد 
كل محاوالت المساس باالراضي الفلسطينية وبسيادة 

 .االردن وحقه بالوصاية على مقدسات القدس المحتلة

لجمعية في بيان اليوم الجمعة حول وقالت ا
تصريحات رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
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االخيرة، ان المؤمرات على الشعب الفلسطيني ومحاوالت 
تصفية قضيته لم تتوقف منذ عقود، مؤكدة ان هذه 
المؤمرات ستتكسر على صخرة صمود الفلسطينيين ودعم 

 .المخلصين من العالم العربي واالسالمي

واكدت ان تمتين الجبهة الداخلية خيار 
استراتيجي وخير سبيل لمواجهة التحديات، داعية السلطة 
الفلسطينية وجميع الفصائل االخرى الى تغليب المصلحة 
العليا للشعب الفلسطيني وتوحيد الصفوف لتحطيم 

 .ات على القضية الفلسطينيةالمؤمر

  ٢ ص١٤/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

طون الضوء علـى دور الهاشمييـن منتدون يسل

فـي الحفـاظ على عروبة القدس وحماية 
 مقدساتها

 

نظم ملتقى األغوار الجنوبية الثقافي  - عمان
مؤتمرا تم تكريسه للحديث عن القدس في عيون بني 
هاشم واالردنيين، رعاه محمد داودية رئيس مجلس إدارة 
 دار الدستور في قاعة نادي غور الصافي مساء امس

  .االول الثالثاء

وقدم خالد عارف العشوش رئيس الملتقى شرحا 
عن أهمية مدينة القدس في وجدان أبناء األمة عامة 

  .واألردنيين والهاشميين خاصة

وابرز حسين محاسنة نائب رئيس بلدية األغوار 
الجنوبية دور الهاشميين المبكر في رعاية وحماية 

  .المسجد االقصى والقدس

تمر على أهمية اإلعمار وركز راعي المؤ
الهاشمي الذي تجسد في تبرع شريف مكة الشريف 

 ١٩٢٤ الف ليرة ذهبية عام ٢٥الحسين بن علي بـ 
  .إلعمار المسجد االقصى

وعرض داودية بعض النماذج من تضحيات 
الشعب األردني وقواته المسلحة في سبيل القدس وقدم 

لحسبان نموذجا متميزا هو الشهيد المالزم فرحان محمد ا
الذي كتب رسالة الى ابنته ذات العشرة شهور اكد فيها 
قبل يوم من استشهاده انه يطلب الشهادة في سبيل 

  .المسجد االقصى

 ٦واشار الى معركة تل الذخيرة األسطورية في 
 من افراد ٩٧ التي استشهد فيها ١٩٦٧حزيران عام 

 ضابط ١٠١الحامية العسكرية االردنية البالغ عددها 
  .يوجند

ونوه داودية بجهود الملك عبداهللا الثانى في 
رعاية وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس 

  .في كل المحافل الدولية

وقدم الدكتور حسين المحادين عميد كلية العلوم 
االجتماعية في جامعة مؤتة ورقة ركز فيها على الهوية 

ني الثقافية في تقوية الروابط بين الشعبين االرد
 مبينا أهمية ،والفلسطيني في سبيل القدس كقضية عربية

الوحدة التاريخية بين القدس والكرك من خالل وجود 
  .مصطبة الكرك في مدينة القدس

وتحدث الدكتور محمد الهويمل حول القدس عبر 
التاريخ وأهمية البعد التاريخي في قضية القدس والجذور 

وابرز . ود في القدسالتاريخية التي لم تؤيد ادعاءات اليه
دور العرب والمسلمين عبر التاريخ مما يؤكد ان القدس 

  .مدينة عربية إسالمية

وأدار جلسات المؤتمر الباحث الدكتور عواد 
النواصرة الذي تحدث عن دور األعمار والوصاية 

  .الهاشمية في الحفاظ على عروبة القدس

  التوصيات

ا وأعلن المؤتمرون عددا من التوصيات ابرزه
التأكيد على الدور الهاشمي في اعمار القدس وتقدير 
الجهود الملكية ووزارة األوقاف المبذولة في هذا المجال، 
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والدعوة الى إقامة المزيد من المؤتمرات حول القدس 
ودعوة وسائل اإلعالم المختلفة للمساهمة في نشر 
وقائعها وتوصياتها، وتشكيل لجان شعبية في جميع 

ة برعاية رسمية تسهم في ابقاء جذوة محافظات المملك
القدس حاضرة، والتأكيد على الهوية الثقافية ودورها 
الحاسم في دعم قضايا االمة العربية والقدس في 

  .طليعتها

  ٩ص ١٩/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نقدر مواقف الملك : الحكومة الفلسطينية
 .لجانب حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة

  

 بحث وزير االشغال العامة -  بترا-رام اهللا 
واإلسكان فالح العموش مع رئيس الوزراء الفلسطيني 
الدكتور محمد إشتية في رام اهللا عصر امس، بحضور 
سفير المملكة لدى فلسطين محمد أبو وندي، سبل 

  .التعاون في مجال االشغال العامة واإلسكان

وأشار العموش إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم 
 أمس االول بين المملكة ودولة فلسطين للتعاون توقيعها

والتنسيق في مجال الطرق واإلسكان، مشددا على 
المواقف الثابتة للمملكة بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ٕفي دعم واسناد األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم 
ًالوطنية كاملة وانهاء االحتالل، منوها بالرعاية والوصاية  ٕ

على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في الهاشمية 
  .القدس

بدوره عبر اشتية عن تقدير الحكومة الفلسطينية 
لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الوقوف إلى جانب 
حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وعلى رأسها الحق في 
ٕتجسيد استقالله الوطني وانهاء االحتالل، وفي الدفاع 

، كما عبر عن شكره للحكومة عن القدس ومقدساتها
األردنية على دعمها المستمر للفلسطينيين، وأوضح أنه 

يتم العمل منذ أشهر مع الجانب األردني لتعزيز العالقات 
االقتصادية بين الجانبين ورفع قيمة التبادل التجاري بما 

  .يخدم مصالح الشعبين الشقيقين

 كما زار وزير األشغال العامة واالسكان المهندس
فالح العموش نقابة المهندسين واتحاد المقاولين 
الفلسطينيين بحضور وزير األشغال الفلسطيني المهندس 
محمد زيارة، حيث جرى بحث سبل تحقيق التعاون في 

  .قطاعي الهندسة والمقاوالت

واطلع العموش بحسب بيان صحفي امس، على 
أوضاع القطاعين، مشيرا إلى اهمية تبادل الخبرات بين 

ردن وفلسطين في قطاعي الهندسة والمقاوالت لالرتقاء األ
بهما، واضعا الخبرات األردنية في هذا المجال تحت 

  .تصرف األشقاء

واكد العموش أهمية الشراكة بين الطرفين من 
أجل رفع المستوى االداء الهندسي والرقي بقطاع 

  .المقاوالت في البلدين

 اطار وتأتي زيارة العموش إلى الضفة الغربية في
تعزيز التعاون بين الجانبين في قطاع البنية التحتية، 
حيث تم أمس توقيع اتفاقية بين الجانبين، لتنفيذ بنود 
مذكرة التفاهم المبرمة في وقت سابق، حيث سيتم البدء 

رق واالسكان بعدد من النشاطات في مجاالت الط
  .والعطاءات

  ١ص ٢١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

جراءات اإلسرائيلية التي نرفض اإل: الملك

جاللته يؤكد الوقوف إلى .. تقوض السالم
 جانب الفلسطينيين لنيل حقوقهم

 

أكد جاللة الملك عبداهللا  -  بترا-نيويورك 
الثاني، خالل لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
في نيويورك، اليوم األحد، وقوف األردن بكل إمكاناته إلى 
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يين، في نيل حقوقهم العادلة جانب األشقاء الفلسطين
والمشروعة، ورفض المملكة لكل اإلجراءات األحادية 

  .الجانب التي من شأنها تقويض فرص السالم

وشدد جاللة الملك على أن حل الدولتين، هو 
السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والذي 
تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧لرابع من حزيران عام ا
  .الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

وأكد جاللة الملك أن األردن مستمر بتأدية دوره 
التاريخي والديني في حماية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية 

لحفاظ على ًعلى هذه المقدسات، مشددا على ضرورة ا
  .القانوني والتاريخي القائم في القدس الوضع

بدوره، عبر الرئيس الفلسطيني عن تقديره 
لمواقف األردن الثابتة بقيادة جاللة الملك في الدفاع عن 
حقوق الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية، 

  .ودعم القضية الفلسطينية والقدس

غتربين، وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون الم
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ومندوبة 

  .األردن الدائمة لدى األمم المتحدة

كما حضرها عن الجانب الفلسطيني أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ونائب 
رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والمغتربين، ومستشار 

ر دولة فلسطين لدى الرئيس للشؤون الدبلوماسية، وسفي
 .األمم المتحدة

  ٢ ص٢٣/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 ردن سيواصل دوره بحماية المقدسات األ:الملك

التقى جاللة الملك عبداهللا  –  بترا–نيويورك 
الثاني، بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني 
ولي العهد، في نيويورك أمس االثنين، المديرة العامة 

” اليونسكو“مم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لمنظمة األ
  .أودري أزوالي

وتم، خالل اللقاء، الذي عقد على هامش انعقاد 
استجابة استراتيجية لمكافحة : حوار القادة“اجتماع 

، في نيويورك، بحث التعاون بين ”الخطاب المتطرف
األردن والمنظمة وجهودهما في الحفاظ على التراث 

  .سانيالثقافي واإلن

كما تناول دور اليونسكو في حماية مواقع التراث 
العالمي المهددة بالخطر، حيث أكد جاللة الملك مواصلة 
األردن القيام بدوره التاريخي والديني في حماية 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، من منطلق 

  .الوصاية الهاشمية عليها

تربين، وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغ
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ومندوبة 

  .ن الدائمة لدى األمم المتحدةاألرد

 ٣ ص٢٥/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

خطاب الملك يجدد التزام األردن تجاه : القيسي

 ثوابته الوطنية
  

أشاد رئيس مجلس النواب باإلنابة  - عمان
ني الذي نصار القيسي بخطاب جاللة الملك عبداهللا الثا

ألقاه أمس االول الثالثاء خالل الجلسة العامة 
الجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم 
المتحدة في نيويورك، باعتباره يجدد التزام األردن تجاه 
ثوابته الوطنية وقضاياه المركزية وعلى رأسها القضية 

  .الفلسطينية

 بقيادة وأكد، في تصريح صحفي، أن األردن نجح
جاللته الفاعلة خالل المنابر اإلقليمية والدولية في إعادة 
الزخم للقضية الفلسطينية، فكانت قضيته األولى التي لم 
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تغب في كل خطاباته، حيث تمكن جاللته بحكمته 
المعهودة من عرض الموقف األردني الثابت والراسخ 

  .تجاهها

وقال إن جاللة الملك برؤيته الحكيمة قد دون 
ال تاريخيا ناصعا رصد فيه التطورات األخيرة التي سج

تشهدها القضية الفلسطينية في هذا الوقت الدقيق الذي 
اقتضى من جاللته المناداة للبحث عن حلول منطقية 
استندت على خبرته العملية ووعيه العميق بالظروف 

  .والمالبسات المحيطة

وأكد القيسي أن األردن بمكوناته وأطيافه 
 كافة يقف مع الطروحات التي عرضها جاللته السياسية

والتي تعبر عن ضمير األردنيين جميعا والسيما تأكيد 
أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف باعتبارها الضامن للحفاظ 
عليها وعلى هويتها التاريخية، الفتا إلى ان كل األردنيين 

لشعب الفلسطيني في نضاله لنيل يقفون ويساندون ا
  .حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة

لقد استمع العالم لكلمة األردن التي ألقاها : وقال
جاللة الملك والتي قدمت تحليال سياسيا لألزمات ودور 
العالم المتحضر في المساهمة بالحد من تأثيرها على 

ي العالمي اإلنسان والدول، وتأكيدها أهمية العمل الجماع
بهذا الشأن وصوال لبيئة عالمية مستقرة تكفل فرصا 

  .أفضل للتنمية الشاملة

وزاد القيسي أن جاللته استطاع وصف الحالة 
التي تمر بها الدول المستضيفة لالجئين، وخصوصا 
األردن الذي استضاف العديد من الالجئين الذين نزحوا 

رغم إمكاناته جراء األزمات السياسية التي ألمت ببلدانهم، 
المتواضعة؛ ما اثر سلبا على قدراته االقتصادية ونهضته 
التنموية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف مع األردن 

  .ليتسنى له االستمرار بدوره اإلنساني بهذا الشأن

وثمن القيسي دعوة جاللته للنهوض بواقع 
الشباب باعتبارهم بوصلة المستقبل الواعد القابل للبناء 

 في العديد من الميادين والمجاالت، وتأكيده تجاه عليه
االبتعاد بالشباب نحو بيئة صحية خالية من األفكار 

  .الهدامة واإليديولوجيات الظالمية

وقال إن إشارات جاللته لعدد من التحديات 
المستقبلية كشح المياه والتغير المناخي تعطي دالالت 

، حيث قدم واضحة على مدى الرؤية المستقبلية الواعية
عبر طروحاته انموذجا حضاريا يحترم ويقدر؛ ما يتطلب 
من الجميع التقاط تلك اإلشارات عبر استحداث جملة من 

  .االستراتيجيات واإلجراءات بهذا الخصوص

وأكد القيسي إن الدبلوماسية النشطة، والحراك 
الفاعل الذي قام به جاللته، وما يتحلى به من احترام 

عاد االهتمام ولفت أنظار العالم من عالمي مرموق قد أ
جديد إلى دائرة الصراع الذي تعاني منه المنطقة بسبب 
تطورات الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وما سيتمخض 
عنها إن لم تغتنم الحكومة اإلسرائيلية التوجه العام نحو 
السالم وتتوقف عن محاوالتها لطمس معالم مدينة 

 القبيل إنما يشكل سابقة القدس، ألن أي اعتداء من هذا
ّخطيرة من شأنها جر العالم إلى الهاوية، وهو ما يجب إال 
يتقبله العالم الذي عليه استثمار مثل هذه اللقاءات 

  .الجامعة

وبين إن جهود جاللة الملك في تبني قضايا 
األمة والدفاع عنها في المحافل الدولية، يتطلب منا 

ودعم جهوده والوقوف جميعا االلتفاف خلف قيادة جاللته 
صفا واحدا لتمتين جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات 

 .التي يمر بها بلدنا العزيز وامتنا العربية واإلسالمية

 ٣ ص٢٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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مواقف : "الدستور "قياديون فلسطينيون لـ

األردن ممارسة عملية لمسؤوليته الكبرى عن 
 القدس

  

ثمن قياديون  - لرنتيسي محمـد ا- رام اهللا 
فلسطينيون، الموقف األردني الحازم، حيال استمرار 
اإلنتهاكات اإلسرائيلية بحق المسجد األقصى المبارك، 
مؤكدين أن هذا الموقف يدعم صمود المقدسيين، في ظل 
استهداف المدينة المقدسة، ومحاوالت تسهيل ابتالعها 

ة، عبر ما بالكامل، على طريق تصفية القضية الفلسطيني
  .«صفقة القرن«ُتسمى 

واعتبر الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئاسة 
الفلسطينية للعالقات الدولية، إن الموقف األردني راسخ 
ّوداعم، ويشكل ممارسة عملية للمسؤولية الكبرى التي 
تحملها األردن، في صيانة وحماية المسجد األقصى 

  . فلسطينالمبارك، واألماكن اإلسالمية والمسيحية في

أن » الدستور» وقال شعث في تصريحات لـ
اإلحتجاج الذي قامت به الحكومة األردنية، وما تصرف 
به وزير الخارجية األردني، من لقاءات أجراها مع سفراء 
من اإلتحاد األوروبي، واستدعاء السفير اإلسرائيلي في 
عمان، كل ذلك يصب في دور إيجابي لألردن في قضية 

القضايا التي تواجهنا، لسنا نحن فقط من أخطر وأهم 
  .ٕكفلسطينيين، وانما كل المسلمين والمسيحيين في العالم

في األثناء، أكد الشيخ ناجح بكيرات، رئيس 
أكاديمية األقصى للوقف والتراث، اعتزاز أهل القدس 
بالموقف الريادي األردني، الذي تمكن من فرض معادلة 

 عن مواقفه في أكثر واضحة أجبرت االحتالل على التراجع
ًمن مناسبة، الفتا إلى أن المواقف الهاشمية حيال 

ًالقدس، أعطت زخما دوليا واقليميا للمدينة ومقدساتها ً ًٕ.  

ظن «: »الدستور» وقال بكيرات في حديث لـ
االحتالل أن كل شيء في القدس بما في ذلك المسجد 

 ًاألقصى المبارك، سيكون مستباحا، لوال الموقف األردني،
وفي المقدمة منه جاللة الملك عبد اهللا الثاني، الذي زاد 

ًأهل القدس رباطا وثباتا واضحين ً، مشددا على ضرورة »ً
تفعيل دور الوصاية الهاشمية في الدفاع عن القدس 
ًومسجدها المبارك، منوها إلى تالقي المجتمع المقدسي 
مع الموقف األردني الجاد في التصدي لكل المخططات 

  .يلية لتهويد المدينة المقدسةاإلسرائ

لنا أمل في أمتنا العربية «: وأضاف بكيرات
واإلسالمية بأن تسير على هدي القيادة األردنية في 
حماية القدس ومقدساتها، واإللتفاف حول وحدة الحكومة 
والشعب األردنيين، في مواجهة ما يخطط له االحتالل، 

  .«ولوال الحصانة الهاشمية لضاعت القدس

ره، ثمن رائد عبد اهللا، القيادي في االتحاد بدو
الموقف األردني، وجهوده » فدا«الديمقراطي الفلسطيني 

لبلورة موقف عربي موحد، يدعم ويساند الحراك والصمود 
ًالفلسطيني في القدس، مؤكدا أن التدخل العاجل لألردن، 
ًمن شأنه أن يضع حدا لكل الممارسات اإلسرائيلية كما 

مرة، يشتد فيها االعتداء على أولى عودنا في كل 
  .القبلتين

نحن نقرأ قوة «: »الدستور» وقال عبد اهللا لـ
الموقف األردني من خالل ردة الفعل من الجانب 
اإلسرائيلي، ولمسنا تأثير هذه المواقف من قبل، خالل 
ٕمعركة البوابات اإللكترونية، واغالق كنيسة القيامة، 

اب الرحمة، واقتحام ًوأخيرا محاوالت إغالق مصلى ب
المسجد األقصى صبيحة العيد، وبالتالي فالموقف األردني 

ًمقدر ومثمن عاليا ّ».  

مرة أخرى، تظهر «: وأضاف القيادي الفلسطيني
ًوحدة الموقف األردني ملكا وحكوما وشعبا، بأوضح  ً ً
تجلياتها، في الدفاع عن مسرى الرسول محمـد صلى اهللا 

خ علمتنا أنه ال يضيع حق ّعليه وسلم، وتجارب التاري
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ُورائه مطالب، ولن تضيع القدس ووراءها األردن، ومعه 
  ،«كل أحرار العالم

ويدرك الفلسطينيون، والمقدسيون على وجه 
الخصوص، أن ما يجري في المسجد األقصى المبارك، 
ًمن اقتحامات وانتهاكات، ليس معزوال عن مخططات 

ا، في إطار االحتالل لتهويد القدس، وتزوير تاريخه
مساعيه الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، 
بإنهاء ملف القدس، وشطبها من معادلة الصراع العربي 

 .اإلسرائيلي

 ٣ ص٢٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

نقف خلف الملك في الذود : الهيئات المقدسية

 عن األقصى
  

استنكر مجلس األوقاف  - القدس المحتلة 
سات اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، والشؤون والمقد

ودار اإلفتاء، ودائرة قاضي القضاة، ودائرة اوقاف القدس 
وشؤون المسجد األقصى المبارك ممارسات الجمعيات 
المتطرفة اليهودية بتنفيذ مخططاتها وبرامجها التهويدية 

 .والتي تقود المنطقة والعالم نحو المجهول

 الجمعيات المتطرفة وقالت في بيان اصدرته، ان
اليهودية بدأت بتنفيذ مخططاتها وبرامجها التهويدية منذ 
صباح امس االحد، والتي اطلقتها على مدار األيام السابقة 
عبر مواقعها اإلعالمية، وعلى لسان كبار حاخامتها 

ودا هوبمشاركة مفضوحة من وزراء وبرلمانيين من أمثال ي
ه االقتحامات المشؤومة، ليك و اوري ارئيل اللذين قادا هذغ

مستغلين فترة األعياد والمناسبات اليهودية كمنصة ورافعة 
لتحقيق أهدافهم ومآربهم الخبيثة حيث اقرت هذه 
المجموعات بنواياها المبيتة لهذا العام بتنفيذ صلوات 
وطقوس تلمودية علنية وصاخبة انطالقا من ساحات 

 .المسجد األقصى المبارك

هنا نستنكر هذه الممارسات من «: وقال البيان
التي تقود المنطقة والعالم نحو المجهول، السيما تصرفات 
ًشرطة االحتالل غير المسؤولة فيما جنحت اليه بداية من 
غضها الطرف عن هذه الدعوات التحريضية المقيتة وليس 
اقل من هذا خطورة هو توفير كل أسباب الدعم والحماية 

كينها من تدنيس ساحات لهذه المجموعات المتطرفة وتم
المسجد المباركة عبر تحويله الى ثكنة عسكرية تعج 
بمختلف وحداتها العسكرية واألمنية واالستخباراتية، بالتزامن 
ٍمع فرض حصار مطبق على كافة مداخل المدينة المقدسة 
والبلدة القديمة مع تشديد إجراءاتها على أبواب المسجد 

لشريف باحتجاز البطاقات الحرم القدسي ا/األقصى المبارك
الشخيصية للمصلين وغيرها من الممارسات التعسفية 
والقمعية والتي ال تعنى سوى بتمرير هذه المخططات 

  .الشيطانية

وعليه فانه ال يمكن القبول بمثل هذه اإلجراءات 
التعسفية تحت ذرائع المناسبات واالعياد والتي لن تصبح 

ًحدثا عابرا في أي وقت من األيام ، فمهما بلغت ممارسات ً
االحتالل ومن خلفه مجموعات المتطرفين من الصالفة 
والغطرسة، فهذه المجموعات المقتحمة بقوة السالح لن 
تصبح جزء من المشهد العام في المسجد األقصى المبارك 
ًالذي كان وما زال وسيبقى مسجدا إسالميا خالصا  ً

فوق ن وحدهم بكل ساحاته وطرقاته ومصلياته ميللمسل
 .األرض وتحتها وفي فضائه المبارك

واكد البيان اننا نعتبر هذا التصعيد الممنهج حلقة 
في سلسلة متصلة من االنتهاكات الهادفة الى زعزعة 
الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد 
األقصى المبارك منذ امد بعيد، االمر الذي يستعدعي دق 

لى مستوى حكومات ناقوس الخطر ورص الصفوف ع
وشعوب العالم اإلسالمي، وما مناشدتنا اليوم اال صرخة من 

لم بالمسجد األقصى المبارك نخاطب فيها أاأللم على ما 
امتنا وشعوبنا ان المسجد األقصى امانة في عنق كل مسلم 

 .غيور الى ان يرث اهللا األرض وما عليها
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وحملت الجهات التي اصدرت البيان حكومة 
 المسؤولية كاملة عن انجرارها وتماهيها مع دعوات االحتالل

غالة التطرف لتنفيذ هذه االقتحامات التي سبقتها عشرات 
بل مئات المنشورات التحريضية بمستوى تحريض وعنف 
غير مسبوق طالت كل ما يتعلق بالمسجد األقصى المبارك 
والتي ولدت من رحم االلة اإلعالمية لمنظومات االحتالل 

على نفسها جماعات جبل الهيكل، االمر الذي وما تطلق 
يؤكد خطورة هذه المنشورات ونوايها باحداث مس حقيقي 

بالوضع القائم في المسجد األقصى المبارك، لتكريس هذه 
  .القضية واظهارها عىل انها قضية نزاع قومي سيادي

وقالت اننا رغم هذا الحصار وهذه الممارسات 
يت المقدس واكناف بيت سنبقى على عهدنا ورباطنا في ب

المقدس، وسنظل االوفياء للقدس واقصاها على خطى 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني صاحب الرعاية والوصاية 

، والذي نشد على آياديه في الذود عن المسجد  اهللاحفظه
 .الحرم القدسي الشريف /األقصى المبارك

 ١ ص٣٠/٩/٢٠١٩الدستور 
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ًالقدس لم تغب أبدا عن أقوال وأفعال : كنعان
  الهاشميين

 

التراث "إطار الندوة اإلقليمية  في – عمان
" الواقع والتحديات" الثقافي والحضاري في مدينة القدس

 بالتعاون مع والمؤتمر الوطني األوقافالذي نظمته وزارة 
الشعبي للقدس، واللجنة الملكية لشؤون القدس، 

 .ر اإلسالمي العام لبيت المقدسوالمؤتم

 أمين عام اللجنة أكد الدكتور عبداهللا كنعان
على دور الهاشميين في الحفاظ الملكية لشؤون القدس 

أتوجه بداية : على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وقال
بتحية خاصة ملؤها الفخر واالعتزاز لفلسطين وجوهرتها 

هداء الذين روت القدس من البحر إلى النهر، تحية للش
دمائهم ثرى القدس وفلسطين، والى الصامدين والمرابطين 

 فلسطين والقدس ألجلوالمرابطات، والى كل العاملين 
وفلسطين والعالم كله، نوجهها األردن  في وأفرادمؤسسات 

ًمن اللجنة الملكية لشؤون القدس إليكم جميعا باحثين 
، هذه وأكاديميين وحضور كريم وللقدس التي تجمعنا

ًاللجنة التي تعمل على رصد األخبار وواقع القدس أوال 
ًبأول في تقرير يومي يوزع ورقيا على المؤسسات 

ًوالجهات المعنية، والكترونيا على حوالي  ألف ) ١٢٠(ٕ
ًعنوانا محليا ودوليا، وتوثق كل ذلك في تقرير شهري  ً ً
يفيد الباحثين والمهتمين، كما تولي اللجنة عناية خاصة 

ر الثقافة بإصدار كتب ودراسات في مواضيع تتعلق لنش
بالقدس من الناحية التاريخية، واالقتصادية، واالجتماعية 

ً مؤلفا، )٦٠ (والثقافية وغيرها حتى بلغت إصداراتها
وباإلضافة إلى ذلك فإنها تضع مكتبة اللجنة في خدمة 

 وطلبة العلم داخل والدكتوراهالباحثين وطلبة الماجستير 
آالف ) ٥( وخارجه حيث تحتوي على أكثر من األردن

كتاب ووثيقة وعنوان عن فلسطين والقدس، وتحرص 
اللجنة على المشاركة في معظم الفعاليات األردنية 

 .واإلقليمية والدولية ذات العالقة بالقدس

كل ذلك لتبقى القدس في ضمير كل أردني 
وعربي ومسلم، فقد كانت والزالت ركيزة العمل 

سية لقيادتنا صاحبة الوصاية الهاشمية على والدبلوما
المقدسات اإلسالمية والمسيحية التي ضحت وما تزال من 
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ًأجلها، فالقدس لم تغب أبدا عن أقوال وأفعال الهاشميين 
فهي حاضرة في خطاباتهم في كل المحافل الدولية، كذلك 
اقترنت القدس بالعديد من المبادرات والجهود العملية 

لتوجيهات المستمرة للدبلوماسية للهاشميين، وا
والمؤسسات ذات العالقة بأن تكون حاضنة للقدس 
وجوهر اهتمامها، وليس أدل على ذلك من جهود االعمار 

 وحتى اليوم، وقد ١٩٢٤الهاشمي للمقدسات منذ عام 
تعدى االهتمام الهاشمي بالقدس إضافة إلى االعمارات 

نها إنشاء وقفية االهتمام بالنواحي التعليمية والثقافية م
الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين لتدريس فكر اإلمام 
الغزالي في المسجد األقصى وجامعة القدس في عام 

م تم االتفاق على إقامة مركز ٢٠١٩م، وفي عام ٢٠١٢
الحسن بن طالل لدراسات القدس حيث يعنى بالدراسات 

 .المقدسية لمرحلة ما بعد الدكتوراه

لة وأعمق معنى من أقوال وليس هناك أبلغ دال
الهاشميين تجاه القدس قول جاللة الملك عبد اهللا الثاني 

ال للتوطين وال للوطن البديل وال للتنازل عن (حفظه اهللا 
والقدس خط احمر، ان هذه الوصاية الهاشمية ) القدس

تؤيدها جميع المنظمات الشرعية والسياسات الدولية، 
ً وقانونية، وسندا قويا باعتبارها وصاية تاريخية وشرعية ً

لألردن في الحفاظ على القدس وهويتها األصيلة في وجه 
ًالتزييف والتزوير والتضليل اإلسرائيلي الذي لم يعد خافيا 
حتى على العديد من ساسة العالم وكبار علماء اآلثار 

 .ومنهم إسرائيليين وغربيين

إن العمل الثقافي ألجل القدس يجد اليوم من 
إلقليمية والعربية واإلسالمية والمسيحية المنظمات ا

النشطة والمتحملة لمسؤوليتها العالمية واألخالقية 
ًاهتماما كبيرا مقرونا بجهد يشار إليه بالبنان، فالشكر  ً ً

 للتربية والعلوم والثقافة اإلسالميةموصول للمنظمة 
التي خصصت برامج وأقسام ثقافية معنية " اإليسيسكو"

لتنوع الثقافي، وللجنة الملكية لشؤون بالقدس والتراث وا

" ببلوغرافيا القدس" كتاب إصدارالقدس تجربة معها في 
م ليكون األول من نوعه في خدمة الباحثين ٢٠١٤عام 

 .وطلبة العلم والمعرفة عن موضوعات تتعلق بالقدس

 الحضور الكريم،

هل " القدس لمن؟"السؤال الذي يطرح نفسه هو 
 فقط؟ إن الحفاظ على التراث هي ألهل القدس وفلسطين

الثقافي والحضاري والدفاع عن القدس مسؤولية مليار 
مسلم "مليون عربي ) ٣٥٠(مليون مسلم، و) ٨٠٠(و

ً، فال يجوز ترك األردن وحيدا في مجابهة "ومسيحي
المخططات الصهيونية في فلسطين والقدس، ألن فكر 
 وعقيدة الحركة الصهيونية لن تكتفي بالقدس وفلسطين
فقط، بل تضع نصب عينيها االستيالء على الثروات 
العربية واإلسالمية كلها، واألردن هو خط الدفاع األول 
عن هذه الثروات من منطلقات وطنية وقومية ودينية 
ٕوانسانية وتاريخية مشهود لها، لذا ومع شكر األردن 
ًلألشقاء جميعا، إال أن ما يقدم لألردن، ال يتناسب مع 

اإلسرائيلي والتي   التي يفرضها االحتاللحجم التحديات
تسعى الحركة الصهيونية من خالل فرضها وتطبيقها 
محاربة أمننا وثقافتنا وهويتنا الراسخة، فأمن األردن 

  .وقوته هو أمن وقوة لألشقاء

 الحضور الكريم،

ًلقد أصبح العالم اليوم قلقا ومتذمرا من حاالت  ً
ير، لذلك رفض الصراع وتهميش إنسانية وكرامة الغ

سياسة إسرائيل، فالعديد من التقارير والدراسات البحثية 
ًتشعر بأن هذا المحتل لن يبقى طويال، وقد قال التاريخ 
كلمته وأعطى دروسه منذ زمن بعيد، فلم يدم في القدس 
ٍأي وجود لمحتل أو غاز، إن األرض والتاريخ والثقافة 

مر من والهوية ترفض كل محتل بغيض، وقد بات التذ
 .إسرائيل ثقافة تنتشر بقوة في كل بقاع العالم

ًإن إسرائيل لن تجد مسلما أو مسيحيا أو أي  ً
إنسان في العالم يحتكم لعقله وضميره الحر يوافق على 
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اغتصابها لفلسطين واألراضي العربية المحتلة وال على 
اعتبار القدس عاصمة موحدة مزعومة إلسرائيل كما 

، فإذا كانت تنشد السالم فعليها تدعي هي ومن يساندها
االلتزام بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية المنادية 

م ١٩٦٧بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 
 .وعاصمتها القدس الشرقية

ان إسرائيل لن تبقى قوية لألبد : ًختاما، أقول
وأمريكا لن تبقى داعمة لها لألبد والعرب والمسلمين لن 

بقوا ضعفاء لألبد، فقدسنا وفلسطيننا التاريخية ستعود ال ي

 جاللة األردنٕمحالة، فتحية إجالل واكبار واعتزاز لقائد 
ٕالملك عبد اهللا الثاني ابن الحسين حفظه اهللا والى شهداء 
األمة، فما يبذله جاللة الملك من جهود في حله وترحاله 

هد به وملف القدس ال يفارقه، وشعب يقف خلفه، أمر يش
العالم كله، ونقول له أيها الوصي على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في قدس العرب والمسلمين، أمضي 

  .واهللا معك.. .سيدي على بركة اهللا

  ١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

��ون�������

قرار هندوراس اعتداء : "الوطني الفلسطيني"

 على حقوق شعبنا
  

ر المجلس الوطني اعتب - كمال زكارنة -  عمان
الفلسطيني قرار دولة هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها 
بمدينة القدس المحتلة مرتبطة بسفارتها في تل أبيب، 

  .اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة دولته

وقال المجلس الوطني في تصريح صحفي صدر 
بأن هذا القرار انتهاك جسيم  عن رئيسه سليم الزعنون

 :الدولي وقرارات مجلس األمن الدولي خاصةللقانون 
، )٢٠١٦ (٢٣٣٤، و)١٩٨٠ (٤٧٨، و)١٩٨٠ (٤٧٦

والتي تؤكد كلها بأن مدينة القدس أرض عربية فلسطينية 
ٕمحتلة، وبطالن أي قرارات واجراءات تهدف إلى تغيير 
طابع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها 

   الديمغرافية

ك القرارات ال يجوز ألية وأضاف انه بموجب تل
تعترف بأي حق لالحتالل اإلسرائيلي فيها، وال  دولة أن

يجوز لها افتتاح بعثات أو سفارات لها في هذه المدنية 
  .المحتلة

وشدد المجلس الوطني على أن من واجب األمم 
المتحدة حسب ميثاقها ومن واجب دول العالم حماية 

 عن قرارات الهيئة األمن واالستقرار في العالم، والدفاع
األممية وضمان احترام القانون الدولي من دولة 
هندوراس والضغط عليها للتراجع عن قراراها غير 

  .القانوني

ودعا المجلس الوطني االتحادات البرلمانية 
 الدولية وبرلماناتها الى العمل مع برلمان هندوراس

ٕوالزامها بقرارات الشرعية الدولية  للضغط على حكومته
رورة احترامها لقواعد القانون الدولي والتزامها بشكل وض

 لسنة ٤٧٨خاص بقرار مجلس األمن الدولي رقم 
، الذي أبطل قرار الكنيست اإلسرائيلي بضم مدينة ١٩٨٠

القدس الشرقية واعتبارها العاصمة الموحدة إلسرائيل، 
وطالب الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من مدينة 

تراف بالقانون األساسي اإلسرائيلي بضم القدس وعدم االع
  .القدس
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وطالب المجلس الوطني االتحاد البرلماني العربي 
والبرلماني العربي واتحاد البرلمانات اإلسالمية والبرلمانات 
الصديقة للتحرك على صعيد اتحاد برلمانات أمريكا 
الالتينية والكاريبي للضغط على برلمان وحكومة 

هذه الخطوة المخالفة لقرارات هندوراس للتراجع عن 
الشرعية الدولية، والتي تعد انحيازا صريحا وكامال 

  .لالحتالل واالستيطان

  ٥ص ١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

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

 

حاتم عبد  حذر – أبو خضير محمد – القدس
زير السابق وعضو مجلس األوقاف اإلسالمية القادر، الو

في القدس، من خطورة االتفاق الذي وقعه كل من رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب الهوية 
المتطرف موشي فيجلن، والذي ستتم المصادقة عليه من 

 .قبل الطرفان بشكل نهائي األحد

هو هذا االتفاق ): القدس(وقال عبد القادر لـ
األخطر الذي يتعرض له المسجد األقصى المبارك منذ 

، والخطورة تكمن بأن المسجد األقصى ١٩٦٧العام 
 .أصبح ورقة مساومة في االنتخابات والتحالفات الحزبية

وهو يؤكد جدية حزب الليكود بزعامة نتنياهو في محاولة 
تغيير الواقع القائم في المسجد األقصى المبارك ومحاولة 

ٕور مجلس األوقاف وادارة األوقاف اإلسالمية، المس بد
والمس بالوصاية الهاشمية األردنية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة، خاصة 

 .بالمسجد األقصى المبارك

وأوضح عبد القادر أن االتفاق يأتي بالتزامن مع 
تصريحات زعماء الليكود، التي كان أبرزها تصريح وزير 

ًالداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان، الذي دعا صراحة األمن 

إلى إنهاء الوصاية األردنية على المسجد األقصى المبارك 
 .ٕوانهاء دور األوقاف

وأكد عبد القادر أن كل هذه التطورات تشير إلى 
أن المسجد األقصى المبارك أصبح في عين العاصفة، 

ًوهذا يتطلب تدخال عربيا واسالميا يتجاوز اال ً ستنكارات ًٕ
والتصريحات والشعارات إلى توجيه رسائل تحذيرية 
واضحة للواليات المتحدة التي تقف خلف كل هذا التمادي 

 .والتغول على مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك

وحذر عبد القادر نتنياهو والحكومة اإلسرائيلية 
إن المسجد األقصى المبارك : من مغبة اللعب بالنار، وقال

ساس وخط أحمر لن يقف الفلسطينيون مكتوفي عصب ح
 .األيدي أمام أي محاولة جديدة لتغيير الوضع الراهن فيه

يذكر أنه خالل مؤتمر عقده كل من رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب الهوية 
المتطرف موشي فيجلن الخميس، أعلن األخير انسحاب 

مة لصالح نتنياهو حزب الهوية من االنتخابات القاد
والليكود مقابل عدة امتيازات يمنحها نتنياهو لفيجلن 
ّوحزبه، وقع عليها الطرفان في مسودة مكتوبة سيصادق 

منح :"ومن أبرز هذه التعهدات. عليها الطرفان األحد
امتيازات خاصة لجماعات الهيكل المتطرفة، حيث جاء 

ومات تحسين الخدمات والمعل: "٤.٦في االتفاق، النقطة 
، ما يعني "جبل الهيكل"وتقصير فترة انتظار اليهود أمام 
 يافطات وأدوات ٕواحضارٕتسهيل اقتحاماتهم واطالة مدتها 

 .تعريفية خاصة بهم في المسجد األقصى المبارك

منظمات "ًوتعقيبا على هذا االتفاق اعتبر اتحاد 
أن هذا أكبر إنجاز سياسي يحققونه منذ احتالل " الهيكل

 في الطريق نحو بناء الهيكل ١٩٦٧ شرقية عامالقدس ال
 .المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة

واعتبر فريد أساف، المتحدث باسم االتحاد، أن 
هذا القرار سيضمن زيادة أعداد اليهود المقتحمين 
ّللمسجد األقصى ويحسن من سبل وطريقة االقتحامات 
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لألقصى، ومقدمة لتحجيم دور مؤسسة األوقاف 
ًفي المسجد األقصى، ووفق االتفاق أيضا اإلسالمية 

سيحصل فيجلن على وزارة سيادية مهمة في الحكومة 
  .اإلسرائيلية القادمة

  ١/٩/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

سيادة المطران عطا اهللا حنا يوجه نداء عاجال 

من واجبنا : "للكنائس المسيحية في هندوراس
  حكومة بالدكم بأنإعالنجميعا ان نرفض 

 "إلسرائيلالقدس عاصمة 
   

 وجه سيادة المطران عطا اهللا حنا –القدس 
 اليوم نداء األرثوذكس سبسطية للروم أساقفةرئيس 
 كافة الكنائس المسيحية في هندوراس إلىعاجال 

 وطالب سيادته في هذه الرسالة العاجلة ،ورؤسائها
بضرورة ان تعلن الكنائس المسيحية في هندوراس عن 

 عن باإلعالنكارها لقرار الحكومة هناك رفضها واستن
  .إلسرائيلالقدس عاصمة 

 إنماوقال سيادته بأن قرار حكومة هندوراس 
يعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي كما انه ال 
يساهم في تحقيق العدالة والسالم في هذه البقعة 

  .المقدسة من العالم

على  يعتبر تطاوال إنماان قرارا من هذا النوع 
الحقوق الفلسطينية ومساسا خطيرا بطابع مدينة القدس 
الخاص التي تعتبر مدينة مقدسة في الديانات التوحيدية 

 الثالث كما انها المدينة التي يعتبرها اإلبراهيمية
 مقدساتهم أهمالفلسطينيون عاصمتهم وقبلتهم وحاضنة 

  .واإلسالميةالمسيحية 

 الهٕوابط اإلجراءيجب العمل على رفض هذا 
 يعتبر استفزازا خطيرا لمشاعر ألنهبأسرع ما يمكن 

الفلسطينيين مسيحيين ومسلمين كما انه يعتبر انتهاكا 

صارخا لحقوق الفلسطينيين والذين يناضلون من اجل 
الحرية والكرامة واستعادة الحقوق السليبة والعيش بسالم 
في ظل دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، 

في رسالته مخاطر هذا القرار الذي يبدو  سيادته وأوضح
 كما وقدم سيادته أمريكيةانه اتى بضغوطات وابتزازات 

لرؤساء الكنائس في هندوراس بعض االقتراحات العملية 
الواجب اتخاذها سريعا بهدف وقف قرار الحكومة في 

  .هندوراس وهو قرار مرفوض من قبلنا جملة وتفصيال

  ١/٩/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

االنتهاكات اإلسرائيلية للمسجد : الصفدي
 األقصى لعب بالنار

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

 والتجاري والسياحي ولزيادة التنسيق إزاء االقتصادي
القضايا اإلقليمية والدولية لتفعيل الجهود المستهدفة 

وعبر .تجاوز أزمات المنطقة وتحقيق األمن واالستقرار
الوزيران خالل لقائهما في وزارة الخارجية اليوم عن 
اعتزازهما بما تشهده عالقات المملكتين المتميزة من 

  . المجاالتتطور مستمر في جميع

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

كما بحث .وفاعلة تنهي الصراع وفق حل الدولتين
الوزيران األزمة المالية التي تواجهها وكالة األمم المتحدة 

وسبل ) األنروا(غاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين إل
تجاوزها ضرورة حتمية لضمان استمرار الوكالة بتقديم 
خدماتها لالجئين وفق تكليفها أألممي، واتفقا على 
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المضي في جهود المملكة والسويد المشتركة لحشد الدعم 
  .المالي والسياسي للوكالة

وصل واستعرض الوزيران التطورات في جهود الت
لحل سياسي لألزمة السورية واألزمة اليمنية والحرب 

ِوفي تصريحات صحافية مشتركة، أكد . على اإلرهاب
الصفدي على حرص المملكة تطوير عالقاتها مع السويد 
وثمن الدعم الذي تقدمه السويد لألردن لمساعدته على 

  . تحمل أعباء أزمة اللجوء السوري

داعمة لألنروا كما ثمن الصفدي مواقف السويد ال
والتي تبدت شراكة وعمال مستمرا مع األردن في تنظيم 
عديد فعاليات ومؤتمرات بالتعاون مع األشقاء واألصدقاء 

وشكر السويد . إلسناد الوكالة وتلبية احتياجاتها المالية
على الدعم المالي الذي تقدمه لألنروا والذي كان آخره 

ماضي ألربع  مليون دوالر أعلنته العام ال٢٠٠مبلغ 
  .سنوات

 ألف طالب ٥٦٠يلتحق أكثر من "وقال الصفدي 
 ألف طالب في المملكة ١٢٢فلسطيني بينهم حوالي 

بمدارسهم األسبوع الحالي وسيحصلون على حقهم 
األساسي في التعليم بفضل دعم السويد وعديد دول 
شقيقة وصديقة استمرار الوكالة بالقيام بدورها ضرورة 

 شيء يمكن أن يبرر حرمان أطفال حياتية وسياسية وال
فلسطين والالجئين الفلسطينيين من حقهم في التعليم 

  ".والعيش بكرامة

وأكد الصفدي أن األنروا، التي يصل العجز 
 مليون ١٢٠المالي في موازنتها للعام الحالي حوالي 

دوالر، مرتبطة بقضية الالجئين التي يجب حلها بما 
ض وفق قرارات الشرعية يضمن الحق في العودة والتعوي

الدولية ومبادرة السالم العربية التي تدعو إلى حل متفق 
  .عليه في إطار حل سياسي شامل للصراع

كما قال الصفدي إن البلدين متفقان على أن ال 
بديل لحل الدولتين سبيال لحل الصراع، مشددا على أن 

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 
 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس ١٩٦٧ان حزير

هذا الحل وفق القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية هو 
  .السيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل

وحذر الصفدي من تبعات االنتهاكات اإلسرائيلية 
الحرم القدسي الشريف ومحاوالتها  /للمسجد األقصى

. سيحية للمقدساتتغيير الهوية العربية اإلسالمية والم
هي لعب بالنار لن يفضي إال "وقال إن هذه االنتهاكات 

إلى تأجيج الصراع، ما يهدد األمن والسلم الدوليين 
واإلقليميين ويستدعي موقفا دوليا صارما في مواجهة 

وأكد أن القدس خط أحمر ." االعتداءات اإلسرائيلية
بالنسبة لجاللة الملك عبداهللا الثاني، الوصي على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة، 
مشددا على أن حماية القدس والمقدسات هي مسؤولية 
عربية إسالمية دولية مشتركة في ضوء مكانة المدينة 
المقدسة وما تمثله اإلجراءات اإلسرائيلية من خطر على 

السيادة على "وقال إن . األمن والسلم إقليميا ودوليا
ة فلسطينية والوصايا على مقدساتها القدس المحتل

اإلسالمية والمسيحية هاشمية وحمايتها والحفاظ على 
  ".الوضع القائم فيها مسؤولية عربية إسالمية دولية

ِوفي ما يتعلق بالوضع في سوريا أكد الصفدي 
ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي 

سكها ويعد لها يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتما
لها أمنها ودورها ويهئ ظروف العودة الطوعية 

كما أكد الصفدي ضرورة إنهاء األزمة اليمنية .لالجئين
عبر حوار سياسي وفق المرجعيات المعتمدة واتفاقية 

وأكد دعم المملكة لمبادرة المملكة العربية . استكهولم
  .السعودية للحوار

طورات تابعنا اليوم بقلق شديد الت"وقال الصفدي 
في لبنان ونؤكد في المملكة ضرورة احترام القرار الدولي 
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 واحترام سيادة لبنان والحفاظ على أمنه ونحذر ١٧٠١
  ."من تبعات التصعيد

من جانبها قالت والستروم، ان األردن صديق 
مهم للسويد في المنطقة وان بالدها تتمتع بعالقات ثنائية 

عملية وبخصوص .قوية وتعاون مستمر مع المملكة
السالم في الشرق األوسط اكدت وزيرة الخارجية على 
الحاجة القوية إلى اطالق مفاوضات مجدية، ومواصلة 

  .إظهار الدعم الدولي لحل الدولتين

كما قالت والستروم ان زيارتها للمنطقة ركزت 
ووصفت الوضع . على األوضاع في اليمن بشكل أساسي

الدها ال تزال واكدت ان ب". بالكارثي"اإلنساني هناك 
ملتزمة بدعم العملية السياسية في اليمن، بما في ذلك 
تنفيذ اتفاقية استكهولم، التي تم التوصل إليها في 

  .٢٠١٨ديسمبر 

وبخصوص االزمة السورية اكدت الوزيرة على 
ضرورة وجود عملية سياسية ذات مصداقية، وثمنت 

ما ك. الجهود األردنية لمساعدة ودعم الالجئين السوريين
ْأعربت عن تقدير بالدها لدور االردن في احتضان عدد 
كبير من الالجئين السوريين منوهة الى ضرورة ان يكون 

 .هناك عودة طوعية وآمنة وكريمة لالجئين

  ٩ ص٢/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

بسط السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات 

 "حل الدولتين" يتوعد بقتل نتنياهو.. الضفة
  

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

  .شمالي الضفة الغربية المحتلة» الكانا«مستوطنة 

أحد من هنا ولن لن نجتث أي «: وقال نتانياهو
، )تجمع مستوطنات قطاع غزة(نكرر تجربة غوش قطيف 

وسنبسط السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء 
  .»من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل

لن أقسم القدس ولن اقتلع أي «: وأوضح
مستوطنة، وسأهتم بأن نسيطر على منطقة غربي نهر 

 وال أميز بين الكتل –سوف أفرض السيادة .. األردن
كل نقطة .. االستيطانية للنقاط االستيطانية المعزولة

استيطانية كهذه هي إسرائيلية وهي من مسؤوليتنا 
  .»كحكومة

وبتعهدات نتانياهو تلك، يؤكد ضمنيا على عدم 
، »حل الدولتين«ايمان الحكومة اليمينة في اسرائيل بـ

ل تراب وبانهاء فكرة اقامة دولة فلسطينية على كام
  .الضفة الغربية المحتلة، وعاصمتها القدس الشريف

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

 وغير فعال ومخالف للقانون الدولي سياسي فضفاض
ُوللشرعية الدولية، مضيفا ان هذا األمر يعتبر استمرارا  ً
لمحاوالت خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدي إلى أي سالم 

وأضاف أن سياسة االستيطان . أو أمن أو استقرار
ومحاوالت التطبيع المجاني المخالف لمبادرة السالم 

لدولتين جميعه مرفوض العربية، والعمل على تآكل حل ا
ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سالم يرضى عنه 
الشعب أو ال حصانة ألحد أو ألي قرار أو موقف يخالف 

  .قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية

وتعقيبا على تصريحات نتانياهو، قالت عضو 
إن هذه التصريحات «: حنان عشراوي. اللجنة التنفيذية د

التي يحاول من خاللها نتانياهو كسب أصوات 
المستوطنين المتطرفين ليست مجرد شعارات انتخابية بل 
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هي تفضح ممارساته القائمة على األرض وسياساته التي 
تعكس فكر وايديلوجيا دولة إسرائيل العنصرية المتطرفة 
التي تقوم على سلب أراضي فلسطين التاريخية ومحاربة 

ٕ مصيره واقامة دولته المستقلة ذات حق شعبنا في تقرير
  .»السيادة

وأكدت على أن دولة االحتالل اإلسرائيلي 
وبالتواطؤ مع اإلدارة األميركية تعمل بشكل ممنهج 
ومدروس للقضاء التام على الوجود الفلسطيني من خالل 
فرض أمر واقع على األرض يقوم على تشريع االستيطان 

ع على حساب وضم المستوطنات واالمتداد والتوس
ممتلكات ومقدرات المواطن الفلسطيني والتنكيل بشعبنا 
وتنغيص حياته اليومية وتعزيز سياسات التهجير القسري 

من .والتطهير العرقي وصوال الى إقامة إسرائيل الكبرى
جهته، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

ات على ّأشد العقوب«الفلسطينية، صائب عريقات، بإنزال 
ً، ردا على تعهد نتانياهو، »سلطة االحتالل ومحاسبتها

  .بضم مستوطنات الضفة

األمم المتحدة واالتحاد األوروبي «ودعا عريقات 
وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي عاجل 
تتحمل خالله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في 

محاسبتها، إنزال أشد العقوبات على سلطة االحتالل و
ٕواتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وادانتها، وتنفيذ 
قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس األمن 

٢٣٣٤«.  

وأكد عريقات أن إعالن السيادة على كافة 
ًلن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث أن «المستوطنات 

إن هيمنة القوة ال تخلق «، وقال »الضفة أرض محتلة
وال تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ًقانونا 

ذلك هو األمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم 
  .»غير قانوني واالستيطان جريمة حرب

، أن تصريحات نتانياهو، »حماس«وأكدت حركة 
حول بسط السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات الضفة 

من جهة .قعالغربية، خطيرة وتكريس لسياسة األمر الوا
اخرى، أعلنت سلطات االحتالل اإلسرائيلي عن مخطط 

المقامة على » شيلو«جديد يستهدف توسعة مستوطنة 
  .ٍأراض فلسطينية شمالي مدينة رام اهللا وجنوبي نابلس

وقال الناشط الفلسطيني، بشار القريوتي، إن 
اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية نشرت خارطة تضمنت إيداع 

ي جديد في قريوت وجالود جنوبي نابلس، مخطط استيطان
  .وترمسعيا شمالي رام اهللا

وأوضح القريوتي؛ وهو ناشط في مجال رصد 
انتهاكات المستوطنين جنوبي نابلس، أن الخارطة 

المقامة » شيلو«تستهدف توسعة نطاق سيطرة مستوطنة 
 .على أراضي القرى المذكورة

 ١٢ ص٢/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ستوطنات ستكون جزءا من أرض الم: نتنياهو

القيادة الفلسطينية ترفض و.. الدولة اإلسرائيلية

  التصريح وتعتبره إعالنا صريحا لضم الضفة الغربية

نددت القيادة  - عمان – نادية سعد الدين
الفلسطينية بتعهد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 

ات  على جميع المستوطن"السيادة اليهودية"نتنياهو، بسط 
الممتدة في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس 

 بؤرة استيطانية ١٢٠ مستوطنة و١٩٦المحتلة، ضمن 
وأكدت . ألف مستوطن إسرائيلي٦٥٠تضم أكثر من 

القيادة الفلسطينية رفضها لتصريح نتنياهو، الذي قال 
 "إسرائيل"المستوطنات ستكون جزءا من أرض "فيه إن 

ّإعالن صريح لضم الضفة "عتبرة أنه ، م"الدولة اإلسرائيلية
  ."الغربية إلى الكيان اإلسرائيلي

الرئيس محمود عباس سيطالب، "وأوضحت بأن 
في كلمته المقررة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة 
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الشهر الحالي، مجلس األمن الدولي بتنفيذ قراراته حول 
وقف األنشطة االستيطانية، مثلما سيدعو المجتمع 

 لعدم التعاطي مع االستيطان باعتباره غير قانوني الدولي
  ."ومخالف لقرارات الشرعية الدولية

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

في هذه “وأضاف أبو ردينة، في تصريح أنه 
ة والحاسمة التي تحاول فيها اإلدارة األوقات الخطر

األميركية خلق نهج سياسي فضفاض وغير فعال 
ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، فإن الحكومة 
اإلسرائيلية تستمر في اتباع هذا النهج الذي ال يعتبر 
حال، وذلك عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات 

  ."غير الشرعية في األرض المحتلة

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

  ."استقرار

لسياسة “وأكد أبو ردينة الرفض الفلسطيني 
االستيطان ومحاوالت التطبيع المجاني المخالف لمبادرة 

ً، داعيا ”السالم العربية، والعمل على تآكل حل الدولتين
سالم يرضى الشعب الفلسطيني، أو ال حصانة ألحد “إلى 

أو ألي قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية 
  ”.والشرعية العربية والدولية

وبالمثل؛ اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني هذا 
ًتحديا جديدا إلرادة المجتمع الدولي “التصريح اإلسرائيلي  ً

رات مجلس األمن ًوقرارات الشرعية الدولية، وخرقا لقرا
 الصادر في ديسمبر ٢٣٣٤الدولي، السيما القرار رقم 

 التي اعتبرت األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية ،٢٠١٦
غير قانونية، ويجب وقفها، بما في ذلك مدينة القدس 

  ."المحتلة

ال “، في بيان له، أنه "الوطني الفلسطيني"وأكد 
أو تعهدات شرعية وال قانونية ألي قرارات أو تصريحات 

ّصادرة عن أي جهة تشرع االستيطان اإلسرائيلي في 
أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة التي اعترفت بها األمم 

  ."٢٠١٢المتحدة العام 

ال سالم وال أمن مع االستيطان "وشدد على أنه 
ٕواالحتالل، وان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة 

، وعودة ١٩٦٧ان القدس على حدود الرابع من حزير
ّ يعد الضمانة ١٩٤الالجئين إلى ديارهم وفق القرار 

الوحيدة لتحقيق األمن واالستقرار في منطقة الشرق 
  .”األوسط

فيما طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
المجتمع الدولي “التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، 

بتحرك عاجل تتحمل خالله الدول مسؤولياتها بشكل 
ردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة ف

االحتالل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة 
  .ٕلردعها وادانتها

إعالن السيادة اإلسرائيلية على “وأكد أن 
ًالمستوطنات لن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث أن 

، عدا أن هيمنة القوة ال ”ًالضفة الغربية أرضا محتلة
 وال تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد ًتخلق قانونا

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

أما وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 
الدعم األميركي الالمحدود لالحتالل “فاعتبرت أن 

في تنفيذ ُواالستيطان يشجع نتنياهو على التمادي 
) ج(عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة 

باإلضافة الى القدس المحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني 
  ”.فيها

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

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

  .االحتالل الى مضاعفة مخططاتها االستيطانية

خطير خالل وكان نتنياهو أصدر تصريحه ال
المقامة على أراضي ” الكنا“زيارته إلى مستوطنة 

المواطنين الفلسطينيين في سلفيت، بالضفة الغربية 
حكومته ستطبق السيادة “المحتلة، قال فيه إن 

على جميع مستوطنات الضفة الغربية، ” اليهودية“
” إسرائيل“ستكون المستوطنات جزءا من أرض “: ًمضيفا

  .”الدولة اإلسرائيلية

وأضاف، وفق المواقع اإلسرائيلية االلكترونية، 
نحن نبني منازل جديدة هنا، هذا هو البيت األصلي “

جديدة، لن يقتلع أي ” الكنا“لشعب إسرائيل، سوف نبني 
آخر، لن ” غوش قطيف“شخص من هنا، لن يكون 
  .، وفق مزاعمه”يكون هناك المزيد من النزوح

حدة، فيما قال سفير فلسطين في األمم المت
) صوت فلسطين(رياض منصور في حديث إلذاعة 

الرئيس عباس سيلقي كلمة في الجمعية “الرسمية، إن 
العامة لألمم يطالب فيها مجلس األمن بتنفيذ قراراته 
ووقف التصعيد االستيطاني، كما سيدعو الدول إلى تقديم 
تقارير منسجمة مع الفقرة الخامسة من القرار الذي يؤكد 

ول أن تميز العالقة بين سلطات االحتالل على كافة الد
واألراضي المحتلة، وعدم التعاطي مع االستيطان باعتباره 

  .”غير قانوني ومخالف لقرارات مجلس األمن

جلسة رفيعة المستوى لمجلس “ونوه إلى عقد 
األمن الدولي برئاسة روسيا التي ستترأس المجلس حول 

ف االستيطان  بوق٢٣٣٤التقرير الفصلي؛ لتطبيق القرار 
  .”من قبل االحتالل اإلسرائيلي

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

وسد ” األونروا“لية األموال الالزمة لوكالة الغوث الدو
العجز في ميزانيتها وتجديد واليتها لمدة ثالث سنوات 

  .”مقبلة

  ٢٢ ص٢/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

وزير القدس األسبق يحذر من اتفاق إسرائيلي 
  ر الوضع القائم بالمسجد األقصىيغيتل

 

حذر القيادي بحركة فتح والوزير األسـبق للقـدس 
اق الـذي وقعـه كـل مـن حاتم عبد القادر، من خطورة االتفـ

ـــيس حـــزب  ـــامين نتنيـــاهو ورئ ـــيس وزراء االحـــتالل بني رئ
الهوية، المتطـرف موشـي فـيجلن، والمتوقـع أن المـصادقة 

 .عليه تمت عليه أمس األحد بشكل نهائي

هـــذا : "وقـــال عبـــد القـــادر، فـــي تـــصريح صـــحفي
ــه المــسجد األقــصى  ــذي يتعــرض ل االتفــاق هــو األخطــر ال

 والخطـورة تكمـن بـأن المـسجد ،١٩٦٧المبـارك منـذ العـام 
األقصى أصبح ورقـة مـساومة فـي االنتخابـات والتحالفـات 

وهو يؤكد جدية حزب الليكود بزعامة نتنياهو في . الحزبية
محاولة تغيير الواقـع القـائم فـي المـسجد األقـصى المبـارك 
ـــاف  ـــاف وادارة األوق ـــس األوق ـــدور مجل ـــة المـــس ب ٕومحاول

ـــى اإلســـالمية، والمـــس بالوصـــاية الها شـــمية األردنيـــة عل
ـــة،  المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية فـــي القـــدس المحتل

 ".خاصة بالمسجد األقصى المبارك

أن االتفاق يأتي بالتزامن مع "وأوضح عبد القادر 
تصريحات زعماء الليكود، التي كـان أبرزهـا تـصريح وزيـر 

ــــداخلي  ــــذي دعــــا " اإلســــرائيلي"األمــــن ال جلعــــاد أردان، ال



  
  ٣٨ 

 الوصاية األردنية على المسجد األقصى ًصراحة إلى إنهاء
 ".ٕالمبارك وانهاء دور األوقاف

وأكد عبد القادر أن كل هـذه التطـورات تـشير إلـى 
أن المــسجد األقــصى المبــارك أصــبح فــي عــين العاصــفة، 
ًوهــذا يتطلــب تــدخال عربيــا واســالميا يتجــاوز االســتنكارات  ً ًٕ
ــــة  ــــه رســــائل تحذيري ــــى توجي ــــشعارات إل والتــــصريحات وال

ضحة للواليات المتحدة التي تقف خلف كل هذا التمادي وا
 .والتغول على مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك

ــة  ــه مــن مغب ــاهو وحكومت ــد القــادر نتني وحــذر عب
إن المـسجد األقـصى المبـارك عـصب : اللعب بالنـار، وقـال

حساس وخط أحمر لن يقف الفلسطينيون مكتوفي األيـدي 
 .غيير الوضع الراهن فيهأمام أي محاولة جديدة لت

يذكر أنه خالل مؤتمر عقده كل من رئيس وزراء 
االحتالل بنيامين نتنيـاهو ورئـيس حـزب الهويـة المتطـرف 
موشـــي فـــيجلن الخمـــيس، أعلـــن األخيـــر انـــسحاب حـــزب 
الهويــة مــن االنتخابــات القادمــة لــصالح نتنيــاهو والليكــود 

ع مقابل عدة امتيازات يمنحها نتنياهو لفـيجلن وحزبـه، ّـ وق
ـــة ـــسودة مكتوب ـــي م ـــان ف ـــرز هـــذه . عليهـــا الطرف ـــن أب وم

مـــــنح امتيـــــازات خاصـــــة لجماعـــــات الهيكـــــل : التعهـــــدات
تحـسين : "٤.٦المتطرفة، حيث جاء فـي االتفـاق، النقطـة 

ــام  ــرة انتظــار اليهــود أم الخــدمات والمعلومــات وتقــصير فت
ٕ، ما يعنـي تـسهيل اقتحامـاتهم واطالـة مـدتها "جبل الهيكل"

ت وأدوات تعريفية خاصـة بهـم فـي المـسجد  يافطإواحضار
 .األقصى المبارك

منظمـات "ًوتعقيبا على هـذا االتفـاق اعتبـر اتحـاد 
أن هذا أكبر إنجـاز سياسـي يحققونـه منـذ احـتالل " الهيكل

 في الطريق نحو بناء الهيكل ١٩٦٧القدس الشرقية عام 
 .المزعوم مكان مسجد قبة الصخرة

م االتحـاد، أن واعتبر فريد أسـاف، المتحـدث باسـ
هــــذا القــــرار سيــــضمن زيــــادة أعــــداد اليهــــود المقتحمــــين 
ّللمــسجد األقــصى ويحــسن مــن ســبل وطريقــة االقتحامــات 

ــــــاف  ــــــة لتحجــــــيم دور مؤســــــسة األوق ــــــصى، ومقدم لألق
ًاإلســـالمية فـــي المـــسجد األقـــصى، ووفـــق االتفـــاق أيـــضا 
سيحــصل فــيجلن علــى وزارة ســيادية مهمــة فــي الحكومــة 

  .دمةالقا" اإلسرائيلية"

  ٢/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

اتصاالت فلسطينية اسبانية لمنع المشاركة في 

  "ترام القدس"بناء 
 

تواصلت السلطة الفلـسطينية مـع حكومـة إسـبانيا 
 التي فازت بمناقـصة تنفيـذ جـزء مـن CAFلمنع مجموعة 

، مـــن المـــشاركة فـــي بنـــاء البنيـــة "تـــرام القـــدس"مـــشروع 
 .ى األراضي المحتلةالتحتية للمشروع عل

أن الـسلطة " إفـي"وأفادت وكالة األنباء اإلسبانية 
أعربــت عــن امتعاضــها للجانــب اإلســباني مــن حقيقــة أنــه 

بشرقي " اإلسرائيلية"سينخرط في مبادرة لربط المستوطنات 
 .القدس والضفة الغربية المحتلة

وتمتلــك المدينــة، التــي يطالــب بهــا الفلــسطينيون 
الجـزء " إسـرائيل"ستقبلية والتـي تحتـل عاصمة لـدولتهم المـ

يعمــل بالفعــل " تــرام"، خــط ١٩٦٧الــشرقي منهــا منــذ عــام 
، وهــو مــا أثــار جــدال واســعا بــسبب ربــط ٢٠١١منــذ عــام 

 .المستوطنات في شرقي القدس مع غربي القدس

ـــصنيع  ـــشمل المـــشروع ت ـــدا ١١٤وسي  ترامـــا جدي
 وحــدة تعمــل حاليــا، لكــن الفلــسطينيين ٤٦ٕواعــادة تأهيــل 

حثــون الــشركة اإلســبانية علــى االنــسحاب مــن المــشروع ي
بــسبب تــأثيره علــى األراضــي المحتلــة، وحــذروها مـــن أن 

 .استمرارها في هذا العمل قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي

ــــسطيني  ــــة الفل ــــر الخارجي ــــه وزي ــــا لمــــا قال ووفق
أي محاولة من قبـل أي شـركة "األسبق ناصر القدوة، فإن 

ـــ ـــال تجاري ـــشكل لممارســـة أعم ـــة ت ـــي األراضـــي المحتل ة ف
 ".انتهاكا للقانون الدولي



  
  ٣٩ 

 CAFويقـول القـدوة إنــه إذا لـم تتراجـع مجموعــة 
الباسكية قد يـتم رفـع دعـوى قـضائية ضـدها أمـام القـضاء 

 .اإلسباني، وفي النهاية، على صعيد دولي

من جانبه، قـال منـسق الحملـة الـشعبية لمقاومـة 
نــا بعــض الــشيء فوجئ: "الجــدار واالســتيطان جمــال جمعــة

ــيم الباســك الــذي  بــأن هــذه الــشركة إســبانية وتقــع فــي إقل
  ".يأتي في طليعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني

  ٢/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تعميق االستيطان ": الخارجية الفلسطينية
 يكشف زيف الجهود األميركية للسالم

  

وقالــــت ...  <<- ناديــــة ســــعد الــــدين - عمــــان
ـــسطينيةال" ـــة الفل ـــتهم مـــساحات " إن "خارجي االســـتيطان ال

شاســعة مــن أراضــي شــعفاط، فــي إطــار مخطــط اســتيطاني 
ٕإسرائيلي ضخم يتضمن شق أنفـاق واقامـة جـسور لتعزيـز 
ــــستوطنات  ــــين مــــستوطنات غــــور األردن والم التواصــــل ب
المقامـــة شـــرقي القـــدس المحتلـــة، باإلضـــافة إلـــى توســـيع 

 شــمال القــدس "عطــروت" المنطقــة الــصناعية االســتيطانية
  ."المحتلة

ــــــــق ســــــــلطات االحــــــــتالل " وأضــــــــافت إن  تعمي
االســـــتيطان يكـــــشف زيـــــف الجهـــــود األميركيـــــة لتحقيـــــق 

مـا تـوفره اإلدارة األميركيـة مـن دعـم "، منوعـة إلـى "السالم
واسناد لالحتالل واالستيطان، وعجز المجتمع الـدولي عـن 

ن والقدس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة باالستيطا
ًالمحتلــة بــصفتها جـــزءا ال يتجــزأ مــن األرض الفلـــسطينية 

  ."المحتلة

ـــــك  ـــــرت أن ذل ـــــدفع ســـــلطات االحـــــتالل “واعتب ي
للتمادي في عمليـات فـصل القـدس المحتلـة بـشكل نهـائي 
عــن محيطهــا الفلــسطيني وربطهــا فــي العمــق اإلســرائيلي، 
في إطار المخططات االسرائيلية الهادفة إلـى تغييـر الواقـع 

تاريخي والقانوني القائم في القـدس ومقدسـاتها، وفـرض ال
المزيد من التضييقات على مواطنيها المقدسيين إلجبـارهم 
علــى الرحيــل عنهــا ليــسهل بعــدها إحــالل أعــداد كبيــرة مــن 

  ."المستوطنين مكانهم

ـــــــوزارة  ـــــــت ال ـــــــا دان ـــــــداءات عـــــــصابات "كم اعت
المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين ورشق مركبـاتهم 

 اإلســرائيلية، "كوخــاف هــشاحر"لحجــارة قــرب مــستوطنة با
ـــى  قـــرب قريـــة المغيـــر شـــمال شـــرق رام اهللا، ممـــا أدى إل

  ."تحطيم عدد منها

ــد "وقالــت إن  عمليــات تعميــق االســتيطان والتهوي
فــــي القــــدس المحتلــــة ومحيطهــــا وفــــي عمــــوم المنــــاطق 

، تترافــق مــع اعالنــات ودعــوات )ج(الفلــسطينية المــصنفة 
اليمين اإلسرائيلي الحاكم لتوسيع االستيطان يطلقها أركان 

القــانون اإلســرائيلي “ومطالبـات ووعــود بفــرض مـا يــسمى 
  .>>."..على المستوطنات” والسيادة اليهودية

  ٢٢ص ٣/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

التوسع في االستيطان يدلل على : الطراونة

  هوية إجرامية للمحتل

بي دان رئيس االتحاد البرلماني العر –عمان 
المهندس عاطف الطراونة اإلجراءات اإلسرائيلية الهادفة 
إلى التوسع في بناء المستوطنات على األرض 

  .الفلسطينية

وأضاف في بيان صادر عن االتحاد البرلماني 
العربي اليوم االثنين، أن تصريحات رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بفرض السيادة اليهودية على جميع 

ُة، تشكل عامال محرضا ينذر مستوطنات الضفة الغربي ً ً
  .بمزيد من العنف، وتدلل على هوية إجرامية للمحتل

واعتبر الطراونة أن تلك التصريحات تقوض 
ًفرص السالم، وتشكل خرقا واضحا لقرارات الشرعية 
ًالدولية ذات الصلة بوقف االستيطان، مناشدا باسم 



  
  ٤٠ 

ملوا االتحاد دول العالم اجمع وحكوماته وبرلماناته ان يتح
مسؤولياتهم األخالقية في مناهضة الظلم واالضطهاد 
ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بروح التضامن 
العالمي عبر أشكال متعددة من المقاطعة، وسحب 
االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل إلجبارها على 

  .اإلذعان للقانون الدولي وأحكامه

العربي وأعرب عن وقوف االتحاد البرلماني 
ودعمه الكامل لدولة فلسطين العربية، مؤكدا أن 
تصريحات نتنياهو لن تغير شيئا على أرض الواقع، طالما 
أن هناك قلبا فلسطينيا ينبض بالحياة، وسواعد تحمل 
راية المقاومة والتحدي، وعيونا ساهرة مصرة على بقاء 

  .فلسطين أرضا عربية مقدسة

  ٣ ص٣/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ردن يؤيد جهود حشد التصويت لدعم األ
  "األونروا"تفويض 

  

أيد األردن طلب دولة فلسطين  –  بترا–القاهرة 
مواصلة األمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس 
السفراء العرب جهودها في تفعيل قنوات االتصال 
الدبلوماسية والسياسية مع دول العالم لحثها على 

لتفويض لوكالة الغوث التصويت لصالح دعم تجديد ا
  .الدولية

واكد المجتمعون في ختام إجتماع المشرفين 
على شؤون الفلسطينيين الطارئ الذي دعت له فلسطين 
بمشاركة الدول المضيفة لالجئين، وعقد امس بالجامعة 
العربية وشارك فيه األردن ولبنان كدول مضيفة لالجئين 

مساس دعمهم الستمرار األونروا في عملها ورفض أي 
أو تالعب بتعريف صفة الالجئ الفلسطيني، كما أكدوا 

في تقديم كافة خدماتها التعليمية » أونروا«على استمرار 
والصحية واالجتماعية واإلغاثية لكل الالجئين داخل 

المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، حتى يتم 
  .حل قضية الالجئين حال عادال وشامال

ة االستهداف والتشكيك ودان المشاركون حمل
رض لها وكالة األونروا من اإلدارة األميركية، عالتي تت

والتي تتزامن مع اقتراب التصويت على تجديد التفويض 
  . الممنوح للوكالة في شهر تشرين الثاني المقبل

وأكد المؤتمر أهمية ومحورية الحضور العربي 
وى في مؤتمر تعهدات كبار المانحين لألونروا على المست

الوزاري، والذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية 
 العامة بنيويورك في تغطية العجز المالي الذي قدر بـ

 . مليون دوالر١٢٠

  ٤ ص٤/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ال حل ": القدس العربي" رئيس مجلس األمن لـ

لمشاكل الشرق األوسط دون حل القضية 

 الفلسطينية

 "القدس العربي" –  نيويورك– عبد الحميد صيام
 قال فاسيلي نيبنزيا، سفير االتحاد الروسي لدى األمم –

سبتمبر /المتحدة، ورئيس مجلس األمن لشهر أيلول
 إن األمم المتحدة "القدس العربي"الحالي، في حديث لـ
بقيت  ًمؤكدا أنها الشعب الفلسطيني ليست هي من خذل

القضية طوال هذه العقود جزءا من عملية المداوالت حول 
 .إليجاد حل سلمي للقضية دون جدوى

العمل الجماعي متعدد األطراف هو : نيبنزيا
الطريق الصحيح لحل قضايا الشرق األوسط، ودون أن 
يكون هناك حل للقضية الفلسطينية ال نعتقد أن قضايا 

  الشرق األوسط سيتم تسويتها

القدس "ًوأكد نيبنزيا ردا على سؤال لمراسل 
 األمم المتحدة في وقف االستيطان  حول فشل"العربي

اإلسرائيلي رغم القرارات العديدة من مجلس األمن 
والجمعية العامة والمنظمات الدولية ومبعوثي األمين 
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، ولماذا فشلت )٢٠١٦ (٢٣٣٤العام، وآخر تلك القرارات 
 األمم المتحدة بهذا الشكل الكارثي فيما يتعلق بفلسطين؟

انظر ": ألمم المتحدة، وقالأن اللوم ال يقع على عاتق ا
إلى اللجنة الرباعية، أين هي؟ موجودة لكن معطلة ال 

صفقة "نسمع اآلن عن ما يسمى بـ. تعمل شيئا
ويتم تأجيل إطالقها مرة وراء مرة وما نسمعه اآلن  "القرن

أنهم سيطلقونها قبل االنتخابات اإلسرائيلية أي بعد 
 تؤيد القضية أسبوعين وال أعتقد ذلك، تعرفون أن روسيا

. الفلسطينية وندين بشدة أنشطة إسرائيل االستيطانية
لسنا وحدنا من ندين تلك األنشطة بل معظم العالم كما 

  ."يظهر في أعداد المصوتين على القرارات

ليس لدي أخبار ": وأضاف السفير نيبنزيا
كل مرة نسمع . إيجابية لتقديمها حول هذا الموضوع

ملية السالم، نيكوالي تقارير المبعوث الخاص لع
لقد . مالدينوف، نجده متشائما أكثر من المرة السابقة

عرضنا على األطراف العمل الجماعي متعدد األطراف 
والذي نظن أنه هو الطريق الصحيح لحل قضايا الشرق 

ودون أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية ال . األوسط
االتحاد . نعتقد أن قضايا الشرق األوسط سيتم تسويتها

األوروبي يشاركنا في الموقف من الدبلوماسية متعددة 
ولألسف ليس لدي أخبار جيدة . األطراف لحل المسألة

  ."في هذا المضمار ألقدمها

وردا على سؤال حول التدخل التركي في شمال 
روسيا "سوريا، قال سفير روسيا لدى األمم المتحدة إن 

تواجد جماعات تتفهم شواغل تركيا األمنية الناجمة عن 
ندرك أن أنقرة حريصة ": ، وأضاف"إرهابية شمالي سوريا

على أن ال تهاجمها الجماعات اإلرهابية المتواجدة هناك، 
لكن ذلك ال ينبغي أن يكون سببا في تجاهل مصالح 

  ."األكراد

ونفى السفير الروسي وجود أي توتر بين روسيا 
ش، الذي واألمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيري

أنشأ الشهر الماضي لجنة تحقيق في هجمات استهدفت 
  .منشآت طبية تدعمها المنظمة الدولية في منطقة إدلب

ال يوجد أي توتر بيننا وبين ": وقال نيببنزيا
األمين العام بشأن تلك اللجنة، خاصة وأننا كشفنا في 
جلسات عديدة لمجلس األمن عدم صحة اتهام الجيشين 

  ." باستهداف تلك المنشآت في إدلبالروسي والسوري

وردا على سؤال بشأن التوتر في منطقة الخليج 
العربي بين إيران والواليات المتحدة األمريكية، أعرب عن 
توقعه أن تشهد االجتماعات رفيعة المستوى، المزمع 
عقدها في األسبوع األخير من الشهر الجاري على هامش 

خبارا إيجابية بالنسبة أ"الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
روسيا تسعى مع زمالئها ": وأضاف. "لالتفاق النووي

األوروبيين إلى المحافظة على هذا االتفاق وضمان أن ال 
  ."ينحرف أي من أطرافه بعيدا عنه

وحول مقترح روسيا، الذي تقدمت به في تموز 
يوليو الماضي، بشأن سبل تحقيق األمن الجماعي في /

وزعنا تصورنا عن ": بي، قال نيبيزيامنطقة الخليج العر
تحقيق األمن الجماعي على زمالئنا في مجلس األمن، 

نعتقد أنه ال يوجد ": وقال. "وتلقينا ردودا من بعض الدول
طريق آخر لتحقيق االستقرار في المنطقة إال عبر إنشاء 

  ."آلية لألمن الجماعي لبلدان المنطقة

ي إن وفي الملف الليبي، قال السفير الروس
مجلس األمن سيعقد األربعاء جلسة مشاورات تتضمن 

  .إفادة من الممثل األممي الخاص بليبيا

  ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االستيطان يهدد حل : االتحاد األوروبي

  الدولتين ويقوض السالم الدائم
 

 استولى مستوطنون -عمان -نادية سعد الدين
حتالل اإلسرائيلي، على متطرفون، أمس، بحماية قوات اال



  
  ٤٢ 

ٍأراض في بيت لحم، بالضفة الغربية، في وقت اعتبر فيه 
االتحاد األوروبي أن عمليات هدم المنازل واإلخالء 
ٕوالبناء االستيطاني تشكل تهديدا لحل الدولتين واحالل  ً

  .السالم الدائم

ونصب المستوطنون بيوتهم االستيطانية المتنقلة 
عة دونمات من األراضي على مساحة أرب” كرفانات“

الفلسطينية في بيت جاال، غرب بيت لحم، ومنعت 
  .أصحابها من الوصول إليها

فيما كثفت قوات االحتالل من وجود عناصرها 
العسكرية واألمنية في المنطقة لقمع أي احتجاج 
فلسطيني ضد انتهاكات االحتالل، ومستوطنيه، بحق 

لسطينية الشعب الفلسطيني، وسط تنديد القيادة الف
  .باالستيطان، ومطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقفه

ًوأصدر االتحاد األوروبي، أمس، بيانا قال فيه 
بالضفة ) ج(عمليات الهدم في المناطق المصنفة “إن 

ًالغربية، والبناء االستيطاني اإلسرائيلي يشكل تهديدا 
  .”ًلقابلية حل الدولتين وتقويضا لآلمال بسالم دائم

اد األوروبي، في بيانه الذي صدر وأضاف االتح
عن ممثله باإلتفاق مع رؤساء البعثات األوروبية في 

سياسة االستيطان اإلسرائيلية “القدس ورام اهللا، أن 
تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، كغيرها من 
اإلجراءات المتخذة في هذا السياق مثل عمليات الترحيل 

  .”درة المنازلالقسري، والطرد، والهدم ومصا

يتوقع من السلطات “وقال االتحاد إنه 
اإلسرائيلية احترام التزاماتها كقوة احتالل وفق القانون 

  .”الدولي

كرر معارضته الدائمة القوية “وشدد على أنه 
لسياسة االستيطان اإلسرائيلية واإلجراءات المتخذة في 
ٕهذا السياق، بما في ذلك عمليات اإلخالء والهدم، وان 

تمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل اس

الدولتين والسالم الدائم، كما يهدد بشكل خطير إمكانية 
  .”كون القدس عاصمة مستقبلية للدولتين

ُيشار إلى أن آخر القرارات األممية التي صدرت 
الصادر عن ) ٢٣٣٤(بخصوص االستيطان القرار رقم 

) سمبردي( كانون األول ٢٣مجلس األمن الدولي، في 
، والذي طالب بوقف فوري وكامل ٢٠١٦من العام 

  .لالستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة

وال تتوقف انتهاكات سلطات االحتالل في 
األراضي الفلسطينية المحتلة عند االستيطان فقط؛ حيث 

ً مواطنا ١٢أفادت معطيات رسمية فلسطينية باستشهاد 
 برصاص االحتالل اإلسرائيلي، في ًفلسطينيا، بينهم طفل،

) أغسطس(قطاع غزة والضفة الغربية، خالل شهر آب 
  .الماضي

عبد اهللا “وقال تقرير صادر عن مركز 
للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير، ” الحوراني

ارتقى عشرة شهداء من قطاع غزة، وشهيدان “أمس، أنه 
 من قبل من الضفة الغربية، في عمليات إعدام واضحة

  .”قوات االحتالل

االحتالل احتجز جثامين خمسة “وأضاف أن 
 ٥١شهداء، ليرتفع مجموعهم في ثالجات االحتالل إلى 

، في مخالفة صارخة للقانون ٢٠١٥ًشهيدا، منذ العام 
  .”اإلنساني الدولي

وأشار المركز، في تقريره الشهري، إلى أن 
حو سلطات االحتالل اعتقلت خالل الشهر الماضي ن“

ً مواطنا في كل من الضفة الغربية، بما فيها ٤٥٠
  .”القدس، وقطاع غزة

سلطات االحتالل تمارس سياسات “ونوه إلى أن 
عقابية قاسية ضد األسرى الفلسطينيين، المقدرين بنحو 

 سيدة، يعيشون ٤٣ طفال و٢٢٠ آالف أسير، بينهم ٦
ًظروفا صعبة داخل سجون االحتالل، ومحرومون من 
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هم المشروعة التي نص عليها القانون أبسط حقوق
  .”الدولي

ً مواطنا فلسطينيا برصاص ٦٣٠كما أصيب  ً
 في قطاع غزة، خالل ٥٠٠إسرائيلي، من بينهم 

مشاركتهم في مسيرات العودة السلمية، باإلضافة إلى 
 في الضفة الغربية، بما فيها القدس ١٣٠إصابة نحو 

لعنصرية، المحتلة، خالل تصديهم لممارسات االحتالل ا
من حيث االستيالء على االراضي وهدم المنازل واستكمال 

  .”إقامة جدار الفصل العنصري

سلطات االحتالل هدمت “وبينت المعطيات أن 
 منزال ومنشأة في الضفة ٢٥خالل الشهر الماضي، 
  .”الغربية، بما فيها القدس

 منزال ومنشأة ٥٧كما أخطرت سلطات االحتالل 
ف البناء، فيما صادقت خالل الشهر فلسطينية بالهدم ووق

المنصرم، على خطط إلقامة آالف الوحدات االستيطانية 
في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وصادرت 
واستولت على مئات الدونمات من األراضي الزراعية، 

  .لصالح مستوطنات االحتالل

ويشمل المخطط االستيطاني اإلسرائيلي األخير 
حدة استيطانية في الضفة الغربية،  و٢٣٠٤إقامة 

ٕواضفاء صفة الشرعية على أربع بؤر استيطانية 
 آالف وحدة ٦ًعشوائية، تزامنا مع مخطط ضخم إلقامة 

 وحدة جديدة في مستوطنة ٦٥٠استيطانية، عدا إقامة 
الجاثمة على أراضي المواطنين شمال مدينة ” بيت إيل“

  .رام اهللا

ة تعليمات إلقامة كما أصدرت الحكومة اإلسرائيلي
 وحدة في مستوطنة ٣٠٠حي استيطاني جديد يضم 

المقامة على أراضي المواطنين غرب مدينة رام ” دوليب“
، عدا سريان ”متساد“ وحدة في مستوطنة ٢٠٠اهللا، و

، ”ايبي هناحال“ وحدة في مستوطنة ١٠٠مخطط إلقامة 

” غوش عتصيون“واللتان تقعان في التجمع االستيطاني 
  .يلياإلسرائ

 وحدة ٨٩٥وتزامن ذلك مع مخطط إقامة 
 وحدة على أراضي ١٢٠استيطانية في القدس المحتلة، و

ًدير إستيا بمنطقة وادي قانا غرب سلفيت، فضال عن 
ً دونما من أراضي بلدة بورين جنوب ٦٣االستيالء على 

ً دونما من أراضي بلدة بيت حنينا في ١١نابلس، و
  .القدس المحتلة

اعتداءات المستوطنين “إن وقال التقرير 
 ١٠٣تصاعدت خالل الشهر الماضي إلى حوالي 

اعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، 
ً مواطنا، بينهم ثالثة أطفال، حيث ١٣أسفرت عن اصابة 

ٕشملت تنفيذ عمليات اطالق نار، ودهس، واحراق 
  .”واالستيالء على األراضي الزراعية الفلسطينية

  ٢٢ص ٤/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تحاد المحامين العرب يعقد اجتماعاته في عمان ا

  "متحدون معا إلسقاط صفقة القرن"تحت شعار 
 

 تستضيف نقابة المحامين اجتماعات - عمان
الدورة الثانية للمكتب الدائم التحاد المحامين العرب للعام 

) متحدون معا السقاط صفقة القرن(، تحت شعار ٢٠١٩
اية رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز وذلك تحت رع
 . الشهر الجاري٩-٧خالل الفترة من 

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات، رئيس 
المكتب المنعقد في عمان ان عقد االجتماع في هذه 
الفترة له معان ودالالت كبيرة وكثيرة، خاصة وان الشعار 

متحدون معا السقاط صفقة (الذي يعقد تحته المكتب 
يؤكد على ان كلمة المحامين العرب واحدة تجاه ) القرن

القضية الفلسطينية وعاصمتها االبدية القدس، مع 
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تاكيدهم على التمسك بالوصاية الهاشمية على كافة 
 .المقدسات االسالمية والمسيحية

واضاف ان صفقة القرن لن تمر ولن تتحقق مع 
الرفض الشعبي والنقابي العربي، وطالما ان الشعوب 

ية متحدة ومتكاتفة لنصرة اهلنا في فلسطين وداعمة العرب
لهم في كفاحهم البطولي ضد االحتالل الصهيوني، 
ومطالبة بالغاء كافة االتفاقيات المعقودة مع االحتالل، 
تمهيدا لقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس 

 .الشريف

واشار رشيدات انه ستعقد الى جانب اجتماعات 
صصتان، االولى حول محاكمة الكيان المكتب ندوتان متخ

الصهيوني على جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها يوميا 
 .امام المحكمة الجنائية الدولية

القضية الفلسطينية “فيما تتناول الندوة الثانية 
وتهدف الى الوصول الى قرارات ” وصفقة القرن

 .وتوصيات موحدة إلسقاط هذه الصفقة

لمكتب الدائم نقباء ويشارك في اجتماعات ا
نقابات المحامين في الوطن العربي وممثلين عن مجالس 
نقابات المحامين العربية واعضاء المكتب الدائم 

 .المنتخبين

وسيتحدث في حفل افتتاح االجتماعات الى 
جانب راعي الحفل، رئيس المكتب نقيب المحامين مازن 
رشيدات، وامين عام اتحاد المحامين العرب ناصر 

ريوين ورئيس االتحاد نقيب محامي مصر سامح الك
  .عاشور

وسيتم خالل حفل افتتاح االجتماع تكريم عدد 
من االمناء العامين المساعدين لالتحاد الذين انتقلوا الى 

 .رحمته تعالى

وبين رشيدات انه سوف تصدر في نهاية 
اجتماعات المكتب الدائم بيان ختامي يتضمن القرارات 

  .ة والمهنية والتنظيميةوالتوصيات السياسي

  ٤/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

القضية الفلسطينية تتصدر جدول أعمال 

  مجلس الجامعة العربية
  

 يناقش مجلس جامعة –عمان  – زايد الدخيل
الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، 
الثالثاء المقبل بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية 

مانية بنود رئيسية مدرجة على جدول أعماله، بالقاهرة، ث
  .في مقدمتها القضية الفلسطينية

ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية 
للقضية الفلسطينية، وتفعيل مبادرة السالم العربية، 
والتطورات واالنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس 

لجدار، ًالمحتلة، فضال عن متابعة تطورات االستيطان، وا
واالنتفاضة، واألسرى، والالجئين، واألونروا، والتنمية، 

  .ودعم موازنة دولة فلسطين

ويستعرض وزراء الخارجية العرب خالل أعمال 
 برئاسة العراق وبمشاركة األردن، ١٥٢الدورة العادية الـ 

تقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون 
، ١٠٢ الدورة الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في

وتقريرا عن أعمال المكتب الرئيسي والمكتب اإلقليمي 
، واألمن ١٥٢ و١٥١لمقاطعة إسرائيل بين الدورتين 

المائي العربي، وسرقة إسرائيل للمياه في األراضي العربية 
  .>>...المحتلة، والجوالن العربي السوري المحتل

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

 .واالثنين المقبلين

  ٥ ص٥/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

السلطة الفلسطينية ترى بأن ترامب سيفشل 

 ودعوات إسرائيلية لضم الخليل.. بخطته



  
  ٤٥ 

  

 أكد أمين سر اللجنة – وكاالت – عواصم
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن 

ميركي يعمل على تعميق الصراعات في الوطن الرئيس األ
  .العربي لتحقيق أهدافه واستخدامها كأوراق اعتماد

وأضاف عريقات في حديث متلفز أن إدارة ترامب 
تعتقد أنها تستطيع الضغط على العرب للتخلي عن “

القدس والدولة الفلسطينية والالجئين، وهذا وهم لن 
  .”يتحقق

ميركية تمارس ولفت إلى أن الدبلوماسية األ
ضغوطا غير مسبوقة على العالم، لالعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، وقد أصبح ذلك على جدول أعمالها 
في إطار عالقاتها، وقد نجحوا بإقناع دولة واحدة تسمى 

 كيلو مترا مربعا، وال يوجد لها ٢٧ناورو تبلغ مساحتها 
  .سفارة في إسرائيل

لعربية الثالث وأشار عريقات إلى قرارات القمم ا
التي عقدت في عمان وبغداد والقاهرة، والتي أكدت على 
قطع العالقات الدبلوماسية واالقتصادية مع أي دولة في 
حال اعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل، موضحا أن 
ناورو وهندوراس ال يوجد فيهما أي سفارة عربية، في 
: حين يوجد ثالث سفارات عربية في غواتيماال، وقال

طلبنا من الدول اتخاذ اإلجراءات الالزمة، لكن المسألة “
متعلقة بالمصالح، ونحن كطرف فلسطيني نطالب في كل 

  .”بيان بتنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقدس

ورأى طارق حمود، مدير مركز العودة 
الفلسطيني، أن هناك استغالال لحاجات الالجئين 

نية، واعتبار هذا التفاهم الفلسطينيين، ومعاناتهم اإلنسا
في مصلحتهم، مشددا على أن تجويع الالجئين 
الفلسطينيين، وتحويل حياتهم إلى جحيم من أجل دفعهم 

  .نحو خيارات بعينها، يتنافى مع القانون الدولي

وحول أهداف هذا المخطط ذكر حمود أن هناك 
مشروعا إلزالة قضية الالجئين عن طاولة المفاوضات، “

ز قضايا الحل النهائي، تماما كما جرى في كإحدى أبر
قضية القدس التي يحاول ترامب إزالتها عن الطاولة من 
خالل إجراءاته األخيرة، وذلك حتى يسهل التوصل إلى حل 
نهائي يكون على حساب الفلسطينيين ولصالح 
اإلسرائيليين بكل التفاصيل، ولذلك هناك هدف واضح من 

  .” قضية الالجئينوراء هذه المشاريع وهو تصفية

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

  .الغربية إلى إسرائيل

وتعهد رئيس الكنيست، وهو عضو في حزب 
الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ” الليكود“

 ٦٧مقتل  ل٩٠ امس في كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ
مدينة “يهوديا من سكان المدينة، بتحويل الخليل إلى 

الوقت حان ألن تزداد “: ، قائال”إسرائيلية بالكامل
حسب التسمية (المستوطنة اليهودية في حبرون 

  .”إلى آالف المقيمين) اإلسرائيلية للمدينة

وانضمت وزيرة الثقافة اإلسرائيلية ميري ريغيف 
 الكنيست عليها، مذكرة إلى هذه الدعوة وشكرت رئيس

بوعد نتنياهو بفرض السيادة اإلسرائيلية على جميع 
  .مستوطنات الضفة الغربية

ليس هناك أي مكان أفضل من حبرون “: وقالت
حق تل أبيب “: ، مضيفة”للشروع في تطبيق هذا الوعد

  .”في الوجود جذوره في حبرون حيث ولد أبرهام وسارة

يارته النادرة إلى من جانبه، قال نتنياهو أثناء ز
اليهود ليسوا غرباء بل إنهم باقون في “الخليل إن 

حققنا العدالة التاريخية “: ، وتابع”المدينة إلى األبد
  .”ورجعنا إلى مدينة األولياء

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

 يهودي ٨٠٠ويستوطن في الخليل حاليا نحو 
 ألف فلسطيني، ومنعت حكومة إسرائيل في ٢٠٠ مقابل



  
  ٤٦ 

وقت سابق من العام الجاري تمديد تفويض بعثة حفظ 
  .السالم األممية في المدينة

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

  .محتجزة لدى إسرائيلال

وقال بشارة خالل لقاء مع الصحفيين امس في 
ان الرئيس محمود عباس ورئيس “مكتبه في رام اهللا 

الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة للمواجهة المالية مع 
  .”إسرائيل وفق القوانين الدولية المعمول بها

نحن نعيش اآلن في مرحلة المواجهة “وأوضح 
  .”ع الطرف اإلسرائيليفي العالقة المالية م

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

ي الفلسطينية ألسر المعتقلين الفلسطينيين والذين قتلوا ف
  .مواجهات مع إسرائيل

من ضمن الملفات العالقة التي “واوضح بشارة 
نطالب بها إلغاء قانون الكنيست االخير بتجميد جزء من 

 مليون دوالر ١٤٤حوالي (أموال المقاصة الفلسطينية 
بدل مخصصات األسرى والشهداء، حيث ان ) ًسنويا

-قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو 

٢”.  

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

  .األرباح

ليكن معلوما ان التحايل وفرض األمر “وتابع 
الواقع بشكل أحادي الذي تتعامل به إسرائيل بتطبيق 

جاري والمالي جعل من االحتالل بروتوكول باريس الت
ًاحتالال مربحا بامتياز ً”.  

وأدت الخالفات المالية بين الجانبين الى إغراق 
السلطة الفلسطينية بأزمة اقتصادية صعبة منعها من 

  .تسديد رواتب موظفيها كاملة

 سنوات ونحن نتفاوض ٦منذ “وأضح بشارة 
 ونطالب بإصالح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن

 ٦ ملفات نطالب بها، نجحنا خالل ١٠ضمن أكثر 
  .”سنوات بمعالجة ملف واحد فقط

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

  .”يجدي

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

  .”لحل الخالفات المالية

ّويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب 
الشهرية، التي تجبيها إسرائيل ويفترض أن تحولها 

،  مليون دوالر أميركي١٩٠للسلطة الفلسطينية، نحو 
 .وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية

  ٢٣ ص٥/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ال قرار بنقل سفارتنا إلى : السفير البرازيلي

 القدس
  

قال السفير  -  صالح العبادي . د-عمان 
البرازيلي في عمان فرانسيسكو كارلوس سواريس لوس، 
انه ال يوجد هناك قرار بنقل سفارتنا الى القدس رغم 

 التي يقوم بها بعض الداعمين للرئيس الضغوطات
  .«البرازيلي خالل االنتخابات الرئاسية االخيرة
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واضاف لوس في حديث صحافي بناسبة مرور 
 عاما على تأسيس العالقات الدبلوماسية بين االردن ٦٠

 عاما على افتتاح سفارتي البلدين والعيد ٣٥والبرازيل و
 تؤمن بحل ان الحكومة البرازيلية«الوطني للبرازيل 

  . »الدولتين للقضية الفلسطينية من خالل المفاوضات

وأوضح لوس، ان االردن بلد مهم جدا بالنسبة 
للبرازيل في المنطقة، كونه مستقرا وآمنا، مؤكدا دعم 
البرازيل لجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني الرامية الى 

  .تحقيق االستقرار والسالم ومكافحة االرهاب

لى انه سيتم توقيع اتفاقية تعاون واشار لوس، ا
في مجال الدفاع بين االردن والبرازيل قريبا، حيث تم 

  .االنتهاء من المشاورات ووضع بنود هذه االتفاقية

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

  ٦ ص٥/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نكر زيارة نتنياهو الى فلسطين النيابية تست

 الخليل

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

  . المقدسات

نة اليوم الخميس، وزير واكد خالل لقاء اللج
االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية عبد الناصر أبو 
البصل، الرفض المطلق لجميع الممارسات واالقتحامات 
التي تقوم بها قوات االحتالل اإلسرائيلية تجاه االهل في 

  . الخليل

وقررت اللجنة دعوة جميع وجهاء ورؤساء 
للتباحث معهم الجمعيات الخيرية الخليلية في األردن 

بهذه الحادثة والعمل على صياغة موقف واضح يخدم 
  . القضية الفلسطينية وأهلنا في الخليل

وشدد السعود على ضرورة تكثيف الجهود 
لحماية المسجد األقصى المبارك وتعزيز دور أوقاف 
القدس والجهود المبذولة لصالح المقدسيين الذين ضربوا 

  . الحتالل والتصدي لهمأروع األمثلة في مواجهة قوات ا

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

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

 ٣ ص٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

وزراء التجارة واالقتصاد العرب يطالبون بدعم 
 القدس لمواجهة مخططات تهويدها

 

 دعا وزراء التجارة واالقتصاد العرب، -القاهرة 
العمل الجامعة العربية إلى التنسيق مع جميع أجهزة 

العربي المشترك للتأكيد على المسؤولية العربية 
واإلسالمية الجماعية تجاه القدس، وتوفير الدعم الالزم 
لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس 
الشرقية بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها 
وتعزيز صمود أهلها في مواجهة المخططات اإلسرائيلية 

 .تهويد المدينةل

واكد الوزراء في ختام أعمال اجتماعهم 
 مساء ١٠٤االقتصادي واالجتماعي في دورته العادية 

أمس برئاسة فلسطين، ضرورة تقديم الدعم الالزم 
لالقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في 

 .مواجهة االحتالل اإلسرائيلي
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صاد ودعا المجلس إلى تنفيذ قرار دعم االقت
الفلسطيني، الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي 

، والتي تبنت آلية تدخل ٢٠١٩عقدت في بيروت عام 
ٕعربي واسالمي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع فلسطين، 
واستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول األقل نموا 
والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، والعمل الوثيق مع 

لعمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل لترتيب منظمة ا
عقد مؤتمر دولي للمانحين في النصف األول من عام 

 بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية ٢٠٢٠
االجتماعية من أجل تخفيف حدة الفقر ومعدالت البطالة 

 .في فلسطين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة

الخاص وحث وزراء االقتصاد العرب، القطاع 
العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين 
ودعوته للمشاركة بفاعلية في مؤتمر االستثمار 

 ٢٠١٩الفلسطيني المزمع عقده في شهر تشرين الثاني 
بمصر بالتعاون مع االتحاد العربي لالستثمار والتطوير 

 .العقاري وتحت رعاية مجلس الوحدة االقتصادية العربية

لوزراء، األمانة العامة التخاذ كما دعا ا
 من قرار القمة ١٧اإلجراءات الالزمة لتنفيذ فقرة رقم 

العربية التأكيد على أن مقاطعة االحتالل اإلسرائيلي 
ونظامه االستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة 
ٕلمقاومته وانهائه وانفاذ حل الدولتين وعملية السالم  ٕ

ات والشركات واألفراد إلى ودعوة جميع الدول والمؤسس
وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع 
منظومة االحتالل االستعماري اإلسرائيلي ومستوطناته 

 .المخالفة للقانون الدولي

 ٥ ص٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

خطة السالم بين إسرائيل : بومبيو

  "األسابيع المقبلة"والفلسطينيين خالل 
  

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

  .”في االسابيع المقبلة“عنها 

نجري مشاورات “وقال اثناء زيارة لوالية كنساس 
مكثفة في المنطقة منذ عامين ونصف عام، أعتقد أنه 

  .”المقبلة سنكشف عن رؤيتنافي األسابيع 

آمل أن يرى العالم هذا كأساس “وأضاف الوزير 
إنها مشكلة صعبة، سيتعين على هذين . لبناء المستقبل

الشعبين في النهاية حلها بمفردهما، لكننا نعمل بجد من 
  . ”اجل ذلك

وتأتي تصريحاته غداة استقالة جيسون 
يسيين غرينبالت، مستشار ترامب وأحد المهندسين الرئ

لهذه الخطة مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس، وديفيد 
  .فريدمان، السفير األميركي لدى إسرائيل

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

   .السالم

ان ) اغسطس(وكان غرينبالت صرح أواخر آب 
لكتمان منذ عامين ونصف خطة السالم التي ال تزال طي ا

العام وارجئ اعالنها مرارا، لن يتم طرحها قبل االنتخابات 
  ).سبتمبر( ايلول ١٧التشريعية في إسرائيل المقررة في 

لكن تم إعالن الجانب االقتصادي منها في 
ويتضمن مبلغ خمسين مليار دوالر من ) يونيو(حزيران 

والدول االستثمارات الدولية في االراضي الفلسطينية 
لكن المسؤولين . العربية المجاورة على مدى عشرة اعوام

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

  .السرائيل

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

 .”مكتوبة غير واضحة

 ١٨ ص٧/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

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

 الهاشمية التاريخية
  

أكدت الهيئات اإلسالمية في  - ن المحتلةفلسطي
الحرم القدسي / القدس، أن المسجد األقصى المبارك

الشريف هو مسجد إسالمي للمسلمين وحدهم ال يقبل 
الشراكة وال التقسيم وسيبقى مسجدا إسالميا إلى أن يرث 

 .اهللا األرض ومن عليها وذلك بوعد من اهللا عز وجل

صريحات الوزير وقالت، في بيان ردت فيه على ت
نسخة عنه، إن » الدستور«االسرائيلي جلعاد أردان وصل 

الهيئات اإلسالمية في القدس، تبذل الغالي والنفيس في 
الحرم القدسي / الدفاع عن المسجد األقصى المبارك

الشريف وحمايته كمسجد إسالمي تطبيقا للوصاية 
الهاشمية التاريخية على المسجد األقصى المبارك، هذه 

وصاية التاريخية التي يقف خلفها جميع أهل القدس ال
والفلسطينيين، وتدعمها جميع المواثيق واالتفاقات 

 .الدولية وكل المسلمين واألحرار في هذا العالم

وحذرت الهيئات االسالمية من استمرار العبث 
بوضع المسجد األقصى المبارك من خالل ممارسات 

رية داخل باحات الحكومة اإلسرائيلية وأجهزتها العسك
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

بيان صادر عن مجلس األوقاف والهيئة 
اإلسالمية العليا ودار االفتاء الفلسطينية ودائرة قاضي 

 ودائرة االوقاف اإلسالمية بشأن التصريحات القضاة
  .الخطيرة للوزير اإلسرائيلي جلعاد أردان

ال تتوقف اآللة اإلعالمية اإلسرائيلية وعلى لسان 
وزراء وأعضاء كنيست في الحكومة اإلسرائيلية من شن 
حمالتها اإلعالمية والدعوات العلنية والتحريضية ضد 

دسي الشريف، هذه الحرم الق/ المسجد األقصى المبارك
الدعوات التي تعكس بوضوح مخططات الحكومة 
اإلسرائيلية الداعمة لمنظمات جماعات جبل الهيكل 

الحرم / المزعوم المتطرفة اتجاه المسجد األقصى المبارك
القدي الشريف لتقويض دعائمه، جنبا إلى جنب مع 
تكثيف االقتحامات اليومية من قبل المتطرفين اليهود 

مة بأنها أعدادا كبيرة لخلق صورة نمطية للمسجد موه
  .أمام العالم بأهمية قداسة هذا المسجد لليهود

ولعل آخر وأخطر هذه التصريحات، ما ورد على 
لسان وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي جلعاد أردان في 

والذي جدد دعواته ) كيبا(لقاء تلفزيوني مع قناة تدعى 
الحرم القدسي / قصىلتغيير الوضع القائم في المسجد األ

ٕالشريف واعالنه عن نيته للسماح للمتطرفين اليهود 
الصالة وأداء الطقوس التلمودية داخل باحات المسجد 
األقصى، معتبرا أن الوضع الحالي مجحف بحق اليهود 

على حد تعبيره هو أقدس مكان ) جبل الهيكل(ألن 
  .بالنسبة لليهود

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

الحرم القدسي / القائم في المسجد األقصى المبارك
الشريف بعد اقتحام المسجد في أول أيام عيد األضحى 
المبارك، في محاولة منه لكسب ود جماعات جبل الهيكل 
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مه في االنتخابات المقررة في شهر أيلول المزعوم لدع
  .الحالي

إن هذه التصريحات تدل على الحقد الدفين 
الحرم القدسي / والمبيت تجاه المسجد األقصى المبارك

الشريف من قبل الحكومة اإلسرائيلية وأجهزتها العسكرية 
المختلفة من الشرطة وغيرها التي تدعم اقتحام المتطرفين 

الحرم القدسي الشريف / صى المباركاليهود للمسجد األق
ضمن سياسة واضحة لخلق واقع جديد داخل المسجد 
وسلب الحق الديني والتاريخي والقانوني كمسجد إسالمي 

  .خالص للمسلمين وحدهم

ولعل أردان الذي صرح أيضا أن على الحكومة 
أن تعمل مع ملك األردن والدول العربية كي يتفهموا أنه 

ة في جبل الهيكل، يفهم ويعرف من حق اليهود الصال
جيدا موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين 
والعائلة الهاشمية ومن خلفهم المملكة األردنية الهاشمية 

الحرم / حكومة وشعبا تجاه المسجد األقصى المبارك
القدسي الشريف الذي يمثل عقيدة دينية راسخة 

للهاشميين، هذا ٕللمسلمين، ووصاية ورعاية وارثا تاريخيا 
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 المسجد األقصى هو اولى القبلتين 

 مرتبط وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين وهو
ارتباطا دينيا متأصال بمكة المكرمة والحرم النبوي 

  .الشريف

من هنا فإن الهيئات اإلسالمية بالقدس تؤكد أن 
الحرم القدسي الشريف هو / المسجد األقصى المبارك

مسجد إسالمي للمسلمين وحدهم ال يقبل الشراكة وال 
التقسيم، وسيبقى مسجدا إسالميا إلى أن يرث اهللا األرض 

  .عليها وذلك بوعد من اهللا عز وجلومن 

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

رة اتجاه وتؤكد أن هذه التصريحات والتوجهات الخطي
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 في 

الحرم القدسي / الدفاع عن المسجد األقصى المبارك
الشريف وحمايته كمسجد إسالمي تطبيقا للوصاية 

لهاشمية على المسجد األقصى المبارك، هذه الوصاية ا
التاريخية الذي يقف خلفها جميع أهل القدس 
والفلسطينيين، وتدعمها جميع المواثيق واالتفاقات 

 .الدولية وكل المسلمين واألحرار في هذا العالم

  ١ ص٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الدعم األمريكي يشجع االحتالل على : حنا

  ائمه بحق شعبناارتكاب جر

رئــــيس أســــاقفة سبــــسطية للــــروم  قــــال –غــــزة 
األرثــــوذكس المطــــران عطــــا اهللا حنــــا إن سياســــة اإلدارة 
األمريكيـة الحاليــة ومــن ســبقها، وصــمت المجتمــع الــدولي 
وتـــردده فـــي اتخــــاذ مواقـــف واضــــحة يـــشجعان االحــــتالل 
اإلســرائيلي علــى ارتكــاب الجــرائم بحــق الــشعب الفلــسطيني 

 .ه وأرضهومقدساته وأوقاف

وأوضح حنا في تصريح صحفي اليوم الـسبت أن 
ــــة  ــــة والمترهل ــــة المتردي ــــة العربي االحــــتالل يــــستثمر الحال
واالنقــــــسامات الفلــــــسطينية الداخليــــــة ويــــــسعى لتمريــــــر 
سياساته وأجنداته وبرامجـه وبـشكل متـسارع بهـدف تغييـر 

  .مالمح المدينة المقدسة وطمس طابعها وتزوير تاريخها
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ـــــد أن اإلدار ـــــا وأك ـــــا وأدواته ـــــة وحلفائه ة األمريكي
وبكافة مسمياتهم وأوصافهم هم الذين يتحملون مـسؤولية 
مــا يحــدث فــي مدينــة القــدس بــشكل خــاص وفــي األراضــي 
المحتلة بشكل عام، وهم شركاء في الجرائم المرتكبة بحق 

  .الشعب الفلسطيني

علــــيكم أن : "ًووجــــه حنــــا رســــالة للعــــرب، قــــائال
ودوا إلى رشدكم، لكـي تكتـشفوا تصحوا من كبوتكم، وأن تع

بــــأن بوصــــلتكم يجــــب أن تكــــون فــــي االتجــــاه الــــصحيح 
وبوصلة ليست باتجاه فلسطين والقدس إنمـا نـضع عليهـا 

  ".عالمات استفهام كثيرة

ـــن "وأضـــاف  ـــن تتغيـــر الـــسياسات األمريكيـــة ول ل
ــر شــيئا  ــع بــأن يتغي ًتتبــدل الممارســات االحتالليــة وال نتوق

ً يتغيــر أوال وقبــل كــل شــيء علــى األرض، فالــذي يجــب أن
هو حالنا العربي وأوضاعنا الفلـسطينية الداخليـة، ونتمنـى 

  .أن يكون هذا التغيير نحو األفضل

وأشـــار إلـــى أن الـــذي يـــدفع فـــاتورة حالـــة الـــوهن 
والضعف والترهل العربي هو الـشعب الفلـسطيني، وخاصـة 

  .مدينة القدس المستهدفة اليوم أكثر من أي وقت مضى

  ٧/٩/٢٠١٩ ناآل فلسطين

* * * * *  

  جديدة" سايكس بيكو"نعيش مرحلة : الفايز

افتتح رئيس مجلس االعيان  -  بترا- عمان 
فيصل الفايز اجتماعات الدورة الثانية للمكتب الدائم 

، التي تستضيفها ٢٠١٩التحاد المحامين العرب للعام 
نقابة المحامين االردنيين على مدى ثالثة ايام تحت 

  ). معا السقاط صفقة القرنمتحدون(شعار 

وقال الفايز خالل حفل االفتتاح الذي اقيم في 
المركز الثقافي الملكي ان اجتماعات االتحاد، تتزامن مع 
تحديات كبيرة تعصف بامتنا العربية، واسئلة كثيرة تطرح 

  .حول واقعها المرير الذي تعيشه

واضاف ان االردن بقيادته الهاشمية، قد نذر 
مته وقضاياها العادلة، وحق شعوبها في نفسه لخدمة ا

  .الوحدة والعدالة االجتماعية، والحياة الحرة الكريمة

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، 

ن، فاالردن هو فاالردن لن يكون وطنا بديال لفلسطي
االردن، وفلسطين هي فلسطين، فالءات جاللة الملك 

ال للوطن البديل، ال للتوطين، والقدس «واضحة وثابته 
  .«خط احمر

امتنا تعيش مرحلة سايكس بيكو  وقال الفايز ان
جديدة، هذا المشروع الذي مضى عليه مئة عام، اصبحت 

ف ان بوادره اليوم، تلوح في االفق من جديد، وان الخو
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 
عليهم مسؤولية اعادة االعتبار لقضايا العرب كبيرة، و

امتنا العادلة، وعلى مختلف المستويات الدولية، والعمل 
مع مؤسسات المجتمع المدني في العالم، التي تدافع عن 
قضايا الحرية والعدالة، والقيم االنسانية النبيلة، من اجل 
انهاء معاناة شعبنا الفلسطيني، ومعاناة اخوتنا في سوريا 

اليمن، واعادة االمل لشعوبنا العربية بالحياة الحرة وليبيا و
  .الكريمة

ومن جانبه قال نقيب المحامين مازن رشيدات، 
رئيس المكتب المنعقد في عمان، ان اختيار الشعار 

القدس عاصمة (و) متحدون معا السقاط صفقة القرن(
لم يأت من فراغ، ونحن في االردن ) فلسطين االبدية

بي ورئاسة االتحاد دائما وابدا مع ونقابات الوطن العر
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 ١٩٤٤القضية الفلسطينية، وان االتحاد الذي اسس عام 
في دمشق انشىء السباب سياسية قبل ان تكون مهنية 
منها مقاومة االستعمار وتحرير فلسطين ومقاومة 

  .المعاهدات والتطبيع

واضاف اننا جميعا نقف في خندق الوطن، وان 
ءات جاللة الملك عبداهللا االردن الموحد يقف خلف ال

الثاني، الن صفقة القرن ستكون على حساب الشعبين 
الفلسطيني واالردني، وان الشعب الفلسطيني هو الشعلة 
التي نحتمي بها، وهو الشعب الصامد المقاتل المزروع 
كالشجر ويرفض ان يقتلع، وان والشعب االردني هو 

  .السند والعضد للشعب الفلسطيني

 ما وصفه بالصمت العربي على وادان رشيدات
االعتداءات على سوريا ولبنان وغزة، واعرب عن 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 

  .رك الذي يحتاج منا الى ارادة غير مقيدةالمشت

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

  .فلسطين

وا باقل من واشار ان المحامين العرب لن يقبل
التحرير وعودة فلسطين الى كنف العروبة، وان يعود 
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 

له القيام بعمله دون اي تضييق استقالليته وتهيء 
  .عليه

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

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

واضاف ان من يتحدث عن دولتين في فلسطين 
وقدس شرقية وغربية عليه ان يعيد النظر معتبرا ان 
ماجرى في بعض الدول العربية من حروب وازمات 
ومحاوالت تقسيم واشغالها بنفسها وبمحاربة االرهاب 
ونهب ثرواتها هو جزء من صفقة القرن، ولصالح 

  .اسرائيل

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

» القضية الفلسطينية وصفقة القرن«تتناول الندوة الثانية 
ات وتوصيات موحدة إلسقاط وتهدف الى الوصول الى قرار

  .هذه الصفقة

يشارك في اجتماعات المكتب الدائم نقباء نقابات 
المحامين في الوطن العربي وممثلين عن مجالس نقابات 

 .المحامين العربية واعضاء المكتب الدائم المنتخبين

 ٢ ص٨/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

استقالة غرينبالت اعتراف بفشل : فلسطينيون

يقوض " بيركوفيتش"وتعيين ".. رنصفقة الق"
  السالم

  

 اعتبر مسؤولون - عمان - نادية سعد الدين
فلسطينيون أن استقالة المبعوث األميركي لعملية السالم 
في الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، ينم عن 
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، منوهين إلى أن الواليات ”اعتراف بفشل صفقة القرن“
صراع، بل إدارته المتحدة ال تملك رؤية استراتيجية لحل ال

  .فقط لكسب الوقت

، ”آفي بركوفيتش“وشكك الفلسطينيون في قدرة 
وهو يهودي تخرج حديثا من كلية الحقوق، الذي تم 

قيادة “تعيينه لتولي المنصب خلفا لغرينبالت، على 
المفاوضات الصعبة المتوقعة في خطة السالم األمريكية، 

 واشنطن من وحل الصراع التاريخي العنيد الذي لم تتمكن
  .”حله على مدى عقود

، غرينبالت، بعد )ً عاما٣٠(ويخلف بركوفيتش 
تقديم األخير استقالته، الخميس الماضي، للرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، بينما تستعد واشنطن لطرح 
الشق السياسي من خطتها للسالم، مما آثار تساؤالت 

  .عديدة حول مصيرها

الفريق األميركي ورأى الفلسطينيون أن تشكيلة 
، حيث ”منحازة لسلطات االحتالل“الجديد لعملية السالم 

، الذي ترعرع وتلقى تعليمه األول داخل ”بركوفيتش“ّيعد 
الوسط اإلسرائيلي قبل استكماله من جامعة هارفارد العام 

، المساعد األيمن لجاريد كوشنير، مستشار ٢٠١٦
  .ّالرئيس ترامب وصهره

نفيذية لمنظمة التحرير وقالت عضو اللجنة الت
الفلسطينية، حنان عشراوي، أن استقالة غرينبالت بمثابة 

  .”اعتراف بالفشل“

أعتقد أن كل الفلسطينيين “وأضافت عشراوي 
كان “، مشيرة إلى أن غرينبالت ”ًسيقولون حسنا فعل

ًملتزما بشكل كامل لتبرير كل االنتهاكات اإلسرائيلية بدال 
  .”من العمل لصالح السالم

لن “فأكدت، في بيان لها، أنه ” فتح“أما حركة 
، فيما قال الناطق ”يمر أي مشروع يتنكر لحل الدولتين

، حازم قاسم، ”حماس“باسم حركة المقاومة اإلسالمية 

الشعب الفلسطيني يزداد “تعقيبا على االستقالة، إن 
  .”إصرارا على مواجهة الصفقة، والمقاومة ستدفنها لألبد

مقاومة  “ح صحفي، إن وأضاف، في تصري
صفقة “الشعب الفلسطيني هي القادرة على منع تمرير 

، فالمقاومة أسقطت حكومة االحتالل في تشرين ”القرن
العام الماضي وأدخلتها في حالة فراغ فلم ) نوفمبر(الثاني 

  .”تطرح اإلدارة األميركية الصفقة

بدورها؛ قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
عالن عن استقالة غرينبالت، تؤكد أن اإل“فلسطين، إن 

صمود الفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن، ال بد أن 
  .”تعطي ثمارها ونتائجها الميدانية خاصة

أن ” الديمقراطية لتحرير فلسطين“وبينت 
االستقالة، فضال عن تضارب تصريحات اإلدارة “

األميركية حول موعد اإلعالن عن الشق السياسي 
 عالمة من عالمات أزمة المشروع للصفقة، يشكالن

  .” اإلسرائيلي–األميركي 

وجددت الجبهة دعوتها إلى مواصلة التصدي 
، ونقله من مربعه اللفظي والكالمي إلى ”لصفقة القرن“

مربعه العملي والميداني، عبر تطبيق قرارات المجلس 
  .”المركزي والوطني

وطبقا للمواقع اإلسرائيلية اإللكترونية؛ فإن 
إلى ” صفقة القرن“كان يعمل ضمن فريق ” فيتشبركو“

جانب كوشنر والسفير األمريكي لدى الكيان اإلسرائيلي، 
ديفيد فريدمان، وغرينبالت الذي قدم استقالته، وسبق له 
العمل في الحملة االنتخابية للرئيس ترامب، في العام 

٢٠١٦.  

نشأ ” بركوفيتش“وأشارت نفس المواقع إلى أن 
ثوذكسي، ودرس في الوسط اإلسرائيلي في بيت يهودي أر

لمدة عامين في مدرسة دينية أرثوذكسية بعد مرحلة 
الثانوية العامة، وهو ابن عم هوارد فريدمان، الرئيس 

  .الصهونية” إيباك“األرثوذكسي األول لمنظمة 
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فيما وصفت بعض التقارير اإلعالمية الغربية 
ّ، الذي حول ”الغريب“بالحدث ” بركوفيتش“تعيين 

، إلى مسؤول عن ”ّصبي القهوة“ًشخصا من ما وصفته 
  .ملف التسوية السلمية في الشرق األوسط

بركوفيتش، الذي “واعتبرت تلك التقارير أن 
شغل منصب مساعد كوشنير، ال يحمل مؤهالت ملفتة 

كان أحد “، مشيرين إلى أنه ”للنظر للقيام بهذه المهمة
بيض، الذي أعضاء ما يسمى بفريق السالم في البيت األ

  .، وغرينبالت قبيل استقالته”يضم كوشنير وفريدمان

عمل، قبل وظيفته ” بركوفيتش“ونوهت إلى أن 
كمساعد لكوشنير، مساعدا في الحملة االنتخابية للرئيس 

ترامب “ترامب، حيث أدار قسم تحليل البيانات وبرنامج 
، وهو برنامج حواري لمناقشة الحملة، كان ”تاور اليف

  ”.الفيسبوك“ته بشكل مباشر وحي على يتم اذاع

ًونقلت تلك التقارير حديثا للمتحدثة باسم البيت 
” بيزنس انسايدر“األبيض، هوب هيكس، إلى صحيفة 

دور بركوفيتش كان “، قائلة إن ٢٠١٧) مارس(في آذار 
إداريا في المقام األول، وقد شمل مساعدة كوشنير في 

ل الحصول على تقديم الخدمات اللوجستية اليومية، مث
  .”القهوة أو تنسيق االجتماعات

ولفتت إلى أن المبعوث األمريكي الخاص 
 الفلسطينية في إدارة الرئيس -للمفاوضات اإلسرائيلية

السابق باراك أوباما، مارتن انديك، قال إن بركوفيتش ال 
عالمة على “ًيتمتع بثقل أو خيرة، واصفا اختياره بأنه 

  .”تخفيض هذا الموقع

غرينبالت، الذي يعد من أشد المناصرين وكان 
لالحتالل اإلسرائيلي، قد تولى منصبه في كانون ثاني 

، وذلك ضمن فريق أمريكي شكله ترامب ٢٠١٧) يناير(
 ُلصياغة خطة التسوية بالشرق األوسط، التي تعرف بـ

  .”صفقة القرن”

وترفض القيادة الفلسطينية خطة التسوية 
ية القضية الفلسطينية، األمريكية، ألنها ترمي لتصف

وتستهدف إسقاط حق عودة الالجئين الفلسطينيين، ومنع 
  .إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس المحتلة

وكانت اإلدارة األميركية أعلنت مواعيد عديدة 
للكشف عن خطتها للتسوية في األشهر الماضية، إال 

نها أنها أجلتها وكشفت، فقط، عن الجانب االقتصادي م
) يونيو(خالل مؤتمر البحرين الذي عقد في حزيران 

 ٥٠الماضي، والذي يتضمن إقامة صندوق دولي يستثمر 
 مليار دوالر في الضفة الغربية ٢٨مليار دوالر، بينها 

وقطاع غزة، وباقي المبلغ يوجه كمشاريع في األردن 
 .ومصر ولبنان ودول عربية أخرى

 ٢٢ ص٨/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ٕ لموقف عربي واسالمي واضح لصد دعوة
  تهويد القدس واألقصى

 

موقف  إلى" ربحي دولة"دعا رئيس بلدية بيتونيا 
 واضح تجاه استمرار اعتداءات االحتالل ٕ واسالميعربي

في مدينة القدس المحتلة بما تشمله استمرار الحفريات 
ٕ وطرد المقدسيين واحالل األقصىأسفل المسجد 

  .ةنيالمستوطنين وتهويد المد

 إلى وقفة ،وطالب دولة في بيان صحافي اليوم
ٕعربية واسالمية في وجه نتنياهو الذي اقتحم مدين خليل 
الرحمن في خطوة تهدف الستفزاز مشاعر العرب 

 حملته االنتخابية إطالقوالفلسطينيين للعمل على 
  .متوجها إلى المستوطنين واعدهم بالبقاء في المدينة

لتعسفية التي تمس واعتبر دولة اإلجراءات ا
حرية العبادة وانتهاك حرمة المسجد األقصى المبارك 
ومحاولة تغيير الهوية العربية واإلسالمية لمدينة القدس 
ًسعيا لتهويدها بالكامل انتهاكا صارخا لكل القيم الدينية  ً ً
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والقوانين واالتفاقيات الدولية، وجريمة تطهير عرقي ضد 
 ومقدساتها وعلى رأسها سكان المدينة المقدسة الشرعيين

  .المسجد األقصى المبارك

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

  .ُمباحة أمام المستوطنين للسيطرة عليها

 ٨/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

فلسطين تدعو إلى وقفة عربية بوجه الدول 
  التي تنقل سفاراتها إلى القدس المحتلة

  

 دعت فلسطين، األحد، - األناضول - القاهرة
حول مبادرة السالم " أوسع التفاف دولي"إلى حشد 

الدول التي تنقل   العربية، ووقفة عربية رسمية بوجه
 سفاراتها إلى القدس المحتلة، وتعترف بها عاصمة

 .إلسرائيل

جاء ذلك في كلمة دياب اللوح، سفير فلسطين 
لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، خالل 
اجتماع مندوبي الجامعة بالقاهرة، قبيل اجتماع وزاري 

  .عربي يناقش القضية الفلسطينية، يوم الثالثاء

ودعا اللوح، بحسب بيان للسفارة الفلسطينية 
ير المزيد من الدعم السياسي والدبلوماسي توف"بالقاهرة، لـ

والمالي واالقتصادي للشعب الفلسطيني، والوقوف إلى 
جانبه لحشد أوسع التفاف دولي حول المبادرة العربية 

  ".للسالم

إيجاد آلية دولية ضاغطة على "كما دعا إلى 
، ووقفة عربية رسمية في وجه الدول اإلسرائيليةالحكومة 

إلى القدس وتعترف بها عاصمة التي تنقل سفاراتها 
  ".إلسرائيل وتوافق على االستيطان

، نقلت الواليات المتحدة، وبعدها م٢٠١٨وفي 
غواتيماال، سفارتيهما رسميا من تل أبيب إلى القدس 
المحتلة، في خطوة أثارت ردود فعل إسالمية ودولية 

  .غاضبة

قررت ناورو االعتراف بالقدس عاصمة  ًومؤخرا،
اعتزامها افتتاح مكتب   هندوراس  ما أعلنتإلسرائيل، في

  .دبلوماسي لها في القدس

ووفق بيان سابق للجامعة العربية، من المقرر 
 بنود رئيسية، بينها )٨(أن يبحث الوزاري العربي 

تفعيل مبادرة "و" تدخالت إيران"و" التضامن مع لبنان"
  ".السالم العربية

، م٢٠٠٢واعتمد العرب في قمة بيروت عام 
درة للسالم مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة مبا

، م١٩٦٧على حدود  ًفلسطينية معترف بها دوليا
  .وعاصمتها القدس الشرقية

كما نصت المبادرة على حل عادل لقضية 
الالجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة 
الجوالن السورية المحتلة واألراضي المحتلة في جنوب 

ف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع لبنان، مقابل اعترا
  .العالقات معها

ومؤخرا، قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إنه 
صفقة " المعروفة بـ(قد يتم اإلعالن عن خطة السالم 

بالشرق األوسط قبل االنتخابات اإلسرائيلية ") القرن
  .أيلول المقبل/ المقررة في سبتمبر

 مرتقبة هي خطة سالم أمريكية" صفقة القرن"و
للشرق األوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار 
الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازالت 

  .مجحفة لصالح إسرائيل

 ٩/٩/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  
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القاسم يدعو للوحدة الفلسطينية بمواجهة 

  "صفقة القرن"
  

 قال خبير القانون –عمان  – محمد الكيالي
صفقة القرن هي أخطر مشكلة “قاسم، إن الدولي أنيس ال

  .”تواجه القضية الفلسطينية المركزية للعالم العربي

القضية “وأضاف القاسم في ندوة على بعنوان 
على هامش أعمال اجتماعات ” الفلسطينية وصفقة القرن

الدولة الثانية للمكتب الدائم التحاد المحامين العرب، والتي 
ة الفلسطينية تواجه ّتختتم غدا بعمان، أن القضي

األميركي، والذي يعد األقوى منذ احتالل ” البلدوزر“
  .فلسطين على يد بريطانيا

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

  .بمساعدة أميركية

القاسم أنه من الصعب الحديث عن صفقة وأوضح 
القرن، دون الحديث عن جانبها السياسي، 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 
) ديسمبر(ولة االحتالل في السادس من كانون األول لد

، جاء بعد أن ساق إعالم إدارة واشنطن للشعب عدة ٢٠١٧
أسباب، أهمها؛ أن إسرائيل دولة ذات سيادة ولها الحق بأن 

  .تحدد عاصمتها

وأشار إلى أن اإلدارة األميركية، ولجعل صفقة 
القرن أمرا واقعا، عملت على شن حملة تجفيف للدعم 

لدولي عن الالجئين الفلسطينيين، عبر قطع المساعدات ا
المالية عن الوكالة الدويلة إلاثة وتشغيل الالجئين 

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

وقال إن األمة بانتظار اإلعالن الرسمي للصفقة، 
التي هي صفقة تمهد للتوسع الصهيوني في الجسم العربي، 

ا للوحدة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشاريع داعي
  .التصفوية لقضية فلسطين

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 

ادة بعضها ٕللعالم العربي من تدمير ممنهج لدول عربية، واع
  .لفترة ما قبل إنشاء الدولة، جزء مهم من أجزاء الصفقة

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

ة في كل قطر عربي، تحول دون إبقاء القضية الفلسطيني
 .كقضية مركزية للعالم العربي

 ٧ ص٩/٩/٢٠١٩الغد 
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ال استقرار بالمنطقة دون تلبية : الصفدي
  جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

بحث وزير  -   نيفين عبدالهادي-عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير 
الشؤون الخارجية في الجمهورية التونسية الشقيقة 

ميس الجهيناوي، امس االثنين، العالقات الثنائية خ
  .التاريخية بين البلدين الشقيقين

وأكد الوزيران ان البلدين ماضيان في تطوير 
عالقاتهما األخوية الراسخة وتعزيز تعاونهما في المجاالت 
ورفع مستوى التنسيق إزاء القضايا اإلقليمية والدولية 

  .ذات االهتمام المشترك

دي والجهيناوي محادثات ركزت على وأجرى الصف
زيادة التعاون الدفاعي واالقتصادي والتجاري بين البلدين، 
مؤكدين أهمية التطور المتنامي الذي تشهده العالقات 
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بين البلدين والخطوات التي يتخذانها لزيادة التعاون 
 .بينهما

ٕواتفقا على وجود مساحة واسعة وارادة سياسية 
  . الثنائيمشتركة لتعميق التعاون

ولفتا إلى أن حجم العالقات االقتصادية والتبادل 
التجاري لم يصل إلى المستويات التي تعكس متانة 

  .العالقات اإلستراتيجية بين البلدين

وأشارا إلى أهمية إزالة جميع العوائق أمام تقوية 
روابط التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، والتأكيد 

األردني التونسي المشترك على دعم مجلس األعمال 
 بما ينمي التعاون والتبادالت ٢٠١٦الذي تأسس عام 

التجارية واالستثمارية في قطاعات حيوية مثل الزراعة 
  .واألدوية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات

وبحث الوزيران كذلك المستجدات اإلقليمية، وفي 
مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وجهود 

  .لتوصل لحل سلمي لألزمة السوريةا

ودعا الوزيران إلى التوصل لحل سياسي لالزمة 
الليبية بما يعيد األمن واالستقرار ويضمن وحدة ليبيا، 

  .والجهد الدولي لمكافحة اإلرهاب وظالميته

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك عقب 
بداية أود أن أؤكد ترحبينا بوزير خارجية : المباحثات

الشقيقة األخ خميس الجهناوي في هذه الزيارة إلى تونس 
المملكة التي تأتي في إطار عملية التشاور والتنسيق 
المستمرة بيننا ليس فقط خدمة لعالقات وقضايا البلدين 
ولكن أيضا خدمة لقضايانا العربية في هذه المرحلة التي 
تفرض علينا تحديات مشتركة، وتدعونا للتنسيق 

ى نحقق هدفنا المشترك في خدمة والتشاور أكثر حت
قضايانا العربية وتجاوز التحديات وتحقيق األمن 

  .«واالستقرار الذي تستحقه منطقتنا وشعوبنا

وأشار الصفدي إلى ان لقاءه مع نظيره التونسي 
اليوم جاء قبيل اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول 

العربية الذي سيعقد غدا في القاهرة برئاسة تونس 
  . الرئيس الحالي للقمة العربيةبصفتها

القضايا العربية الرئيسة التي تشترك : وقال
المملكة وتونس في رؤية مشتركة إزائها، هي القضية 
الفلسطينية األساس وقضيتنا األولى، ونتابع بقلق شديد 
ما يجري في األراضي الفلسطينية المحتلة، ونؤكد مرة 

ي الواحد بأن أخرى أن موقفنا الواحد وهو الموقف العرب
حل هذه القضية هو أساس تحقيق األمن واالستقرار في 
المنطقة، وان ال حل من دون تلبية جميع الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وخصوصا حقه في 

 وعاصمتها ١٩٦٧ حزيران ٤الحرية والدولة على خطوط 
القدس الشرقية وفقا لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادرة 

م العربية التي تمثل طرحا شامال للتوصل إلى السالم السال
  .الشامل والدائم الذي نريده جميعا

مستمرون بالتنسيق في هذا "وأضاف الصفدي 
الموضوع باتصاالتنا مع المجتمع الدولي وندين بالمطلق 
كل اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية التي تستهدف تغيير 

الوضع القائم الحقائق على األرض وتستهدف تغيير 
خصوصا في المقدسات اإلسالمية والمسيحية التي يكرس 
الوصي عليها جاللة الملك عبد اهللا الثاني كل إمكانات 

  .>>..."وطاقات المملكة من اجل حمايتها

وعبر وزير الخارجية التونسي خميس ... <<
الجهيناوي عن سعادته بتواجده في عمان، مثمنا للوزير 

ة التي تأتي في إطار التواصل الصفدي دعوته الكريم
المستمر بين تونس واألردن حول المسائل التي تهم 

  .>>...البلدين الشقيقين

قررنا أن نتواصل : وقال الجهيناوي... <<
للتباحث حول هذه المسائل واالستشارة المتبادلة حتى 
تكون تونس فعال صوت العرب لدفع أجندة السالم في 

ضا بدفع حل القضايا المنطقة بصفة خاصة، ولكن أي
المصيرية التي تهمنا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، 
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وضرورة الرجوع إلى مرجعيات القضية الفلسطينية 
وتمكين الشعب الفلسطيني أسوة بشعوب العالم من دوله 
مستقلة عاصمتها القدس الشريف، وفقا لمبادرة السالم 

  .>>...العربية وقرارات األمم المتحدة

 ٣ ص١٠/٩/٢٠١٩الدستور 
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الطراونة والجهيناوي يؤكدان العمل إلعادة 

 تصدر القضية الفلسطينية أجندة القرار العربي
  

أكد رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
عاطف الطراونة أهمية العمل العربي المشترك ال سيما 
البرلماني، من أجل إعادة تصدر ملف القضية الفلسطينية 

  .العربيأجندة القرار 

حديث الطراونة جاء لدى استقباله في دار مجلس 
النواب امس وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، 
بحضور السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي والوفد 

  .المرافق

نحن في األردن بقيادة جاللة الملك : وقال الطراونة
لفلسطينية عبداهللا الثاني، متمسكون بثوابتنا تجاه القضية ا

واجهنا التحديات «، مشيرا إلى أننا »والدفاع عن القدس
والضغوطات بصف وطني متماسك خلف قيادتنا، ونأمل أن 
يتعاظم التنسيق والتشاور العربي على مختلف المستويات 
ًهدفا ومقصدا في دعم حق الشعب الفلسطيني الشرعي  ً

  .«والتاريخي في إقامة دولته المستقلة

 جملة من الملفات والتحديات وتناول اللقاء
اإلقليمية، وعلى رأسها الحرب على اإلرهاب، حيث أكد 
الطراونة والجهيناوي أهمية التنسيق في هذا اإلطار، 
مشيرين إلى أن األردن وتونس عانا من خطر اإلرهاب 

  .ًوخسر البلدان أرواحا بريئة

وحول مسار اإلصالح السياسي في المملكة، قال 
ًقدم نموذجا من اإلصالحات الداخلية، «ردن إن األ الطراونة

في وقت عانت المنطقة العربية من تدخالت خارجية، وكان 

الخيار اإلصالحي لدينا نابعا من رؤية ملكية واضحة قوامها 
  .«تمكين السلطات وتعزيز الحريات

إن األردن وتونس  من جهته قال الجهيناوي
 تشابه الظروف، يرتبطان بعالقات وثيقة، ولديهما الكثير من

ًفالتحديات المحيطة ما زالت تشكل عبئا على كال البلدين، 
  .وال بد من توحيد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية

وعبر الجهيناوي عن تقدير بالده لمواقف األردن 
المعتدلة، وثباته بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني تجاه 

دامة التنسيق والتشاور ًالقضية الفلسطينية، مؤكدا أهمية إ
  .بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك

وعرض وزير الخارجية التونسي لإلصالحات 
السياسية في بالده واالستحقاق االنتخابي لرئاسة 
ًالجمهورية، مؤكدا أن بالده تسير بثبات على سكة 

 .اإلصالح
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   سنستمر بدعم األردن:مفوض أوروبي

 بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين - عمان 
أيمن الصفدي امس مع مفوض المساعدات اإلنسانية 
ٕوادارة األزمات في االتحاد األوروبي كريستوس 
ستيليانيدس تعزيز التعاون بين المملكة واالتحاد 

  . األوروبي

وأكد الصفدي ان األردن يثمن شراكته مع 
بي وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق االتحاد األورو

  . مع االتحاد

وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه االتحاد ودوله 
  . للمساعدة في تحمل عبء اللجوء السوري

من جانبه ثمن المسؤول األوروبي الدور الذي 
 .تقوم به المملكة لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة

 يعتبر وقال ستيليايدس أن االتحاد األوروبي
ًاألردن شريكا رئيسا في المنطقة، ويرى فيه واحة لألمن  ً
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واالستقرار، وسيستمر بدعم المملكة عبر برامج التعاون 
  . والشراكة المتعددة

وعرض الصفدي والمفوض األوروبي للتطورات 
اإلقليمية وتبعاتها على المملكة واالتحاد االوروبي، 

 . اإلسرائيليوالمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني

وشدد الصفدي على أن تحقيق الهدف المشترك 
في بناء األمن واالستقرار والسالم اإلقليمي يستدعي 
تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سالم عادل ودائم وشامل 

  .على أساس حل الدولتين

وثمن وزير الخارجية الموقف األوروبي الداعم 
 أفق سياسي لحل الدولتين وأهمية الدور األوروبي إليجاد

 .يخرج العملية السلمية من حالة الجمود الخطرة

ودعا وزير الخارجية الى استمرار المجتمع 
الدولي بالتزاماته إزاء الالجئين السوريين، محذرا في 
الوقت نفسه من مغبة تراجع الدعم الدولي لالجئين 

 .والدول المضيفة لهم

  ٣ ص١٠/٩/٢٠١٩ الرأي
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ّ يحمل االحتالل مسؤولية "يالوطني الفلسطين"
 استشهاد السايح ويطالب بحماية األسرى

ّحمل المجلس الوطني  -  كمال زكارنة-عمان 
الفلسطيني، سلطات االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية كاملة 
عن جريمة قتل األسير بسام السايح، الذي كان يعاني 
مرض السرطان طيلة فترة اعتقاله في سجون االحتالل 

  .، حتى تاريخ استشهاده باألمس االول٢٠١٥م منذ عا

وأكد المجلس في بيان صحفي، امس إن هذه 
الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم اإلسرائيلية بحق 
األسرى الفلسطينيين نتيجة سياسة اإلهمال الطبي 
المتعمد بحقهم، في انتهاك صارخ للشروط الصحية 

مواد والرعاية الطبية لألسرى المنصوص عليها في ال
من اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى  )٣٣-٢٩(

، األمر الذي أدى ١٩٤٩ آب ١٢الحرب والمؤرخة في 
أسيرا داخل ) ٢٢١(إلى ارتفاع عدد الشهداء األسرى إلى 

  .١٩٦٧سجون االحتالل منذ عام 

أن االحتالل ينتهك باألساس ذات : وأضاف
ين االتفاقية التي نصت على معاملة األسرى الفلسطيني

معاملة أسرى حرب، وحظرت على القوة الحاجزة 
، كما )فلسطين(نقلهم إلى خارج اإلقليم المحتل ) إسرائيل(

على الدولة الحاجزة أن تقترف أي فعل أو إهمال «حظرت 
غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر 

  . »انتهاكا جسيما لهذه االتفاقية

دولية وفي ودعا الجهات الحقوقية واإلنسانية ال
مقدمتها منظمة الصليب األحمر الدولي فتح تحقيق بشأن 
جرائم اإلهمال الطبي بحق األسرى، واالضطالع بواجباتها 
بالضغط على االحتالل اإلسرائيلي لتطبيق االتفاقيات 
الدولية واإلنسانية ذات الصلة بحماية األسرى 

 آالف أسير، ٦الفلسطينيين والبالغ عددهم نحو 
  . وفقا لنصوصهاومعاملتهم

وحذر المجلس الوطني من مصير ما يقارب 
أسير فلسطيني يعانون من أمراض مزمنة ) ٧٠٠(

أسيرا بحاجة إلى عالج ) ١٦٠(وخطيرة، منهم حوالي 
فوري خارج سجون االحتالل إلنقاذ حياتهم من الموت 
الذي يوشك أن ينال منهم، مؤكدا ضرورة اإلســــراع في 

 في المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة قادة االحتالل
 .تلك الجرائم وغيرها
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األردن يدين إعالن نتنياهو عزمه ضم 

المستوطنات الالشرعية في األراضي 
 الفلسطينية
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 أدان وزير الخارجية وشؤون -بترا  -القاهرة 
المغتربين أيمن الصفدي، أمس الثالثاء، إعالن رئيس 

ء إسرائيل بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات وزرا
اإلسرائيلية الالشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة، 
وفرض السيادة اإلسرائيلية على منطقة غور األردن 
ًوشمال البحر الميت، واعتبره تصعيدا خطيرا ينسف  ً
األسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة 

  .عنف وتأجيج الصراعبرمتها نحو ال

وأكد الصفدي رفض المملكة إعالن رئيس 
ًالوزراء اإلسرائيلي، واعتبره خرقا فاضحا للقانون الدولي،  ً
ًوتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه قتل العملية السلمية  ً

  .وتقويض حق المنطقة وشعوبها في تحقيق السالم

ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل 
ٕ رفضه اإلعالن اإلسرائيلي وادانته ٕمسؤولياته واعالن

والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على إطالق 
جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين 
الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

 ١٩٦٧القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 
ًسبيال وحيدا لتحقيق السالم ً ً.  

وقال الصفدي إن هذا اإلعالن اإلسرائيلي وغيره 
من الخطوات األحادية التي تشمل توسعة االستيطان 
الالشرعي وانتهاكات سلطات االحتالل للمقدسات في 
القدس الشريف خطر على األمن والسلم في المنطقة 
ًوالعالم ويستوجب موقفا دوليا حاسما وواضحا يتصدى  ً ً ً

 تقويض للعملية السلمية وتهديد لما تقوم به إسرائيل من
  .لألمن والسالم

وأكد الصفدي موقف المملكة الرافض والمدين 
إلعالن نتنياهو عزمه ضم األراضي الفلسطينية خالل 
الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية 

  .لمناقشة تداعيات اإلعالن اإلسرائيلي
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  ة العربية تدين إعالن نتنياهوالجامع
  

دان مجلس جامعة الدول العربية في  -القاهرة 
دورته الطارئة غير العادية بشأن اعالن رئيس الحكومة 
االسرائيلية بنجامين نتنياهو ضم أراض من الضفة 

  .الغربية الى السيادة االسرائيلية

أدان وزراء الخارجية العرب بشدة، إعالن رئيس 
ائيلية بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراضي الحكومة اإلسر

 إلى السيادة ١٩٦٧من الضفة الغربية المحتلة عام 
  .اإلسرائيلية

جاء ذلك في بيان صدر عن اجتماع طارئ 
 لوزراء الخارجية العرب عقد عقب ختام الدورة العادية الـ

 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ١٥٢
  .بالقاهرة

أن هذا اإلعالن يشكل تطورا واعتبر المجلس 
خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعالن العزم انتهاك 
القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة وقرارات الشرعية 

 ٢٤٢الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس األمن 
  .٣٣٨و

كما اعتبر المجلس، أن هذه التصريحات إنما 
سالم وتنسف تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية ال

  .أسسها كافة

وأعلن المجلس عزمه متابعة هذه التصريحات 
العدوانية اإلسرائيلية الجديدة على نحو مكثف، ويستعد 
التخاذ كافة اإلجراءات والتحركات القانونية والسياسية 

  .للتصدي لهذه السياسة اإلسرائيلية أحادية الجانب

وحمل وزراء الخارجية العرب، الحكومة 
ية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير االسرائيل

القانونية وغير المسئولة، ليؤكد على تمسكه بثوابت 
الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني 
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المشروعة وغير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير 
ٕالمصير واقامة دولة فلسطين المستقلة على خطوط الرابع 

تها القدس الشرقية وحق  وعاصم١٩٦٧من يونيو عام 
الالجئين بالعودة والتعويض وفقا لقرارات األمم المتحدة 

 .ومبادرة السالم العربية

وأكد الصفدي موقف المملكة الرافض والمدين 
إلعالن نتانياهو عزمه ضم األراضي الفلسطينية خالل 
الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس جامعة الدول العربية 

  .عالن اإلسرائيليلمناقشة تداعيات اإل

 ٩ ص١١/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الصفدي ونظيره المصري يبحثان تفعيل العمل 

  العربي وتحديات المنطقة
  

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين  -  عمان
أيمن الصفدي خالل لقائه في القاهرة اليوم الثالثاء مع 
وزير الخارجية المصري سامح شكري، سبل االرتقاء 

ات الثنائية بين البلدين الشقيقين وآخر المستجدات بالعالق
 .في المنطقة

وأشاد الصفدي وشكري خالل اللقاء، الذي عقد 
في مقر وزارة الخارجية المصرية قبيل انعقاد اجتماع 
مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء 
الخارجية بمستوى بالتنسيق القائم بين البلدين في 

جيهات من جاللة الملك عبداهللا مختلف المجاالت بتو
 .الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

حول  وتبادل الوزيران، اآلراء ووجهات النظر،
سبل تفعيل العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات 
التي تهدد األمن واالستقرار اإلقليميين، وتطورات 

 االسرائيلي، -األوضاع بشان الصراع الفلسطيني 
زمات في كل من سوريا واليمن وليبيا، وآليات التعامل واأل

  . معها بما يخدم القضايا العربية والمصالح المشتركة

كما بحث الصفدي وشكري، أولويات المرحلة 
المقبلة، وآفاق التحرك الدبلوماسي العربي على هامش 

 للجمعية العامة لألمم المتحدة التي ٧٤اجتماعات الدورة 
 في نيويورك اعتبارا من السابع عشر من ستبدأ فعالياتها
 .الشهر الجاري

 ٢ ص١١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االعالن عن التحالف الوطني لمجابهة صفقة 

 القرن
  

اعلن في مجمع النقابات عن تحالف  -  عمان
وطني لمواجهة صفقة القرن، خالل االجتماع االول 

ور للملتقى الوطني االول للتحالف الذي عقد امس بحض
 .شخصيات حزبية ونقابية ونيابية ووطنية

واكد المتحدثون ان التحالف سيتحرك على 
مختلف االصعدة النيابية والنقابية والحزبية محليا وعربيا 

 .ودوليا للتصدي للصفقة

واشاروا انه تم تشكيل لجنة تحضيرية للتحالف 
 .وانه مفتوح امام من يرغب باالنضمام اليه

ح النيابية الدكتور وقال رئيس كتلة االصال
ان الصفقة مشروع عقيم ميت مهمى : عبداهللا العكايلة

بولغ في تسويقها وتمريرها، وتهدف الى تصفية القضية 
الفلسطينية على حساب االردن من خالل مشاريع 
اقتصادية يتم التزيين لها كعالج للحالة االنسانية التي 

 .يعيشها الشعب الفلسطيني

 تمزيق التفاقية وادي واعتبر ان الصفقة تعد
 .عربة واالتفاقيات التي لم تعد اسرائيل تتحدث عنها

واشار انه يتم تسويق خيار الدولتين على انه 
 .خطر على االردن واالحتالل الصهيوني في ان معا

ولفت ان الصفقة تريد الغاء حق العودة لالجئين 
وترحيل من يرغب منهم الى اراضي يتم اقتطاعها من 



  
  ٦٢ 

منها بتمويل % ٧٠ مليار، ٥٠نه صد لها سيناء، وا
 .عربي

واشار ان الصفقة تتضمن ايجاد تحالف للتصدي 
ظل تطبيع وزيارات متبادلة بين الدول  للمد االيراني، في
 .العربية واالحتالل

واكد على ضرورة وضع خطة عملية للتصدي 
لصفقة القرن يساهم فيها الجميع، بحيث يتم تشكيل كتلة 

ة في وجه الصفقة، وتحويل المحنة الى تكون راس الحرب
 .منحة، والصفقة الى صفعة في وجه اعداء األمة

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات، نائب رئيس 
مجلس النقباء، ان صفقة القرن المقصود بها تصفية 
االمة العربية، وليس المقصود فقط االردن وفلسطين، 

دس الصادر وذلك بداية بقرار نقل السفارة االمريكية للق
 .١٩٩٥عام 

واضاف ان الخطوات العملية للصفقة بدات منذ 
، وان اضراب النقابات في رمضان قبل ٢٠١٨العام 

االخير عطل الجزء المتعلق باالردن بصفقة القرن التي 
تريد خنق الشعب االؤدنس والضغط على الحكومة كي 

 .اليكون لديها اية موارد وبالتالي تقدم التنازالت

يدات ان اتحاد المحامين العرب الذي واشار رش
متحدون معا "عقد اجتماعاته في عمان تحت شعار 

قرر ان تقوم كل نقابات المحامين " السقاط صفقة القرن
 .في الوطن العربي بتحريك الشعب ضد الصفقة

وبين ان اتحاد النقابات واالحزاب سيمنع تنفيذ 
 .الصفقة محليا وفلسطينيا وعربيا

خصيات الوطنية طالل وتحدث باسم الش
الماضي، مؤكدا ان مشاريع التصفية ستتحطم على 

 .صخرة الشعب الفلسطيني الصامد والمناضل

واكد ان التحدي على االردن كبيرا بحجم المؤامرة 
بعد ان فتح يعض العرب المجال لالحتالل بتنفيذ 

 .مخططاته

واشار ان الموقف الرسمي اليزال دون المطلوب، 
لمراجعة النهج القائم والتوافق على نهج وان هناك حاجة 

جديد لمجابهة التحديات والمشاركة في حمل المسؤولية 
 .الوطنية

واكد ان المعركة مع العدو معركة الحق على 
الباطل، وان الفرصة الزالت مالئمة لمشروع وطني قائم 

 .على حكومة توافق وطني واصالح سياسي

ح عبدالفتا.وقال امين عام حزب الحياة د
الكيالني في كلمة باسم تيار التجديد، ان صفقة القرن لم 
تبدا اليوم واننا في مراحلها االخيرة، وانها بدات من 

 .اتفاقية كامب ديفيد مرورا يتدمير العراق

واضاف ان هناك شعب عربي سيدافع عن 
كرامته وعزته في مقدمته الشعب الفلسطيني، وان الحلم 

الفرات الى النيل الزال الصهيوني باقامة اسرائيل من 
 .قائما

الكيالني على جهود نقابة المحامين في .واثنى د
 .دعوة اتحاد المحامين العرب للتصدي لصفقة القرن

وبين ان هناك صيغة للتحالف تم التوافق عليها، 
وان اللجنة التحضيرية قابلة للتوسع وانضمام شخصيات 

  .جديدة

ين عام وقال منسق تيار االحزاب االصالحية ام
صالح القضاة، قال ان التصدي .حزب المستقبل د

، "الوحدة الوطنية"للصفقة يقوم على ركيزة داخلية هي 
وان هناك خطة للعمل على اضعاف الدولة، االمر الذي 
يتطلب اصالحات سياسية من خالل قانون احزاب 

 .وانتخاب يلبي الطموحات ويوصلنا الى برلمان حقيقي

اء محور عربي ودولي واضاف انه البد من بن
يحفظ لالردن كيانه، ودعم الشعب الفلسطيني وتعزيز 

 .صموده

ومن جانبه قال امين عام حزب جبهة العمل 
مراد العضايلة ان الصفقة تعني نهاية .االسالمي م
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القضية الفلسطينية، وانها تعني لالردن ليس وطن بديل 
فحسب بل تغيير الهوية السياسية لالردن وتغيير وجه 

 .الردنا

واضاف ان التوحد اصبح فريضة للتصدي لهذا 
الخطر الداهم، وخاصة بين القوى السياسية، وان هذا 
التحالف منصة جديدة للجميع ليكون شريكا للحفاظ على 

 .االردن وحمايته

وتحدث خالل االجتماع شخصيات حراكية 
ووطنية اكدت على ضرورة توحيد الجهود والمواقف 

 مشيرين انه تم تنفيذ الجزء للتصدي لصفقة القرن،
 .االكبر منها

 ٩ ص١١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًالملك يبذل جهودا كبيرة لدعم القضية 
  الفلسطينية وعدالتها

  

أكد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء  - عمان 
القاطع إلعالن رئيس  األردن رفض ّعمر الرزاز األربعاء،

ّالوزراء اإلسرائيلي عزمه ضم المستوطنات اإلسرائيلية  غير "ّ
في األراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة " ّالشرعية

 .ّاإلسرائيلية على منطقة غور األردن وشمال البحر الميت

ًهذا اإلعالن يشكل تهديدا "وقال رئيس الوزراء إن ّ
ّملية السالم، ومن شأنه أن يؤجج ًّحقيقيا لمستقبل ع ّ

ّالصراع ويصاعد وتيرة العنف في المنطقة، الفتا إلى أن  ً
ّمسؤولية المجتمع الدولي تقتضي رفض هذا اإلعالن، كونه 
ّيشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية  ً ً ّ

 ".ّالدولية

ّوحذر رئيس الوزراء من مغبة توظيف القضايا  ّ
ّ الدعاية االنتخابية، مشيرا إلى أن مثل ّالمصيرية لخدمة ً ّ

هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل 
 .ّالسالم، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها

ّواستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه وزير 
ّالخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حول تطورات  ّ

 .ّاألوضاع في األراضي الفلسطينية

ّصفدي أن األردن بقيادة جاللة الملك عبد ّوأكد ال
ّاهللا الثاني يبذل جهودا كبيرة لدعم القضية الفلسطينية  ّ ً

 .وعدالتها

ّوأكد الصفدي على موقف األردن الرافض لجميع 
ّاإلجراءات أحادية الجانب والممارسات غير المنسجمة مع 

ّقرارات الشرعية الدولية ّ. 

ّوشدد على أن الطريق الوحيد لعملي ة السالم يكمن ّ
ّفي حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من األراضي المحتلة  ّ
ّوقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 

 .م١٩٦٧الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 

سرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء اإل ُتعهد
بضم أراض في غور األردن في الضفة الغربية المحتلة، 
والمنطقة الشمالية من البحر الميت، في حال فوزه 

 .أبريل، أثار غضبا عربيا ودوليا/بانتخابات نيسان

القانون الدولي يعتبر إسرائيل قوة محتلة، ويفرض 
قة بما يخدم ٕعليها حماية المواطنين المدنيين، وادارة المنط

مصالحهم، وهذا يشمل احترام حقوقهم اإلنسانية، وضمان 
 .تلبية احتياجاتهم األساسية

وأعلن نتنياهو في خطاب تلفزيوني مساء الثالثاء، 
 .أنه يتطلع إلى ضم غور األردن بمجرد فوزه في االنتخابات

هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق : "وقال نتنياهو
مستعينا بخارطة " بعد االنتخابات مباشرةالسيادة اإلسرائيلية 

إذا "وتابع مخاطبا اإلسرائيليين . لغور األردن لتوضيح خطته
أعلن اليوم عزمي إقرار ... تلقيت تفويضا منكم للقيام بذلك

  ."سيادة إسرائيل على غور األردن وشمال البحر الميت

 ١ ص١٢/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

دوليين الصفدي يبحث اليوم مع مسؤولين 
 القضية الفلسطينية وملفات المنطقة
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يلتقي وزير  -  نيفين عبد الهادي-عمان 
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم 
الخميس، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس األمن، 

  .للتباحث حول مختلف القضايا التي تشهدها المنطقة

 ويضع الصفدي السفراء بصورة المستجدات في
الملف الفلسطيني، والتأكيد على الثوابت األردنية بهذا 

  .الشأن

كما يلتقي الصفدي وزير الخارجية والشؤون 
األوروبية ووزير اللجوء والهجرة في لوكسمبورغ، في 
لقاء يتناول العالقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيز أوجه 
التعاون بين البلدين، اضافة للتباحث حول قضايا المرحلة 

 . االهتمام المشتركذات

ّوفي اطار ما تشهده عمان اليوم من نشاط 
دبلوماسي، يلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايضا 
مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الرومانية، في لقاء 
يبحث خالله الوزيران القضايا التي تشهدها المنطقة، 

 .وفي مقدمها القضية الفلسطينية

 ١ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

تصريحات نتنياهو تضع عملية : الطراونة

 السالم على المحك
  

قال رئيس مجلس النواب المهندس  - عمان
عاطف الطراونة إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو يبرهن على عمق األزمة التي يعانيها اليمين 
المتطرف، لذا يطلق تصريحات انتخابية عدائية عنصرية 

بضم مزيد من األراضي للكيان المحتل متجاوزا خطورة 
 .تصريحاته كتصعيد يفاقم أزمة المنطقة واإلقليم

وأضاف الطراونة في تصريح صحفي امس إن 
ٕمجلس النواب، واذ يرفض كل التصريحات العنصرية 
الصادرة عن قادة االحتالل، ليؤكد أن التعاطي مع هذا 

ًالمحتل يتوجب مسارا جديدا عنوانه  وضع اتفاقية السالم ً
على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل 
المواثيق والقرارات الدولية، وأن تطرف اليمين الذي يمثله 
نتنياهو سيزيد من خطورة مواجهته بتطرف وتصعيد 

  .تشهده منطقتنا واإلقليم

ًوقال إن مسار السالم ال بد أن يكون شامال 
ن واالستقرار في المنطقة تنعكس مفاهيمه على األم

برمتها، مؤكدا أن حديث نتنياهو عن نيته ضم منطقة 
غور األردن وشمال البحر الميت في حال فوزه 
باالنتخابات، إنما يدلل على عقلية ملوثة بالتمرد على كل 
ٕالمواثيق، وتجذر فكر تطرف وارهاب الدولة لدى المحتل 

  .وقادته الذين باتوا يتخبطون في كل الصعد

ًوأضاف إننا في األردن، واذ ندعم دوما خيار  ٕ
السالم وفق إطار حل الدولتين، نرى في المقابل أن 
المحتل يدفع بمزيد من العنف والتوتر، ويقوض 
بممارساته العنصرية كل مساعي السالم الناجز، المفضي 
لعدالة شعب بأكمله عانى من ويالت االعتداء، قتال 

تحاد البرلماني العربي، وفي بيان صادر عن اال. وتشريدا
أكد الطراونة أن تصريحات نتنياهو تكرس عقلية المحتل 
المتعطش الرتكاب المزيد من االنتهاكات واالعتداءات 
على حقوق العرب والمسلمين، وما هي إال خطوة 
الستجداء أصوات المستعمرين المستوطنين، مع استعار 

  .«االنتخابي«السباق 

ّاني العربي يحمل وأضاف أن االتحاد البرلم
حكومة االحتالل مسؤولية هذا اإلعالن الخطير الذي ينذر 
بخطر جر المنطقة بأكملها إلى أتون حرب دينية، ال 
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يمكن ألحد تحمل تبعاتها وعواقبها الوخيمة على الجميع، 
ًمؤكدا الحق الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع 

عيش بحرية عن حقوقه بالوسائل المشروعة كافة، وال
وأمن وكرامة على أرض فلسطين المقدسة في إطار دولة 

  .ذات سيادة

ودعا الطراونة، وفق البيان، الشعب العربي 
الفلسطيني الشقيق، بكل مستوياته وفصائله إلى ترسيخ 
وحدته الوطنية، وتقوية جبهته الداخلية، وحشد كل 
الطاقات لمواجهة المخاطر المحدقة بقضية فلسطين، عبر 

تماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار اع
استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، لمنع 

 .سلطات االحتالل اإلسرائيلي من تنفيذ مخططاتها

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بتعليق 
 عضوية إسرائيل في األمم المتحدة

  

قال المجلس الوطني  -  كمال زكارنة-عمان 
الفلسطيني ان الرد على اعالن رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنيامين نتنياهو وحكومته فرض السيادة على غور 
األردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات 
يستدعي اإلسراع في تطبيق قرارات المجلسين الوطني 
والمركزي التي طالبت بسحب االعتراف بإسرائيل ووقف 

 .لعمل باالتفاقات معهاا

ودعا المجلس في بيان الى التوجه الى الجمعية 
العامة لألمم المتحدة في دورتها القادمة وطرح إعادة 
النظر في عضوية إسرائيل فيها كونها لم تلتزم بقراراتها، 
مطالبا بتوفير الحماية الدولية وفقا للقرار الذي اقرته 

  .  الماضيالجمعية العامة لألمم المتحدة العام

واعتبر المجلس اعالن رئيس وزراء حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي نتنياهو فرض السيادة اإلسرائيلية 

ًعلى الضفة الغربية المحتلة، استخفافا واستهتارا وتحديا 
إلرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها ذات الصلة 

 .بالقضية الفلسطينية

يغير من وقال المجلس ان اعالن نتنياهو لن 
حقيقة ان كل أشكال االستيطان اإلسرائيلي في اراضي 
الدولة الفلسطينية بما فيها مدينة القدس والمعترف بها 

 غير ٢٠١٢من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
 .قانونية وغير شرعية ولن تنشئ أي حق لالحتالل فيها

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

دن إلسرائيل انتهاك غوتيريش ضم غور األر
 خطير للقانون الدولي

  

 أعرب األمين العام لألمم المتحدة - نيويورك 
أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء خطط رئيس وزراء 
االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم منطقة غور 

 .األردن إلسرائيل

وقال المتحدث باسم األمين العام، في تصريح 
ستمثل انتهاكا خطيرا للقانون "صحفي، إن هذه الخطوة 

هدامة بالنسبة لفرص "، مضيفا أنها ستكون "الدولي
  ."إنعاش المفاوضات والسالم بالمنطقة

  ١٢/٩/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

إثر اإلعالن عن نيته .. العالم يهاجم نتانياهو
  "الميت"ضم األغوار وشمال 

  

أثنى حلفاء رئيس الوزراء  -  وكاالت -عواصم 
نيامين نتانياهو اليمينيون األربعاء على اإلسرائيلي ب

تعهده ضم غور األردن في الضفة الغربية المحتلة في 
الوقت الذي اعتبر خصومه اإلعالن محاولة يائسة للبقاء 

 .>>...في السلطة



  
  ٦٦ 

وقال المتحدث باسم األمم المتحدة ... <<
أي قرار إلسرائيل بفرض قوانينها "ستيفان دوجاريك 
ها في الضفة الغربية المحتلة ليس له ٕوصالحياتها وادارت

 ."أي مفعول قانوني دولي

مثل هذا االحتمال سيكون مدمرا إلمكان "وأضاف 
 ."إحياء المفاوضات والسالم اإلقليمي وجوهر حل الدولتين

وقال االتحاد األوروبي في بيان إن خطط 
تقوض امكانات حل الدولتين وفرص السالم "نتانياهو 

  ."الدائم

سياسة "دث باسم االتحاد األوروبي إن وقالم متح
بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس 
الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها 
واإلجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل 

 ".الدولتين وفرص السالم الدائم

وقال القادة الفلسطينيون إن نتانياهو يدمر أي 
مال للسالم، وقالت المسؤولة في منظمة التحرير آ

أسوأ من الفصل "الفلسطينية حنان عشراوي إن خطته 
  ."العنصري

من جهتها، أعلنت المملكة العربية السعودية 
إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه نتانياهو عن 

 بضم أراض من - إذا فاز باالنتخابات القادمة -نيته 
  .يةالضفة الغرب

عبرت دولة اإلمارات العربية المتحدة عن و
استنكارها الشديد ورفضها القاطع إلعالن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أراض من الضفة 

  .الغربية في حال فوزه باالنتخابات المقبلة

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي اإلماراتي 
، في تصريح صحفي، إن الشيخ عبداهللا بن زايد آل نهيان

ًهذا اإلعالن يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق  ً
والقرارات الدولية، ويعبر عن االستغالل االنتخابي في 
أبشع صوره دون أدنى اعتبار لشرعية القرارات الدولية، 

أو أدنى اهتمام بتقويضه للمساعي الحميدة التي يقوم 
 سلمي للقضية بها المجتمع الدولي للوصول إلى حل

  .الفلسطينية

اإلعالن االنتخابي وغير المسؤول “وأكد أن هذا 
يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي السياسية، وعبر 
عقود طويلة إليجاد حل منصف وعادل للقضية 

  .”الفلسطينية

وعبر آل نهيان عن ترحيب دولة اإلمارات 
عقد واستجابتها الفورية لدعوة المملكة العربية السعودية ب

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون اإلسالمي، لبحث هذا 
  .التصعيد الخطير ووضع خطة تحرك عاجلة

المسؤولية مشتركة في التصدي “وقال إن 
إلعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي االنتخابي، وأن المجتمع 
الدولي مطالب باتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذا 

  .”التطور الخطير

إعالن نتانياهو معتبرة أنه ودانت دمشق بشدة 
وفق ما أفادت وكالة ، انتهاك سافر للقانون الدولي

، واعتبر مصدرة من )سانا(األنباء السورية الرسمية 
يأتي في “أن هذا التعهد " سانا"الخارجية السورية وفق 

سياق الطبيعة التوسعية لكيان االحتالل وخطوة جديدة في 
ي ومحاوالت االعتداء على حقوق الشعب الفلسطين

  .”تصفية القضية الفلسطينية

من جانب آخر، وصفت تركيا وعد نتانياهو بانه 
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش ". عنصري"

ستدافع حتى النهاية عن حقوق "اوغلو ان انقرة 
 .الفلسطينيين" ومصالح

وقال أوغلو في تغريدة نشرها عبر صفحته 
النتخابي لنتنياهو، الذي إن الوعد ا"الرسمية عبر تويتر 

يوجه كل أنواع الرسائل العدائية وغير الشرعية قبل 
االنتخابات، هو بإقامة دولة عنصرية، سوف ندافع عن 
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حقوق ومصالح إخواننا وأخواتنا الفلسطينيين حتى 
  ."النهاية

من جانب آخر، تعقد منظمة التعاون اإلسالمي 
 وزراء األحد في جدة اجتماعا استثنائيا على مستوى

غداة إعالن رئيس " التصعيد اإلسرائيلي"خارجيتها لبحث 
 .الوزراء

وكتبت منظمة التعاون في حسابها على تويتر 
بطلب من السعودية، ستعقد المنظمة في جدة "األربعاء 
ًاجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء (...) األحد  ً

  ."الخارجية لبحث التصعيد اإلسرائيلي الخطير

ّمن أن اعالن رئيس الوزراء  روسيا ّحذرتفيما 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو نيته ضم غور األردن في 

 .الضفة الغربية المحتلة يمكن أن يؤدي إلى تزايد التوتر

 وعبرت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها بشأن
الخطة اإلسرائيلية، وقالت ان تنفيذها يمكن أن يؤدي إلى 

تزايد التوتر بشكل حاد في المنطقة ويقوض آمال "
 ."التوصل إلى خطة سالم بين إسرائيل وجيرانها العرب

دان حزب اهللا اللبناني األربعاء إعالن رئيس و
ّالحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو نيته ضم غور  ّ

ّ الغربية المحتلة الى إسرائيل في حال األردن في الضفة
 .”عدوان“ًفوزه في االنتخابات المقبلة، معتبرا ذلك بمثابة 

ووصف خصوم نتنياهو الرئيسيون في 
االنتخابات والمتمثلون بالتحالف الوسطي أزرق أبيض 
وآخرون، اإلعالن بأنه محاولة واضحة لكسب أصوات 

  .اليمين القومي

لبارز في تحالف وكان بيني غانتس الزعيم ا
أزرق أبيض قد ايد في السابق بقاء غور األردن تحت 
السيطرة اإلسرائيلية إلى األبد، ووصف إعالن نتنياهو 

  .”فارغ وال يرقى إلى شيء“األخير بأنه 

ووصفت األحزاب اإلسرائيلية اليمينية الصغيرة 
التي تنافس نتنياهو في االنتخابات، خطوته بالصغيرة 

  .والمتأخرة جدا

وقال وزير النقل بيتسالئيل سموتريتش الذي 
لماذا “انضم إلى قائمة يمينا في االنتخابات المقبلة 

نتحدث عن الضم قبل أسبوع واحد من االنتخابات عندما 
  .”يمكن للحكومة أن تقرر ذلك متى تريد؟

من جهته، اعتبر مجلس المستوطنات في 
ًحدثا تاريخيا“الضفة الغربية القرار  ً”.  

ا اصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية من جهته
ًفي قطاع غزة بيانا مشتركا أكدت من خاللها أنها حاضرة 
بالميدان وتتأهب لصد أي عدوان إسرائيلي على القطاع، 
ودعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الطالق 

والتحلل ٕوالغاء التنسيق األمني ، يد المقاومة في الضفة
التي منحت المحتل الشرعية " لوأوس"ًفعليا من اتفاقية 

  .إلجرامه

وطالبت الفصائل بموقف عملي يتبنى إستراتيجية 
وطنية جامعة تدعم مقاومة المحتل ودحره عن كافة 
األراضي الفلسطينية المحتلة، وليس تكريس االنقسام 

 .وتعزيز سياسة خنق غزة وحصارها

لن تفلح الدعاية "وقالت الفصائل في بيان، إنه  
بية لنتنياهو، فشعبنا سيسقط كل مخططاته ويحطم االنتخا
 ."أحالمه

اليوم يطل علينا نتنياهو : "وأضافت الفصائل
بدعاية انتخابية هزيلة ووقحة، ويعلن ضم أجزاء من 
ٍالضفة الفلسطينية وغور األردن، وليتبجح أنه ماض في 
تنفيذ صفقة القرن رغم الفشل المستقبلي الواضح، 

غرينبالت عضو فريق صفقة ترامب واالستقالة المدوية ل
 ."البائس

وشددت الفصائل في البيان، أنها تتابع بكل قوة 
كافة المستجدات الجارية على الساحة الفلسطينية، 
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معتبرة أن تصريحات نتنياهو بضم أجزاء من الضفة 
وتنفيذ صفقة القرن إمعان في التغول االحتاللي بحق 

أراضينا ومقدساتنا أرضنا الفلسطينية، ولن نقبل أن تكون 
 .جزء من البازار االنتخابي للعدو وقيادته المنهزمة

 ١٢ ص١٢/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

إعالن نتنياهو ضم أراض بالضفة : سياسيون
  الغربية المحتلة مناورة سياسية انتخابية

  

 أثار إعالن رئيس - عمان - زايد الدخيل
أراض من الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم 

ًالضفة الغربية المحتلة عاصفة غضب وادانات عربيا  ٕ ٍ َ
ًودوليا، في وقت اعتبره محللون مناورة سياسية ضمن 
حملة انتخابية محمومة في الداخل االسرائيلي بالتوازن 

  .مع قرب موعد انتخابات الكنيست المقررة الثالثاء المقبل

وبالتزامن أكد مجلس وزراء الخارجية العرب في 
ن صدر عن اجتماع طارئ له أول من أمس، إدانته بيا

الشديدة ورفضه المطلق للتصريحات التي أدلى بها 
ًنتنياهو، معتبرا أن اإلعالن يشكل تطورا خطيرا وعدوانا  ً ً
ًإسرائيليا جديدا وانتهاكا للقانون الدولي وميثاق األمم  ً
المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 

   .٣٣٨ و٢٤٢جلس األمن قرارا م

ًأردنيا، اعتبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين 
أيمن الصفدي، في بيان، عزم نتنياهو فرض السيادة 

ًتوظيفا انتخابيا سيكون ثمنه “على منطقة غور األردن  ً
تقويض فرص حل الصراع ودفع المنطقة نحو المزيد من 

  .”العنف

لسيادة وأكد أن األردن يعتبر عزم نتنياهو فرض ا
ًعلى منطقة غور األردن وشمال البحر الميت تصعيدا 
ًخطيرا ينسف األسس التي قامت عليها العملية السلمية، 

  .ًمعبرا عن إدانة بالده الشديدة للتصريحات

فيما اعتبر العين غازي الطيب، اعالن رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، نيته ضم أراض من 

تلة، يقوض فرص إحراز أي تقدم في الضفة الغربية المح
  .عملية السالم وينسف أسسها كافة

وأوضح الطيب أن اإلعالن يأتي ضمن مناورة 
سياسية يقودها نتنياهو في حملته االنتخابية التي تشهد 
ًتنافسا محموما في الداخل االسرائيلي مع قرب موعد  ً
انتخابات الكنيست المقررة الثالثاء المقبل، بهدف 

  .الى اغلبية برلمانية وتشكيل حكومة بقيادتهالوصول 

ًودعا الطيب إلى تنسيق الجهود عربيا ومطالبة 
ٕالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واعالن رفضه اإلعالن 
ٕاإلسرائيلي وادانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها 
ٕواطالق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل 

ام الدولة الفلسطينية المستقلة الدولتين الذي يضمن قي
وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من 

  .١٩٦٧) يونيو(حزيران 

ّبدوره، حمل الوزير االسبق هايل داوود، 
الحكومة اإلسرائيلية نتائج وتداعيات تصريحات نتنياهو، 

، مؤكدا ضرورة ”الخطيرة وغير القانونية“التي وصفها بـ 
 العربي الداعم لحقوق الشعب التمسك بثوابت الموقف

الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها 
ٕحق تقرير المصير واقامة دولة فلسطين المستقلة على 

 وعاصمتها ١٩٦٧) يونيو(خطوط الرابع من حزيران 
القدس الشرقية، وحق الالجئين بالعودة والتعويض وفقا 

  .لعربيةلقرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم ا

ودعا داوود الى حشد جهد عربي ودولي لرفض 
إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، واعتباره خرقا فاضحا 
ًللقانون الدولي، مبينا ان هذا االعالن يعد توظيفا  ً
انتخابيا من قبل نتنياهو من اجل كسب معركة انتخابية 

  .شرسة يواجهها من قبل خصومه
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ل تمت، فإنها واعتبر داوود خطوة نتنياهو في حا
ستقضي فعليا على آمال حل الدولتين الذي طالما كان 
محور الدبلوماسية العربية والدولية، وانتهاك صارخ 
للقانون الدولي وتقويض فرص حل الصراع ودفع المنطقة 

  .نحو المزيد من العنف واإلرهاب

وقال نتنياهو، في خطاب بثته قنوات التلفزيون 
اليوم “: اشرة أول من أمساإلسرائيلية على الهواء مب

أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة 
  .”اإلسرائيلية على غور األردن، وشمال البحر الميت

وفي خطوة لمواجهة هذا اإلعالن، دعت المملكة 
العربية السعودية، إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة 
التعاون اإلسالمي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث 

ّية نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز ن
في االنتخابات المقبلة، اضافة الى وضع خطة تحرك 
عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل 
بهدف مواجهة هذا اإلعالن والتصدي له واتخاذ ما يلزم 

  .”من إجراءات

 ًدوليا، قال المتحدث باسم األمم المتحدة ستيفان
موقف األمين العام كان دائما واضحا، “دوجاريك، إن 

  . ”وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السالم

أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض “وأضاف، ان 
ٕقوانينها وأحكامها وادارتها في الضفة الغربية المحتلة لن 

مثل هذا “ً، موكدا أن ”يكون له أساس قانوني دولي
مرا الحتمال إنعاش المفاوضات االحتمال سيكون مد

  .”والسالم اإلقليمي وجوهر حل الدولتين

من جهته، اكد السفير السابق سمير مصاروة 
ًإعالن نتنياهو امتدادا لسياسة االحتالل القائمة على 
انتهاك القوانين الدولية وممارسة كافة األساليب لتشريد 
الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه دون مراعاة للقانون 

   .لدولي ولقرارات الشرعية الدوليةا

واشار الى ان االعالن جاء ألغراض انتخابية 
فقط، وهو ما اشار اليه المحللون في الصحف اإلسرائيلية 
الصادرة امس، والذين شددوا أيضا على أن يوم أول من 

لم يكن ناجحا بالنسبة لنتنياهو، ألن ) الثالثاء(أمس 
ليس فقط لم يدعم “الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 

إعالن نتنياهو، بل أقال مستشاره لألمن القومي، جون 
بولتون، الذي يعد الشخصية األكثر دعما وتأييدا لنتنياهو 

  .”ولليمين اإلسرائيلي

قرار “وأضاف، ان االعالن عن ضم األغوار 
ًينطوي على أهمية واسعة أمنيا وسياسيا واقتصاديا، اذ  ً ً

ل مع العالم العربي سينعكس على عالقات إسرائي
والمجتمع الدولي، وعلى العالقة مع الفلسطينيين، ويزيد 

ويشكل غور األردن . ”التوتر األمني في المنطقة كلها
من الضفة الغربية، ويعتبر منطقة استراتيجية % ٣٠نحو 

   .للدولة الفلسطينية المستقبلية

ًوكانت إسرائيل أعلنت مرارا عزمها اإلبقاء على 
غور األردن في إطار أي اتفاق نهائي مع احتاللها ل

الفلسطينيين لكن دون تحديد سقف زمني الستمرار هذا 
االحتالل، في وقت ينظر السياسيون اليمينيون في 
إسرائيل، ومنذ فترة طويلة إلى المنطقة باعتبارها 

 .استراتيجية، وال يمكن التخلي عنها أبدا

 ٤ ص١٢/٩/٢٠١٨الغد 

* * * * *  

  

  

و االتحاد االوروبي لمساعدة االردن الفايز يدع
 ولعب دور اكبر في عملية السالم

  

 اجرى رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز -براغ 
مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء في جمهورية التشيك 
السيد السيد اندريه بايش اكد خاللها على ضرورة قيام 
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زيد االتحاد االوروبي بزيادة مساعداته لالردن، واقامة الم
من االستثمارات فيه، لتمكينه من مواصلة دوره في خدمة 
الالجئين السوريين، ومواجهة اعباء اللجوء السوري 

  .وتحدياته االقتصادية

واكد الفايز خالل المباحثات، التي اجرها اليوم 
في العاصمة التشيكية براغ في اطار الزيارة الرسمية التي 

خ التشيكي، يقوم بها، بدعوة من رئيس مجلس الشيو
على ضرورة ان يكون لالتحاد االوروبي حضور اكبر 
واقوى في عملية السالم في المنطقة، العادة االمن 
واالستقرار لها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه 
المشروعة في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني 

  .>>...الفلسطيني

 بين وحول االوضاع الراهنة في المنطقة،... <<
الفايز ان االردن استطاع الحفاظ على امنه واستقرار رغم 
الصراعات من حوله، لكنه كان االكثر تاثر بها وخاصة 
االزمة السورية، وهو اليوم بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني يسعي بكل جهد النهاء الصراع في المنطقة وعودة 

  .االمن واالستقرار لها

كن ان تلعبه جمهورية واشار الى الدور الذي يم
التشيك داخل االتحاد االوروبي، لجهة الدفع باتجاه زيادة 
مساعدات االتحاد لالردن، وتبسيط قواعد المنشأ لتسهيل 
وصول الصناعات والشركات االردنية الى االسواق 

  .االوروبية

من جانبه اشاد رئيس وزراء التشيك بالمستوى 
يكية االردنية، الرفيع الذي وصلت اليه العالقات التش

ومدى التقدم والتطور الذي حققه االردن في مختلف 
المجاالت،مؤكدا اهتمام بالده بتعزيز وتطوير عالقاتها مع 

  .االردن، في مختلف المجاالت

وثمن الدور الكبير الذي يقوم به االردن، بقيادة 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، في دعم الجهود الدولية التي 

لصراع في منطقة الشرق االوسط واحالل تبذل النهاء ا

السالم فيها ومحاربة االرهاب، مؤكدا على اهمية تعزيز 
العالقات الثنائية، وحرصه على تطويرها، من خالل بناء 
شراكات جديدة مع االردن بما يخدم مصالح البلدين 

  .>>...الصديقين وشعبيهما

  ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 و إعالن حربتصريحات نتنياه: عطية
  

وصف النائب خليل عطية تصريحات  - عمان
رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي بنيامين نتنياهو حول 
السيطرة على غور االردن وشمال البحر الميت وضم 
مستوطنات الضفة الغربية، باإلهانة لكل عربي ومسلم 

 .وتحد وعدوان سافر عليهم واستخفاف بهم

فيسبوك، وقال عطية في منشور له عبر 
المستجلب الى ارضنا المباركة ) النتن يا هو(تصريحات «

فلسطين من العالم السفلي في اوروبا بأنه في حالة فوز 
عصابته الشريرة باالنتخابات سيقوم بضم أراضي الغور 
الى كيانه اللقيط الشرير هو بمثابة إهانة لكل عربي 

 .«ومسلم وتحد وعدوان سافر عليهم واستخفاف بهم

ف، ان اعالن رئيس وزراء االحتالل بمثابة واضا
اعالن حرب وضرب بالحائط جميع ما يسمى بإتفاقيات 
السالم والقرارات الدولية التي تنص على ان ارض الغور 

  .ارض فلسطينية محتلة

اذا ما اقدم هذا األرعن الشرير «وتابع، 
المستهتر بتنفيذ هذه الخطوة العدوانية أطالب الحكومة 

لغاء اتفاقية وادي عربة وطرد سفير العصابات األردنية بإ
الشريرة التي تغتصب فلسطين من عمان فورا ودون تردد 

 .«واستدعاء سفيرنا في فلسطين التاريخية

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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ًنتنياهو يقود مشروعا صهيونيا : المسلماني ً
 ًخطيرا

  

قال النائب السابق امجد المسلماني،  - عمان
س وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو يخاطب ناخبيه إن رئي

ويعدهم اذا فاز باالنتخابات بضم غور األردن لكيان 
االحتالل، ويبدو أن نتن ياهو مصاب بالعمى وفقدان 
الذاكرة ويتجاهل مساعي عشرين عاما لتحقيق السالم 
ِويأتي بقرار ووعود رعناء ويجهز على أي أمل للسالم  ْ

  .من يستخرج شهادة وفاة لهيحتضر اصال وينتظر 

واضاف المسلماني، لن تحقق األمن 
لمستوطناتك المبنية بقوة السالح على أراضي شعب 
هجرتموه وسلبتم ارضه، فكل طفل فلسطيني لن ينسى ان 
له ارضا يحتلها كيان دخيل على المنطقة فانتم بقراراتكم 
هذه تغذون العداء لكم وتذكروننا كل يوم أن فلسطين من 

  .هر إلى البحرالن

نتن ياهو يقود مشروعا صهيونيا خطيرا «وتابع، 
واجراءات كبيرة ال يمكن التكهن بها وعلينا أن ال نصمت 
تجاه ممارسات هذا الشخص فهو ال يفهم لغة السالم وال 

  .لغة القانون

لن يستطيع هذا النتن ياهو بافعاله أن «وقال، 
ترسخ يحقق األمن لشعبه وهو يجعل كيان االحتالل ي
 .ككيان دخيل ومحتل ال يمكن ابدا صنع السالم معه

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

 المهندسين تدعو اللغاء اتفاقية وادي عربة
  

دعت نقابة المهندسين الحكومة الى  - عمان
مراجعة سياستها تجاه العدو الصهيوني والواليات المتحدة 

ابعها ردا على ٕوالغاء إتفاقية وادي عربة وكل مالحقها وتو

إعالن نتنياهو عزمه ضم غور االردن وشمال البحر 
  .الميت واراضي المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية

واكدت النقابة في بيان لها ضرورة نشر الروح 
الوطنية الوحدوية القومية لدى المواطنين، ليتمكنوا جميعا 

  .المشبوهة) صفقة القرن(من مواجهة مخاطر ما يسمى 

الت في البيان انه في الوقت الذي يترقب فيه وق
العالم االعالن عن تفاصيل صفقة القرن، ويستعد فيه 
شرفاء األمة للتصدي لها وابطالها، سارع رئيس وزراء 
الكيان الصهيوني نتنياهو لإلعالن عن أحد بنود الصفقة، 
والتي يبدو انها تقضي بفرض سيادة االحتالل على غور 

  .االردن

ن اعالن نتنياهو يضرب عرض الحائط واضافت ا
ليس فقط بالقررارات الدولية وانما بكل االتفاقيات الموقعة 
معه، مؤكدة ان االمر لن يتوقف عند هذا الحد وان 
االردن وكل الوطن العربي مستهدف من وراء هذه 
الصفقة، وان مواجهة المخططات األمريكية والصهيونية 

دا يقف إلى جانب ٕيتطلب موقفا عربيا واسالميا موح
االردن وفلسطين ويدعم المقاومة التي تدافع عن كرامة 

  .األمة

ودعت الشعب الفلسطيني الى إستعادة وحدته 
وتعزيزها، والغاء إتفاق أوسلو وكافة التفاهمات االمنية 

  .الموقعة مع االحتالل

كما طالبت الحكومة باإلسراع باستعادة اراضي 
دنية وعدم تجديد ملحقي الباقورة والغمر للسيادة االر

تأجيرهما للكيان الصهيوني والذي ينتهي في العاشر من 
  .تشرين الثاني المقبل

اننا نتطلع لليوم الذي تتحرر فيه كامل "وختمت 
األراضي العربية الفلسطينية من االحتالل الصهيوني وان 
ترد صفقة القرن إلى صفعة في وجه من ينفذها ويقف 

  ".خلفها

 ٣ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 
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* * * * *  

تصريحات نتنياهو حول ضم : العمل اإلسالمي
 غور األردن تهديد للسيادة الوطنية

  

أدان حزب جبهة العمل اإلسالمي التصريحات 
الخطيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حول 
 ضم جزء من الضفة الغربية المحتلة، وفرض ما سماه بـ

لى غور األردن وشمال البحر الميت ع" السيادة الصهيونية"
ًفي حال نجاحه باالنتخابات، مما يشكل تهديدا خطيرا للسيادة  ً

ًاألردنية وعدوانا صارخا على األمة العربية واإلسالمية ً. 

وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن هذه اإلجراءات 
الصهيونية لن تغير من الحقيقة التاريخية بأن أرض فلسطين 

 البحر أرض عربية إسالمية ال تقبل القسمة من النهر إلى
على اثنين، وأنه ال خيار سوى المقاومة لتحرير األرض 
ًوالمقدسات، معتبرا أن هذه التصريحات تعني إلغاء كافة 
معاهدات التسوية الموقعة مع االحتالل وأنها مؤشر على مدى 
خطورة ما يخطط له قادة االحتالل خالل المرحلة المقبلة في 

  .يطرة اليمين الصهيونيظل س

وطالب الحزب الحكومة باتخاذ موقف جاد وفاعل 
لمواجهة هذا العدوان الصهيوني عبر إلغاء معاهدة وادي عربة 
وطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير األردني 
ٕمن الكيان الصهيوني، والغاء اتفاقية الغاز ووقف كافة أشكال 

ًا أن التحركات الحكومية ال ترتقي التطبيع مع االحتالل، معتبر
  .لمستوى خطورة التهديدات الصهيونية الوجودية لألردن

كما طالب الحزب السلطة الفلسطينية بوقف سياسة 
التنسيق األمني ووقف مالحقة كوادر المقاومة الفلسطينية 

التي أرعبت االحتالل وأرغمت المجرم نتنياهو على الهروب "
ريخ المقاومة بينما كان يتبجح ًواالختفاء خوفا من صوا

بتصريحاته العدوانية يوم أمس، مما يؤكد أن المقاومة هي 
أوهام "السبيل لتحرير األرض والمقدسات، بعد أن فشلت جميع 

التي لم تحصد سوى مزيد من العدوان الصهيوني " التسوية
  .بحسب البيان" وضياع الحقوق

اجهة وأكد الحزب ضرورة التحرك العربي الرسمي لمو
هذا العدوان الصهيوني ودعم صمود الشعب الفلسطيني 
ومقاومته للمشروع الصهيوني، ووقف كافة أشكال التطبيع 
ًالتي شكلت ضوءا أخضر لالحتالل للتمادي في عدوانه على 

  .والمقدسات األرض

 ١٢/٩/٢٠١٩المدينة نيوز 

* * * * *  

اإلجراءات األحادية الجانب تقوض حل : الملك
 الدولتين

  

 استقبل جاللة الملك عبداهللا - بترا -العقبة  
الثاني بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني 
ولي العهد، امس الخميس، مساعد وزير الخارجية 
األمريكي لشؤون الشرق األدنى ديفيد شينكر، الذي يزور 

 .األردن ضمن جولة له بالمنطقة

وجرى خالل اللقاء، بحث عالقات الشراكة 
ستراتيجية بين األردن والواليات المتحدة وسبل توسيع اال

  .التعاون بينهما في مختلف المجاالت

وأعرب جاللة الملك عن تقديره للدعم الذي 
  .تقدمه الواليات المتحدة لألردن في العديد من المجاالت

كما تم خالل اللقاء بحث التطورات اإلقليمية، 
لجهود الدولية حيث شدد جاللة الملك على أهمية تكاتف ا

إزاء رفض كل اإلجراءات األحادية الجانب التي من شأنها 
تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الذي تقوم 
بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع 

 وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧من حزيران عام 
  .وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

 إلى األزمات في المنطقة، وتطرق اللقاء
وحضر اللقاء . ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها

  .ل والتنسيقمستشار جاللة الملك لالتصا

  ١٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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الصفدي يدعو مجلس األمن والمجتمع الدولي 
  )إعالن نتنياهو(لرفض 

  

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين  –عمان  
 لقائه امس سفراء الدول الخمس أيمن الصفدي خالل

دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي المعتمدين لدى 
المملكة، الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل 
وسريع ضد إعالن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 
عزمه ضم المستوطنات اإلسرائيلية الالشرعية في 

يادة اإلسرائيلية األراضي الفلسطينية المحتلة وفرض الس
 .ْعلى منطقة غور االردن وشمال البحر الميت

وشدد الصفدي، على ضرورة اتخاذ مجلس 
األمن والمجتمع الدولي برمته موقفا واضحا وصريحا 
إلدانة االعالن ورفضه خرقا فاضحا للقوانين الدولية 
وقرارات الشرعية الدولية وتصعيدا خطيرا ينسف األسس 

ملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها التي قامت عليها الع
 .نحو العنف وتأجيج الصراع

وووضع الصفدي ممثلي الدول الخمس األعضاء 
في مجلس األمن بالمملكة بصورة التداعيات الكارثية 
لإلعالن اإلسرائيلي على جهود تحقيق السالم الدائم في 
المنطقة، مبينا أن اإلعالن إن نفذ سيقوض حل الدولتين 

ل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية الذي يشك
السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا 

 .وعنفا سيهدد السلم واألمن في المنطقة برمتها

وحث الصفدي الدول دائمة العضوية في مجلس 
األمن، على اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع تنفيذ اإلعالن 

نونية التي تقوم بها ومواجهة اإلجراءات األحادية غير القا
إسرائيل، حماية للقانون الدولي ولحق شعوب المنطقة 

 .جميعها العيش بأمن وسالم

وشدد الصفدي أيضا، على ضرورة التحرك 
إلطالق جهد حقيقي لحل الصراع على أساس حل 

الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 
ع من حزيران وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الراب

 . سبيال وحيدا لتحقيق السالم١٩٦٧

كما أكد الصفدي، ان هذا االعالن اإلسرائيل 
وغيره من الخطوات األحادية التي تشمل توسعة 
االستيطان الالشرعي وانتهاكات سلطات االحتالل 
للمقدسات في القدس الشريف تمثل خطرا جسيما على 

موقفا دوليا األمن والسلم في المنطقة والعالم ويستوجب 
حاسما وواضحا يتصدى لكل ما تقوم به اسرائيل من 

 .تقويض للعملية السلمية وتهديد لألمن والسالم

 ٣ص ١٣/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تصريحات نتنياهو استغالل ": فلسطين النيابية"
 للظروف السياسية ودعاية انتخابية

  

 ادانت لجنة فلسطين النيابية - عمان
اءت على لسان رئيس الوزراء التصريحات التي ج

ً، معتبرة اياها استغالال "بنيامين نتنياهو"االسرائيلي 
  .للظروف السياسية ودعاية انتخابية لليمين المتطرف

وقال رئيسها النائب المحامي يحيى السعود، 
خالل اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس، ان اللجنة 

 التي عبرت عن رفضها المطلق التام لكل التصريحات
  .تصدر عن اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني

ودعا الى ضرورة ان يكون هناك موقف موحد 
وحازم من قبل الحكومة االردنية تجاه تلك التصريحات 
التي تعبر عن مدى غطرسة وعنصرية ذلك الكيان 

  .المحتل

  ٥ ص١٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

إعالن نتنياهو حول غور : خادم الحرمين
  ردن مرفوض وانتهاك للقانون الدولياأل
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 أكد خادم - )ب،ف،أ( -  معا– الرياض
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن 
اإلعالن اإلسرائيلي بضم األراضي الفلسطينية باطل والغ، 
ويمثل خرقا وانتهاكا للقانون الدولي، وأن أي محاولة 

طيني لفرض األمر الواقع على حساب الشعب الفلس
ستكون مرفوضة، ولن تطمس الحقوق الثابتة للشعب 

 .الفلسطيني

وجدد خادم الحرمين خالل اتصال مع الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس أمس وفق وكالة االنباء 
السعودية التأكيد على الموقف السعودي الداعم للقضية 

إننا نقف معكم، ونحن معا سنتجاوز “: الفلسطينية قائال
قيادتكم الحكيمة، والسعودية لم ولن تغير هذه األزمة، ب

مواقفها الثابتة والمبدئية الداعمة للشعب الفلسطيني 
 .”وقضيته العادلة

بدوره، أعرب عباس عن تقديره لخادم الحرمين 
الشريفين والسعودية على المواقف الثابتة تجاه فلسطين 
ومقدساتها والتي لم ولن تتغير، مؤكدا أن السعودية تقف 

ا إلى جانب قضيتنا العادلة دوما، وشعبنا تاريخي
الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الداعمة لفلسطين 

 .والقدس

كما أعرب عباس عن تقديره للدعوة السعودية 
لوزراء خارجية دول منظمة التعاون اإلسالمي، لعقد 
اجتماع عاجل في مكة المكرمة خالل أيام، لمواجهة هذه 

  .لفلسطينيةالتحديات المحدقة بالقضية ا

لن ننسى أبدا موقفكم “وأضاف خالل االتصال 
في قمة الظهران التي سميت بقمة القدس نصرة لفلسطين 
والقدس، ونحن متأكدون من المواقف السعودية التي 

  .”صمود شعبنا الفلسطيني على أرضهنعتز بها، وتدعم 

  ١٥ ص١٣/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 ضم المستوطنات :االردن ولوكسمبورغ
الالشرعية خرق للقانون الدولي ويقوض 

  الجهود السلمية

  

بحث وزير  -  نيفين عبد الهادي- عمان
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس، مع 
وزير الخارجية والشؤون األوروبية ووزير اللجوء والهجرة 
في لوكسمبورغ جان أسيلبورن سبل زيادة التعاون بين 

طورات في المنطقة خصوصا البلدين، واستعرض معه الت
تداعيات إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي عزمه ضم 
المستوطنات الالشرعية وضم منطقة غور األردن وشمال 

  .البحر الميت في األراضي الفلسطينية المحتلة

وأكد الصفدي واسيلبورن، أهمية البناء على 
الروابط القوية بين البلدين واستعرضا خطوات تعزيز 

  .الثنائي في المجاالت كافةالتعاون 

وثمن الوزير الضيف الدور الرئيس والجهود 
المستمرة التي يقودها جاللة الملك عبداهللا الثاني لتعزيز 

وشدد على حرص بالده  األمن واالستقرار في المنطقة،
 .تطوير العالقات مع المملكة في شتى المجاالت

وأكد تقدير لوكسمبورغ للدور الذي تقوم به 
كة في استضافة الالجئين السوريين وتقديم الدعم الممل

لهم، مشيرا إلى استمرار بالده في الوقوف إلى جانب 
ٕاألردن والى جانب كل ما من شأنه أن يعزز العالقات بين 

  .األردن واالتحاد األوروبي

وشكر الصفدي الوزير الضيف على مواقف  
ا إزاء بالده الداعمة للمملكة في االتحاد األوروبي ومواقفه

  .القضية الفلسطينية

وفي تصريحات صحفية أعقبت اللقاء أكد  
الوزيران، أن تنفيذ إعالن رئيس الوزراء ضم 
المستوطنات الالشرعية في منطقة غور األردن في 
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األراضي الفلسطينية المحتلة خرق للقانون الدولي 
  .>>...سيقوض كل الجهود السلمية

ن وقال الصفدي إن تنفيذ اإلعال ...<<
األخير في نعش العملية  سيكون المسمار«اإلسرائيلي 

األمن ال يتأتى من خالل تكريس «وشدد أن » .السلمية
االحتالل ومصادرة األراضي وهدم البيوت وتوسيع 

األمن . المستوطنات الالشرعية وخرق القانون الدولي
طريقه تحقيق السالم الشامل الذي يضمن حقوق الشعب 

الفتا إلى مبادرة السالم » بحريةالفلسطيني في العيش 
العربية التي قدمت طرحا شامال لسالم دائم يضمن أمن 
إسرائيل ويحقق األمن الحقيقي على أساس حل ينهي 

   ١٩٦٧االحتالل الذي بدأ في العام 

 من مساحة% ٣٠ان ضم «وأكد الصفدي  
وفرض السيادة على المستوطنات  الضفة الغربية المحتلة

ق للقانون الدولي، وهو خرق لكل الالشرعيه هو خر
قرارات الشرعية الدولية، وهو أيضا كما قلت نهاية العملية 

» جهدا دوليا واضحا وصريحا السلمية، ما يستدعي
   .للتصدي له

جالله الملك عبد  نحن في المملكة يقوم :وأضاف
اهللا الثاني بجهود مكثفة وتحركات دبلوماسية واسعة من 

لسطينيين وحشد موقف دولي داعم اجل إسناد األشقاء الف
يرفض كل القرارات االسرائيلية األحادية التي تهدد العملية 
 السلمية وتهدد األمن والسلم في المنطقة والعالم وللدفع
باتجاه تحرك دولي فاعل إلطالق جهد حقيقي لتنفيذ حل 
الدولتين الذي يضمن قيام ألدولة الفلسطينية المستقلة 

 وعاصمتها القدس المحتلة ١٩٦٧ حزيران ٤على خطوط 
  .سبيال وحيدا لتحقيق السالم

وأكد أن المملكة مستمرة في هذه الجهود  
بالتعاون مع أشقائنا ومع أصدقائنا في المجتمع الدولي 
من أجل الحؤول دون تنفيذ هذا القرار الكارثي بتداعياته 

  .وانعكاساته على المنطقة وأمنها وسلمها

ملكة ستشارك غدا في وأعلن الصفدي بأن الم 
اجتماع منظمه التعاون اإلسالمي على المستوى الوزاري 
الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لبلورة موقف 
إسالمي موحد يضاف الى الموقف العربي الموحد الذي 
أعلن عنه في االجتماع غير العادي لوزراء خارجية 

ألردن الدول العربية الذي عقد في القاهرة ودعا له ا
بالتنسيق مع األشقاء في دولة فلسطين وجمهورية مصر 

  .العربية من اجل التصدي لهذا القرار

موقفنا في االردن « في رد على سؤال واكد 
واضح وثابت، أدنا هذا القرار ورفضناه ومستمرون 
بالعمل بالتنسيق مع األشقاء واألصدقاء من أجل أن 

يذ القرار نحول دون قتل العملية السلمية عبر تنف
  «.الالشرعي الذي يعتزم رئيس الوزراء اإلسرائيلي تطبيقه

وخطر   القرار غير مقبول،المرحلة خطيرة«وقال 
والموقف الدولي الذي رأيناه، الموقف عربي والموقف 
اإلسالمي والمواقف التي عبر عنها المجتمع الدولي كلها 

مرفوض وأن  تتحدث بلغة واحدة هي أن هذا اإلعالن
 بمستقبل المنطقة شئ يرفضه العالم كله وسيكون العبث

هناك تحرك فاعل إن شاء اهللا من اجل الحؤول دون 
  .«تطبيق هذا القرار

من جانبه ثمن وزير خارجية لوكسمبورغ  
نحن في أوروبا «ْمواقف االردن وقيادته الحكمية وقال 

ًنعتبر االردن شريكا أساسيا الستقرار المنطقة، وفي 
ونحن في المجتمع الدولي ) اإلرهاب(ش الحرب على داع

واالتحاد االوروبي ممتنون لألردن على ما يقدمه من 
 بالمئة منهم ٩٠مساعدة لالجئين السوريين الذين يعيش 

   .»في المدن والقرى االردنية

نحن نعلم ونقدر األوضاع الصعبة التي «واضاف 
يعاني منها االردن وقد دعمنا الموقف االوروبي، الفتا 

ى قرار المفوضية األوروبية تقديم قرض إضافي ميسر إل
  . مليون يورو٥٠٠للمملكة بقيمة 
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وبخصوص اعالن رئيس الوزراء االسرائيلي 
بنجامين نتنياهو عزمه ضم أراض في الضفة الغربية 

إذا ما تحول «ْوغور االردن قال الوزير أسيلبورن 
ئيلية اإلعالن االسرائيلي إلى حقيقة بعد االنتخابات االسرا

 - َاي اإلعالن - فهذا يعني موت عملية السالم، وهو 
مخالف للقانون الدولي وللعديد من قرارات مجلس األمن 

  «.ذات الصلة

واستغرب اسيلبورن استخدام مثل هذه اإلعالنات 
حتى خالل الحمالت «في الحمالت االنتخابية، وقال 

االنتخابية فإن على السياسيين ان ال يؤذوا االخرين 
صالح انتخابية، وأن القانون الدولي ال يسمح بتغيير لم

وهذا مبدأ معمول به منذ الحرب  الحدود من جانب واحد،
  .«العالمية الثانية ويجب احترامه

ان لم يتمكن الفلسطينيون من «واكد اسيلبورن  
العيش في دولتهم بأمان فلن يكون من الممكن ضمان 

كما شدد  .»لأمن إسرائيل على المدى المتوسط والطوي
على أهمية احترام حق الجميع في هذه المنطقة في 

وان االحترام لهذه الحقوق هو  العيش بسالم وكرامة،
األساس، وأنه يجب إرسال رسالة واضحة بان احترام 
الشرعية الدولية وضرورة إنهاء هذا الصراع هو أمر 

  .أساسي للعالم أجمع

  ٣ص ١٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

اعالن نتنياهو ينسف :  واكاديميونسياسيين
 عملية السالم

  

 فيما رفض سياسيون -   بترا–عمان 
وأكاديميون تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 

السيادة «نتنياهو التي أعلن فيها عزمه فرض 
على منطقة غور األردن وشمال البحر » اإلسرائيلية

الفكر ينطوي الميت في حال ُأعيد انتخابه، اكدوا أن هذا 
على سياسة احتاللية عنصرية من شأنه إذا تحقق على 
أرض الواقع إجبار سكان المنطقة من الفلسطينيين على 

 .العيش بدولة تمييز عنصري ضمن الكيان االسرائيلي

وأكد هؤالء أن ضم األراضي والمستوطنات يعني 
تعطيل حل الدولتين، مشيرين من جانب آخر الى ان 

ائيلية في اميركا ترى ان محاوالت نتنياهو المنظمات االسر
ضم األراضي الفلسطينية يعني تدمير الدولة اليهودية 

ٕوأشاروا الى أن توقيت هذا اإلعالن وان كان . ديمغرافيا
يتزامن مع الحملة االنتخابية لنتنياهو، إال أنه يأتي أيضا 
في سياق اقليمي ودولي وحالة من الضعف العربي غير 

 االستقرار في المنطقة، اضافة الى وجود المسبوق وعدم
ّإدارة أميركية يمينية كإدارة ترمب شجعت اليمين 
االسرائيلي على التغول من خالل االعتراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، واالعتراف بضم الجوالن والسيادة 

 .عليها

وزير شؤون اإلعالم والناطق الرسمي باسم 
 قال، ان نوايا الحكومة سابقا الدكتور محمد المومني

ًنتنياهو ليست جديدة، فقد أعلنها عدة مرات سابقا، لكن 
هذه المرة تأتي على شكل وعد انتخابي قد يستخدمه 
الحقا إلقناع اإلدارة األميركية بضرورة تنفيذه ألنه التزم 
به سياسيا في االنتخابات، في محاكاة لنهج الرئيس 

 .االميركي في تنفيذ الوعود

راض في الضفة والغور وأضاف، إن ضم أ
وفرض السيادة االسرائيلية عليها يعني سياسيا نسفا 

، »األرض مقابل السالم«لعملية السالم ومرجعيتها 
ويعاكس مبادئ القانون والشرعية الدوليين، التي استندت 

 .إليها المبادرات والوساطات عبر عقود من الزمن

وأشار المومني إلى أن رد الفعل العربي كان 
ا، اذ صدرت اإلدانة باسم اجتماع وزراء الخارجية الفت

العرب، ودعوة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون 



  
  ٧٧ 

اإلسالمي لبحث الخطوات المطلوبة للوقوف بوجه إعالن 
 .نتنياهو

وأكد المومني أن ضم األراضي والمستوطنات 
يعني تعطيل حل الدولتين، والذهاب لخيار الدولة الواحدة، 

لسعي لقضم األراضي ألسباب دينية يعني مشيرا الى أن ا
ًإنهاء إسرائيل وجوديا، فكما أن حل الدولتين وقيام الدولة 
الفلسطينية مصلحة عربية وفلسطينية وطنية وسيادية 
كبيرة، هو ايضا مصلحة إسرائيلية وجودية، لكن نتنياهو 
ال يقبل هذا المنطق وال يفهمه، فهو مهتم فقط بكم 

 .عليهااالصوات التي سيحصل 

وزير الدولة لشؤون اإلعالم سابقا الدكتور 
رجل أهوج ال يحمل «سمير مطاوع وصف نتنياهو بأنه 

أي فكر سياسي مستقبلي على اإلطالق، وكل ما يريده 
، مشيرا الى أن ما يريده من ضم »هو الفوز باالنتخابات

االراضي يعتبر ضد القانون الدولي وقرارات االمم المتحدة 
س االمن الدولي، واساءة إلى الدولة االردنية وقرارات مجل

التي تحمل معاهدة سالم، وتعتبر الوصية على القدس 
 .والمقدسات اإلسالمية والمسيحية

وأضاف، منطقة الغور هي اراض مجاورة 
لألردن، وأي إساءة باستخدامها يعني اإلساءة للدولة 
األردنية، منبها الى ان إرادة نتنياهو تنسف اساس حل 

دولتين، او أي حل فيه بعض من اإلنصاف ال
 .للفلسطينيين

وأشار مطاوع الى ان العالم كله أجمع على أن 
دولة فلسطينية  – الحل الوحيد لألزمة هو قيام الدولتين

، لكن هم نتنياهو - ودولة لليهود في جزء من فلسطين
الحيلولة دون قيام دولة فلسطينية، مؤكدا انه ال حل دون 

 .قيامها

، نتنياهو يريد ان يغازل اليمين المتطرف وقال
في اسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر، برسالة مفادها 
أنه من خالل ضم الغور وشمال البحر الميت 

والمستوطنات المقامة في الضفة الغربية سيحول دون 
قيام الدولة الفلسطينية، ولن يبقي للفلسطينيين سوى 

فيا، لكنه سيفشل بضعة كانتونات سكنية غير متصلة جغرا
 .في فعل ذلك

ونبه مطاوع إلى ان االردن هو الدولة الوحيدة 
التي تقف بإصرار ضد مواقف اسرائيل االستيطانية 
التوسعية منذ بدء األزمة، فجاللة الملك عبداهللا الثاني 
يبذل كافة الجهود، ويخاطب جميع المجتمعات الدولية 

والسياسة المؤثرة من اجل ضبط الفرامل على نتنياهو 
 .الفاشية المتطرفة بإسرائيل

وأشار الى أهمية دعم الدول العربية واالسالمية 
 دولة، وتوحدها على موقف حازم لردع ٥٧البالغ عددها 

ٕهوس نتنياهو وافشال مخطط ضم االراضي الفلسطينية، 
كحذرا من أنه إذا تم فعال ضم هذه االراضي للسيادة 

هذه المنطقة ومعظمهم االسرائيلية فهذا معناه ان سكان 
اما أن يصبحوا : من الفلسطينيين، سيكونون أمام خيارين

مواطنين بالدولة االسرائيلية او تصبح هذه الدولة قائمة 
على التمييز العنصري، اليهود فيها لهم كل الحقوق، 

 .«والفلسطينيون بال حقوق

وقال مطاوع، لهذا السبب لم تحاول اسرائيل لآلن 
تلة خشية الخطر الديمغرافي على ضم المناطق المح

اسرائيل، موضحا ان المنظمات االسرائيلية في اميركا ترى 
ان محاوالت نتنياهو ضم األراضي الفلسطينية يعني 
تدمير الدولة اليهودية ديمغرافيا، مؤكدا انه لن ينجح أي 
حل في المستقبل سوى إزالة نتنياهو عن طريق الحل 

ب فيجب ان يكون هناك الدولي، أما على المدى القري
تحرك دولي عربي واسالمي سريع ضد سياسة نتنياهو 

 .االحتاللية والعنصرية

خبير القانون الدولي المحامي الدكتور انيس 
قاسم قال، في مسألة إعالن نتنياهو ال بد من اإلشارة 

أنه ليس صحيحا القول أن نتنياهو : إلى نقطتين، اوالهما
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ابية، إذ أن السيطرة على يستخدم ذلك في حملته االنتخ
األغوار، هي من السياسة الثابتة للحكومات اإلسرائيلية 

، وينطبق ١٩٦٧منذ احتالل الضفة الغربية بعد حرب 
 .هذا على الحكومات العمالية والليكودية

وأضاف، ان السيطرة االسرائيلية على األغوار 
ًهي قائمة فعليا منذ أواخر السبعينيات، موضحا أن 

 أقامت فيها مستوطنات وأدت سياساتها إلى اسرائيل
تهجير العديد من الفالحين الفلسطينيين وحرمانهم من 
الوصول إلى مصادر المياه التي يحتاجونها في ري 
أراضيهم ما اضطرهم إلى ترك األرض، وبالتالي انخفض 
عدد المزارعين الفلسطينيين في هذه المنطقة ونمت 

 .ًمستوطنات يهودية بدال منها

ومع نمو المستوطنات االسرائيلية، بدأت »
اسرائيل بفرض قوانينها على تلك المستعمرات، بمعنى أن 

بحسب قاسم، » اسرائيل كانت تقوم بعملية ضم واقعي
الذي يشير الى ان ما يحاول نتنياهو فعله اآلن هو 

إصباغ صبغة قانونية اسرائيلية على وضع قائم، «
 عنه نتنياهو هو عبارة وبالتالي هذا اإلعالن الذي يتحدث

 .«عن تزييف للواقع، أي أن الضم كان قد حصل

وأشار إلى أن هذا مخالف للقانون الدولي فدولة 
االحتالل ال تملك تغيير الصفة القانونية لهذه األراضي 

 .بتشريع وطني

أستاذ العالقات الدولية في الجامعة االردنية 
ياهو ضم الدكتور حسن المومني قال، بالنسبة لنية نتن

غور األردن والمستوطنات الموجودة فيه، فإن ذلك يبقى 
ًوعدا على اعتبار أنه جزء من الحملة االنتخابية 
المحمومة، وبخاصة في الوضع الصعب الذي يمر به 

 .نتنياهو نتيجة االتهامات الموجهة له

وأضاف، ان نتنياهو ينتمي الى تيار ونهج 
وأن » إسرائيلأرض فلسطين هي أرض «يميني يؤمن بأن 

عليها، وهذا التيار ال يؤمن » طارئون«الفلسطينيين 

بمسألة دولة فلسطينية مستقلة، كما ان هناك تجارب 
مريرة مع إسرائيل في مسألة الضم، حيث أصدرت قرار 
ضم القدس سابقا، مشيرا الى محاوالت ضم الجوالن في 

 .هذا االتجاه وكذلك المستوطنات

ظم قائم على أساس وأوضح أن هذا النهج المن
احتالل األرض وضم األراضي الفلسطينية، كما أن مسألة 
الوعود وحتى القرارات اإلسرائيلية التي اعتمدها الكنيست 
كانت ضد القانون الدولي وضد قرارات األمم المتحدة، 

، ولذلك )٣٣٨(و) ٢٤٢(خاصة عند الحديث عن قراري 
 قد تترجم ال غرابة في إصدار مثل هذه التصريحات، التي

 .طبيعيا في سياق انتخاباته

واشار المومني الى ان حكام وقادة اسرائيل 
لطالما تحدثوا عن ضرورة أن يكون هناك تواجد اسرائيلي 
دائم في منطقة غور األردن، مشيرا الى ان وعد نتنياهو 
بضم المستوطنات وغور األردن وشمال البحر الميت 

 .يصب في هذا االتجاه

صرف االسرائيلي يأتي في سياق وأضاف، ان الت
اقليمي ودولي ساعده في ذلك حالة الضعف العربي غير 
المسبوق وحالة عدم االستقرار في المنطقة، اضافة الى 
ّوجود إدارة أميركية يمينية كإدارة ترمب التي شجعت 
اليمين االسرائيلي من خالل االعتراف بأن القدس عاصمة 

ن والسيادة عليها، إلسرائيل، واالعتراف بضم الجوال
ّوالضغط على الفلسطينيين، ما شجع نتنياهو االعالن 

 .عن عزمه ضم الغور وشمال البحر الميت

وقال، إن احتالل اسرائيل للضفة هو باألساس 
غير قانوني، وبالتالي فإن مسألة الضم من الناحية 
القانونية ال تعني شيئا، اذ تحاول اسرائيل ايجاد وقائع 

 .ى الفلسطينيين والعربتشكل ضغوطا عل

وأشار إلى أن هذا األمر يبدو على هيئة تكتيك 
بإيجاد ) صفقة القرن(انتخابي أو تفاوضي يحقق أهداف 

ًحقائق على األرض تسبق تنفيذها، مبينا أن التفاوض 
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على هذه الحقائق يهدف الى انتزاع الكثير من التنازالت 
بعين من الجانب العربي والجانب الفلسطيني، آخذين 

االعتبار حالة الضعف العربي واالنقسام الفلسطيني، 
والظرف الدولي الذي يتسم بحالة عدم االستقرار ووجود 

 .إدارة أميركية داعمة لنتنياهو والتيار الذي يمثله

ٕرئيس الهيئة االسالمية العليا وامام وخطيب 
المسجد األقصى الدكتور الشيخ عكرمة صبري، قال إن 

عشية االنتخابات تأتي بهدف تصريحات نتنياهو 
الحصول على المزيد من األصوات، مشيرا الى انها 
استراتيجية مدروسة لالحتالل وليست مجرد دعاية 
انتخابية، بل أطماع احتاللية لبسط النفوذ أكثر على 

 .فلسطين

نتنياهو انتهز قرب «وأشار صبري الى أن 
االنتخابات االسرائيلية ليعلن عن هذه األطماع 

ًمخططات العدوانية التي ينفذها االحتالل تدريجيا بيسر وال
وسهولة، إذ ان العالمين العربي واإلسالمي في غفلة عن 
فلسطين، فضال عن التطبيع الواضح لبعض الدول العربية 

 .«مع االحتالل

السياسي واالقتصادي الدكتور جواد عناني اعتبر 
ن أن تصريحات نتنياهو تشكل مخالفة واضحة وخروجا ع

المعاهدة األردنية االسرائيلية، ألن األردن رفض منذ 
البداية أن تكون الحدود على امتداد األردن مع الضفة 
الغربية، في وقت كانت فيه األراضي الفلسطينية كافة 

 .محتلة

وأضاف عناني، ان توقيت هذه التصريحات 
بالتزامن مع قرب االنتخابات االسرائيلية هو رسالة لليمين 

 االسرائيلي مفادها الرغبة في تنفيذ مخططاتهم المتطرف
بضم هذه المناطق، فهو يحاول استجداء أصواتهم، الفتا 
الى أن هناك ثالثة أمور تفسر مطامع اسرائيل في هذه 

توفر المياه، وخصوبة األرض، ورغبة «األراضي؛ هي 
االحتالل بالسيطرة على الحدود األردنية والتحكم في 

 على األمن االسرائيلي، وهذا ادعاء حركتها بحجة الحفاظ
كاذب من قبلهم، إذ إن األردن لم يتعد على حدودهم بل 

 .«هم من دأبوا على خرق معاهدة السالم مرات ومرات

 كيلومتر ٢٤٠٠وتبلغ مساحة غور األردن 
 بالمئة من الضفة الغربية، ويمتد من ٣٠مربع، أي نحو 

 .ماالالبحر الميت في الجنوب حتى مدينة بيسان ش

وتقول إسرائيل منذ فترة طويلة إنها تعتزم الحفاظ 
على السيطرة العسكرية هناك في ظل أي اتفاق سالم مع 

 .الفلسطينيين

  ٣ص ١٣/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

قضية القدس الشريف في قلب : السديس
ووجدان خادم الشريفين وولي عهده األمين 

  هي قضية األمة األولى" فلسطين"و

  

...  <<– القيعي محمود –" رأي اليوم" – القاهرة
 الصادقة الدعوة إلى التضامن اإلخوةقال السديس إن من 

اإلسالمي، واالهتمام بقضايا المسلمين وفي مقدمتها 
قضية فلسطين واألقصى، مشيرا إلى أنها قضية 
المسلمين األولى، ولها مكانتها الدينية والتأريخية، مشيدا 

سعودية لدعم تلك القضية التي بجهود المملكة العربية ال
  .تسكن ضمير ووجدان األمة

وقال إن دعوة السعودية لوزراء دول التعاون 
تؤكد هذا المعنى، وتؤكد أن  اإلسالمي لالجتماع العاجل

قضية القدس الشريف في قلب ووجدان خادم الحرمين 
  .الشريفين وولي عهده األمين

واختتم السديس خطبته بالدعاء للملك وولي 
هده ولرجال األمن بأن يتقبل اهللا شهداءهم، ويعافي ع

  .جرحاهم

  ١٣/٩/٢٠١٩ اليوم الرأي

* * * * *  
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كارثية " صفقة القرن: "أكاديميون أميركيون
 لألردن وللفلسطينيين

  

 مع بداية الشهر –واشنطن  -  تغريد الرشق
الحالي؛ وتحضيرا لما بعد االنتخابات اإلسرائيلية التي 

مقبل، بدأت اإلدارة األميركية باالستعداد ستجري الثالثاء ال
خطة سالم “لإلعالن عن الجانب السياسي مما تسميه 

، وفقا ”صفقة القرن” ، والمتعارف عليها بـ”الشرق األوسط
لوزير خارجيتها مايك بومبيو، الذي أكد األسبوع الفائت، ان 
رئيسه دونالد ترامب، سيكشف عن الخطة، بعيد االنتخابات 

 .لفي إسرائي

وفيما يترقب العالم بأسره؛ معرفة الصفقة التي طال 
انتظار تفاصيلها، عبر أكاديميون أميركيون عن تخوفهم 
من صفقة، تضر باألردن والفلسطينيين بشكل خاص، وفقا 
لما تم تسريبه لغاية اآلن، معتبرين بأن أي حل من دون 

  .اقامة دولة فلسطينية لن ينجح

من ” الغد”ديثهم لـوبينما أجمع أكاديميون في ح
واشنطن، على عدم تفاؤلهم بالمخرجات المتوقعة للخطة، 
اعتبروا بان سبب تأجيل اإلعالن عن الصفقة، هو عدم 
الرغبة بالتأثير على نتائج االنتخابات بأي شكل من 
االشكال، وعدم التقليل من فرص نتنياهو بالفوز، كون 

 فقط من الخطة ستلقى معارضة من إسرائيليين ايضا، وليس
 .الجانب العربي

وفي سياق الصفقة، يرى محللون أميركيون ان 
استقالة مبعوث ترامب للمنطقة جيسون غرينبالت المفاجئة، 
ما هي إال دليل على فشل الصفقة مبكرا، فيما اعتبر 
آخرون ان غرينبالت ال يريد بان يذكر التاريخ اسمه مرتبطا 

 .بهذه الصفقة، نظرا لسلبيتها

ى بروفيسور السياسة الخارجية األميركية وال يتوان
بجامعة جونز هوبكينز، تشارلز ستيفنسن، عن وصف 

، أو بانها ”ميتة فور اإلعالن عنها“الصفقة بأنها ستكون 

ستكون كالمريض المقيد بسرير، والذي “في أحسن األحوال 
 .”يعيش على أجهزة دعم الحياة

 ويرى األستاذ الجامعي بان التأخير المعلن في
إطالق خطة اإلدارة، يشير إلى أن تفاصيلها لن تساعد 
الحملة االنتخابية لنتنياهو، كما يعتقد بان األهم من ذلك، 
هو أن رحيل غرينبالت مبكرا، يوحي بأن ترامب لن يكون 

 .لديه فريق جاهز للترويج للصفقة بمجرد إصدارها

وعن تأخير اإلعالن لما بعد االنتخابات 
 ستيفنسن أن أي اتفاق، حتى لو كان اإلسرائيلية، يفترض

ًمواتيا بشكل أساسي إلسرائيل، سيظل يحتوي على أمور 
ستنتقد في إسرائيل، ما يلقي بالضغط على نتنياهو، وقد 

” لماذا قبلت بهذا فقط؟“يطرح عليه اسئلة من شعبه مثل 
كيف تجرأت على الموافقة على اتفاقية، تحد من أي “او 

 .”عبطموحات لدى فئات من الش

استاذ العلوم السياسية بجامعة ابالشيان، كيرتس 
ريان، يعتبر انه من الصعب الحكم في هذه المرحلة بشأن 

لكن “صفقة القرن، ألننا ال نعرف بشكل مؤكد تفاصيلها، 
من المؤكد أن كل ما سرب لآلن، يبدو كارثيا على األردن 

 .”والشعب الفلسطيني

األردن، وفيما اعرب ريان الذي ألف كتبا عن 
، عن امنياته )األردن والثورات العربية(آخرها حمل عنوان 

بأال تكون الصفقة احادية الجانب، وبال جدوى، كما بدت لنا 
السالم الحقيقي ”لآلن، قال إنه ليس متفائال بهذا الصدد، فـ

يتطلب قيام دولة فلسطينية، برأيي، وال أعتقد بأن هذا ما 
ى بأن يحاولوا الدفع يدور في خلد ترامب وكوشنر، أخش

نحو صفقة تضر بالفلسطينيين واألردن على حد سواء، 
 .”وآمل أن أكون مخطئا بذلك

وبالنسبة لريان؛ فان غرينبالت، مثل نموذجا 
شخص ما “لمسؤولين وموظفين معينيين من ترامب، فهو 

عين بناء على تحيز أيديولوجي عميق، وليس بناء على 
ًأعتقد بأن أحدا يمكن ان يحزن المعرفة أو الخبرة، لذلك ال 
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لرحيله، ولكنني لست متفائال بمن سيجري تعيينه في 
 .”المستقبل

ويتفق استاذ العلوم السياسية بجامعة تمبل، شون 
يوم مع ستيفنسن، حول ان خطة سالم ترامب للمنطقة، 
ستكون ميتة لحظة إعالنها، باعتبار انها ال تلقى قبوال لدى 

ر اإلسرائيلي األميركي، وربما القليل أي أحد باستثناء المحو
وبينما يبدو واضحا أن الصفقة مرفوضة . من الدول العربية

بشكل واسع، بخاصة في األردن وفلسطين، لكن المتغير 
الحرج، هو حقيقة أنه لم يصدر أي تأييد لها في أي دولة 
عربية، سواء أكان ذلك على المستوى الحكومي أو مستوى 

 . العامالرأي

ًأوال من “: تاذ يوم؛ بأن هناك سببين لرفضهااالس
مثلها مثل أي خطة (المحتم أن تفشل خطة السالم هذه 

، ألنها تطلب من الفلسطينيين التنازل )اخرى بعد أوسلو
عن الكثير من األرض والكثير من الحقوق، مقابل دولة 
ضعيفة ومكسورة وميتة قبل والدتها، إذ انها تهدف لتقليص 

ئم، وصوال ألن يشكلوا فقط كيانا يشبه وضعهم بشكل دا
  .”الملحق إلسرائيل

القضية الفلسطينية، فقدت جاذبيتها “كما يرى بان 
بين جماهير عربية في ضوء النزاعات اإلقليمية األخرى، 
كسورية واليمن، وكذلك الحالة المتدهورة للعدالة االقتصادية 
والحقوق السياسية داخليا لدى دول عربية التي دعمت 

لألسف، هذه القضية لم يعد . تقليديا الحقوق الفلسطينية
 .”لها جاذبية عاطفية وشد سياسي كما كان الحال سابقا

ويعتقد بأن هذا يكمن وراء استقالة غرينبالت، 
ًوهي االستقالة التي يفسرها بطريقتين، أوال، إنها تدل على 
أن عددا متزايدا من الناس يدركون بأن اتفاق السالم لن 

بل إنه يشكل حرجا لصهر الرئيس كوشنر “ح، ينج
 .”وآلخرين، لذا فهم يريدون مغادرة السفينة الغارقة

وثانيا، يظهر بأن هذه اإلدارة تنفد ببساطة من 
المسؤولين والمفكرين القادرين على البقاء، ويضرب مثال 
لذلك، بالشخص الذي يقال بأنه عين كبديل عن غرينبالت، 

 عاما، ويصفه يوم ٣٠ من العمر وهو مساعد كوشنر ويبلغ
 .”يفتقر للخبرة في المنطقة“بأنه 

وفي هذا السياق؛ يشير األكاديمي الخبير 
بالمنطقة العربية، إلى أن اإلدارات األميركية دأبت سابقا 
على ايكال مهمة المبعوث الخاص األميركي للسفراء أو 
 الدبلوماسيين أو رجال األعمال المخضرمين، الذين يتمتعون

مثل “بخبرة طويلة في مجال التعامل مع المنطقة، لكن 
هؤالء اختفوا ببساطة، تاركين نظام ترامب بال خيارات، سوى 
من بقي يعمل لديهم ليختاروا منهم وليروجوا لمثل هذه 

 .”التعيينات

 ٢ ص١٤/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

لن نتردد بالضغط على الحكومة : الطراونة
  لسالمإلعادة النظر باتفاقية ا

  

 قال رئيس مجلس النواب -  بترا- عمان 
إن المنطقة لن تنعم باألمن : المهندس عاطف الطراونة

واالستقرار ما دام االحتالل يتمادى في تجاوزه على قرارات 
الشرعية الدولية، ويمارس شتى صنوف اإلجرام والبطش 

  .بحق الشعب الفلسطيني األعزل

دار حديث الطراونة جاء لدى استقباله في 
ًمجلس النواب اليوم األحد وفدا برلمانيا ألمانيا، يمثله  ً ً
رئيس الكتلة البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحر 
الكستندر غراف المبسدورف، وعضو البرلمان أوالف دير 

  .بيك، بحضور السفير األلماني لدى المملكة

وأكد الطراونة أن ما يقوم به االحتالل من تجاوز 
شرعية الدولية وبناء المستوطنات واقتحام على قرارات ال

المقدسات، والزج باألطفال والنساء والشيوخ في السجون، 
والتهديد والتلويح بتوسيع رقعة االستيطان، وآخره ما 
صدر عن رئيس وزراء حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو 
بفرض سيادة االحتالل على غور األردن وشمال البحر 

ى تفاقم حالة إرهاب دولة االحتالل، الميت، إنما يدلل عل
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ويبرهن دون أدنى شك على أن المحتل ال يقل بهذا 
ًتطرفا وارهابا عن سواه ًٕ.  

وأضاف الطراونة إن المنطقة ستبقى على صفيح 
ساخن، طالما هناك تنكر لحق الشعب الفلسطيني في 
ًإقامة دولته المستقلة، الفتا إلى أن حل الدولتين وحده 

هاء التوتر وضمان حق األشقاء في نيل هو الكفيل بإن
  .حقوقهم المشروعة والتاريخية

وأكد أن محاوالت فرض واقع جديد على األرض 
ًالفلسطينية لن يتم القبول به مطلقا، مشيرا إلى أن مسار  ً
ًالسالم مع المحتل بات مهددا ومجلس النواب لن يتردد 

  .يةًأبدا في الضغط على الحكومة إلعادة النظر باالتفاق

وجدد الطراونة التأكيد على أننا في األردن نقف 
ًصفا واحدا متماسكا خلف جاللة الملك عبد اهللا الثاني  ً ً
في وصايته على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
ًالقدس، مؤكدا أن األردنيين قد يختلفون على ملفات، 
لكنهم يلتقون بثبات وصالبة خلف قيادتهم في دعمها 

  .طينية والدفاع عن القدسللقضية الفلس

وفي ملف آخر، عبر الطراونة عن تقدير األردن 
ًعاليا للدعم الذي تقدمه ألمانيا للمملكة في ملف رعاية 
ًالالجئين، مؤكدا أن الدول المستضيفة لالجئين ما زالت 
بحاجة إلى إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته األخالقية 

  . تزايدواإلنسانية، حيث األعباء والكلف في

في وقت ضاقت دول كبرى : وتابع الطراونة
ببضع آالف من الالجئين من سوريا الشقيقة، كان 
ًاألردن يقدم نموذجا من التآخي واإلنسانية، باستقباله 

 ألف الجئ، تقاسمنا معهم المسكن ٣٠٠نحو مليون و
  .والعمل والمورد

ًوعبر الوفد األلماني عن تقديره عاليا لألردن، 
ي تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة، ولجهوده ف

واستضافة الالجئين، وتقديم نموذج إصالحي متقدم رغم 
  .ما يحيط المنطقة من اضطرابات

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية عن الحزب 
الديمقراطي الحر الكستندر غراف المبسدورف، أن الشعب 
األلماني يقدر الدور الكبير الذي قدمه الراحل الملك 

ي السعي ألمن واستقرار المنطقة، وينظر باحترام حسين ف
وتقدير كبيرين للجهود التي يبذلها جاللة الملك عبد اهللا 
الثاني في الدفع نحو تحقيق السالم ومحاربة التطرف 

 .واإلرهاب

  ٢ ص١٦/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

الفايز يدعو االتحاد االوروبي لمساعدة االردن 
  المولعب دور اكبر في عملية الس

  

 اجرى رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز -براغ 
مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء في جمهورية التشيك 
السيد السيد اندريه بايش اكد خاللها على ضرورة قيام 
االتحاد االوروبي بزيادة مساعداته لالردن، واقامة المزيد 
من االستثمارات فيه، لتمكينه من مواصلة دوره في خدمة 

ئين السوريين، ومواجهة اعباء اللجوء السوري الالج
  .وتحدياته االقتصادية

واكد الفايز خالل المباحثات، التي اجرها اليوم 
في العاصمة التشيكية براغ في اطار الزيارة الرسمية التي 
يقوم بها، بدعوة من رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، 
على ضرورة ان يكون لالتحاد االوروبي حضور اكبر 

ى في عملية السالم في المنطقة، العادة االمن واقو
واالستقرار لها، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه 
المشروعة في اقامة دولته المستقلة على التراب الوطني 

  .الفلسطيني

وتم خالل المباحثات التاكيد على اهمية تعزيز 
العالقات االردنية التشيكية، وتفعيل االتفاقيات لموقعة 

لدين الصديقين، وضرورة توسيع دائرة الشراكة، بين الب
االقتصادية واالستثمارية بين البلدين الصديقين، وخاصة 
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في مجاالت النقل العام، ومشاريع الطاقة المتجددة 
  .>>...والسياحة والسياحة والصتاعات التعدينية

وحول االوضاع الراهنة في المنطقة، بين ... <<
فاظ على امنه واستقرار رغم الفايز ان االردن استطاع الح

الصراعات من حوله، لكنه كان االكثر تاثر بها وخاصة 
االزمة السورية، وهو اليوم بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني يسعي بكل جهد النهاء الصراع في المنطقة وعودة 

  .االمن واالستقرار لها

واشار الى الدور الذي يمكن ان تلعبه جمهورية 
االتحاد االوروبي، لجهة الدفع باتجاه زيادة التشيك داخل 

مساعدات االتحاد لالردن، وتبسيط قواعد المنشأ لتسهيل 
وصول الصناعات والشركات االردنية الى االسواق 

  .االوروبية

من جانبه اشاد رئيس وزراء التشيك بالمستوى 
الرفيع الذي وصلت اليه العالقات التشيكية االردنية، 

ور الذي حققه االردن في مختلف ومدى التقدم والتط
المجاالت،مؤكدا اهتمام بالده بتعزيز وتطوير عالقاتها مع 

  .االردن، في مختلف المجاالت

وثمن الدور الكبير الذي يقوم به االردن، بقيادة 
جاللة الملك عبداهللا الثاني، في دعم الجهود الدولية التي 

ل تبذل النهاء الصراع في منطقة الشرق االوسط واحال
السالم فيها ومحاربة االرهاب، مؤكدا على اهمية تعزيز 
العالقات الثنائية، وحرصه على تطويرها، من خالل بناء 
شراكات جديدة مع االردن بما يخدم مصالح البلدين 

  .>>...الصديقين وشعبيهما

وحضر اللقاءات والمباحثات التي اجرها .. .<<
القسوس رئيس مجلس االعيان، السادة االعيان يوسف 

وهشام الشراري ومازن الساكت وعاطف التل ونائل 
  .الكباريتي وضحى عبدالخالق

من جانب اخر التقى اعضاء الوفد المرافق 
لرئيس مجلس االعيان اليوم في براغ، نائب وزير 

الصناعة والتجارة التشيكي بحضور عدد من كبار موظفي 
  .الوزارة

 شراكة وتم خالل اللقاء التأكيد على اهمية تعزيز
البلدين الصديقين االقتصادية واالستثمارية وتعزيز 
التبادالت التجارية، وتوقيع المزيد من االتفاقيات الثنائية 

  .لزيادة التعاون المشترك وزيادة االستثمارات المشتركة

  ٢ ص١٦/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يجب أن يكون الرد العربي اإلسالمي : الصفدي
  اهوًحاسما على إعالن نتاني

  

دعا وزير الخارجية وشؤون  -  بترا -جدة 
المغتربين أيمن الصفدي، األحد، إلى رد عربي إسالمي 
حاسم وفاعل في التصدي لمحاوالت إسرائيل فرض حقائق 
جديدة على األرض وتقويض فرص قيام الدولة 

 .الفلسطينية المستقلة

وأكد الصفدي على أهمية الموقف العربي 
دانة إعالن رئيس وزراء إسرائيل واإلسالمي الحاسم في إ

" الالشرعية"بنيامين نتنياهو عزمه ضم المستوطنات 
ومنطقة غور األردن في األراضي الفلسطينية المحتلة 
ورفضه رسالة واضحة أن القضية الفلسطينية كانت وما 

 .تزال القضية العربية واالسالمية المركزية األولى

ء وأضاف في مداخلة في اجتماع مجلس وزرا
خارجية الدول األعضاء الطارئ لمنظمة التعاون 
االسالمي في جدة، إن المواقف التي تبناها االجتماع 
وتلك التي تبناها وزراء خارجية في جلسة طارئة في 
القاهرة األسبوع الماضي تفند ما يروج من وهم أنه يمكن 
تجاوز القضية الفلسطينية وأولويتها في العالمين العربي 

 .واإلسالمي

وقال الصفدي إن إعالن رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي عزمه ضم غور األردن وشمال البحر الميت 
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في االراضي الفلسطينية " الالشرعية"والمستوطنات 
المحتلة خطوة أحادية مدانة تأتي في سياق سياسة 
ممنهجة لتكريس االحتالل وقتل فرص قيام الدولة 

حزيران  / يونيو٤الفلسطينية المستقلة على خطوط 
١٩٦٧. 

اتخاذ خطوات عملية لمواجهة "وأكد على ضرورة 
السياسيات اإلسرائيلية الالشرعية ودعم الفلسطينيين، 
حيث ال بد من تحرك عربي إسالمي مشترك لدى مجلس 
األمن والمجتمع الدولي للدفع باتجاه موقف دولي حاسم 

 ".يرفض اعالن نتنياهو ويحول دون تطبيقه

ت العملية تشمل توفير كل وشدد على أن الخطوا
الدعم الالزم لوكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين 

لمواجهة محاوالت قتل قضية ) أنروا(الفلسطينيين 
 .الالجئين وانهاء دور الوكالة

يجب اتخاذ موقف واضح لمواجهة : "وتابع
ودعم " انتهاكات اسرائيل غير المسبوقة للمسجد األقصى

 .ى أرضهمصمود المقدسيين عل

األردن في اشتباك يومي "وقال الصفدي إن 
وجهد ال يتوقف لحماية المقدسات االسالمية والمسيحية 
في القدس المحتلة، وصاحب الجاللة الهاشمية الملك 
عبداهللا الثاني ابن الحسين، الوصي على المقدسات 
االسالمية والمسيحية في القدس الشريف، يكرس كل 

ية المقدسات والحفاظ على هويتها إمكانيات المملكة لحما
 ".العربية االسالمية والمسيحية

السيادة على القدس "وأضاف الصفدي إن 
المحتلة فلسطينية، والوصاية على مقدساتها هاشمية 
لكن حماية القدس ومقدساتها مسؤولية فلسطينية أردنية 
عربية اسالمية في ضوء مكانة القدس ومقدساتها، 

بد ان يكون هناك موقف واضح من ال "ًمشددا على أنه 
جميع الدول االسالمية ضد كل خطوة أحادية يتخذها 

 ".االحتالل لتكريس احتالله

وأكد أن إعالن رئيس الوزراء االسرائيلي المدان 
والمرفوض ينسف األسس التي قامت عليها العملية 
السلمية ويقتل كل فرص تحقيق السالم الشامل ويدفع 

غياب هذه المواقف "ً منبها إلى أن .المنطقة نحو الصراع
يوظف لترويج وهم ان اولوية القضية الفلسطينية تراجعت 

 ".ًاسالميا

ال سالم وال أمن وال استقرار من دون "وبين أن 
زوال االحتالل وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 
التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس المحتلة 

 .الدولية ومبادرة السالم العربيةوفق قرارات الشرعية 

وشكر الصفدي السعودية رئيس الدورة الحالية 
للقمة االسالمية على دعوتها لالجتماع لمواجهة 

  .تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو

والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
  .الصفدي مع عدد من نظرائه المشاركين في االجتماع

لصفدي ووزير خارجية السعودية الدكتور وأكد ا
إبراهيم العساف موقف البلدين الواحد في رفض اإلعالن 

  .ٕاإلسرائيلي وادانته

وشدد الصفدي على إدانة المملكة المطلقة 
للعدوان اإلرهابي الجبان الذي استهدف معملين تابعين 

  .لشركة أرامكو للنفط

 كما التقى وزير الخارجية نظيره التركي مولود
جاويش أوغلو في اجتماع أكد استمرار التنسيق من أجل 
مواجهة االعالن اإلسرائيلي والتصدي للمحاوالت 

  .اإلسرائيلية تكريس االحتالل

كما التقى الصفدي وزير خارجية فلسطين 
الدكتور رياض المالكي لتنسيق المواقف إزاء التحركات 
التي يقوم بها البلدان لضمان موقف دولي صارم في 

 .انة االعالن اإلسرائيلي ومنع تطبيقهإد

وترأس وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن 
الصفدي األحد وفد األردن في االجتماع االستثنائي 
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لمجلس وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلسالمي الذي يعقد في مدينة جدة السعودية، 

ين نتنياهو لبحث إعالن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام
 .عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة

 ٢ ص١٦/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نتانياهو يعترف ببؤرة .. في تحد للعالم
  استيطانية عشوائية في الغور

  

قال الناطق ...  <<–  وكاالت–القدس المحتلة 
الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن 

 مدان ومرفوض،  ضم غور األردنإعالن نتنياهو عن"
ولن يعطي أية شرعية لالستيطان المقام على أراضي 

 ." بما فيها القدس١٩٦٧ عام فلسطيندولة 

ردينة، في تصريح صحافي أمس، أن  وتابع أبو
الحكومة اإلسرائيلية برئاسة نتنياهو مصرة على المضي "

ًقدما بتقويض أي فرص لتحقيق السالم العادل والدائم 
ئم على قرارات الشرعية الدولية وفق مبدأ حل القا

الدولتين، من خالل نهجها االستيطاني، سواء من خالل 
التهديد بفرض السيادة اإلسرائيلية على األراضي 
الفلسطينية، أو عقد اجتماعاتها على أرضنا المحتلة 

، وفق "بصورة تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي
 ."وفا"ية وكالة األنباء الفلسطين

كل االستيطان المقام على األراضي : "وأضاف
 بما فيها القدس غير ٦٧الفلسطينية المحتلة عام 

شرعي، وال يمكن ألي أحد أن يعطيه شرعية باعتباره 
 الصادر عن مجلس األمن ٢٣٣٤ًمخالفا للقرار رقم 

الدولي، لذلك سيكون مصيره الزوال كما سيزول االحتالل 
 ."يادتهبفعل صمود شعبنا وق

على المجتمع الدولي التدخل بشكل "كما شدد 
فوري لوقف الجنون اإلسرائيلي الهادف لتدمير كل أسس 

 ."العملية السياسية

وحملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار 

 .السالم

ونددت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية 
عقد الحكومة اإلسرائيلية اجتماعها في منطقة األغوار ب

 .في الضفة الغربية

إجراءات "وقال بيان صادر عن الوزارة، إن 
االحتالل اإلسرائيلي ضد األغوار، اختبار لقدرة المجتمع 

 ."الدولي على حماية حل الدولتين

  ١٦/٩/٢٠١٩اإلمارات اليوم 

* * * * *  

سط تعرب عن الجمعية البرلمانية للبحر المتو
من تصريحات نتنياهو حول ضم أجزاء  قلقها

  من الضفة

  

 أعربت الجمعية البرلمانية للبحر - فاليتا 
عن قلقها من تصريحات   (PAM) األبيض المتوسط

رئيس حكومة االحتالل اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو حول 
 في حال -ضم وادي األردن وشمال البحر الميت

بيق السيادة اإلسرائيلية على  كخطوة أولى لتط-انتخابه
جميع المستوطنات وغيرها من المناطق في الضفة 

  .الغربية المحتلة

وجددت الجمعية، في بيان لها، مساء اليوم 
االثنين، التأكيد على موقفها المتمثل بأن االتفاق النهائي 
بشأن قضايا الوضع الدائم، بما في ذلك القدس والحدود 

ّياه، ال يمكن االتفاق عليها، إال واألمن والمستوطنات والم
من خالل مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وفلسطين، كجزء 
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من حل الدولتين، على أساس قرارات مجلس األمن 
  .والجمعية العامة ذات الصلة

وشددت على التزامها العميق بعملية السالم، من 
أجل تحقيق االستقرار السياسي في الشرق األوسط، من 

  . الفعال لحل الدولتينخالل التنفيذ

كما أعربت عن التزامها بدعم حل الصراع على 
أساس قرارات األمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر 
مدريد، بما في ذلك مبدأ األرض مقابل السالم، ومبادرة 
السالم العربية، وخارطة الطريق التي أقرتها الرباعية، 

كومة إسرائيل وكذلك االمتثال لالتفاقيات السابقة بين ح
  .ومنظمة التحرير الفلسطينية

  ١٦/٩/٢٠١٩وفا 

* * * * *  

اإلجراءات األحادية : الملك للرئيس الفرنسي
 "حل الدولتين"تقوض 

  

 بحث جاللة الملك عبداهللا الثاني -  بترا- مانع
خالل اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ل تعزيز ماكرون، امس االثنين، العالقات الثنائية وسب
  .التعاون في مختلف المجاالت

وركز االتصال على التطورات التي تشهدها 
المنطقة، حيث أكد جاللة الملك أهمية تكاتف الجهود 
الدولية إزاء رفض كل اإلجراءات أحادية الجانب التي من 
شأنها تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد 

سطينية للصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفل
 ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى 
  . جانب إسرائيل

وثمن جاللة الملك موقف فرنسا واالتحاد 
األوروبي الداعم لحل الدولتين، مشددا على أهمية توحيد 

  .المواقف الدولية بهذا الخصوص

  ١٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

" االردن يدين تصريحات نتنياهو حول بسط 
 على الخليل" السيادة االسرائيلية

  

دانت وزارة الخارجية  - رهام فاخوري -  مانع
وشؤون المغتربين تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو حول نيته بسط السيادة اإلسرائيلية على 

  ."كريات أربع"الخليل وعلى ما يسمى مستوطنة 

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان 
سلمان القضاة أن مثل هذه التصريحات تتعارض بشكل 
صارخ مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، 
وطالب المجتمع الدولي ومجلس االمن الدولي القيام 
بمسؤولياته واتخاذ االجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ هذا 

رائيل باحترام القانون الدولي والقرارات ٕالتوجه والزام إس
ّاألممية ذات الصلة، محذرا من أن هذا التوجه وتوجهات  ّ ً
ًالضم التي طرحها رئيس الوزراء نتنياهو مؤخرا ستقضي 
على ما تبقى من فرص لتحقيق السالم على مبدأ حل 
الدولتين، وستدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج 

  .الصراع

  ٣ ص١٧/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  

الحكومة الفلسطينية تجتمع في غور األردن 
  اإلسرائيلية بضمه"التعهدات"ردا على 

  

 عقدت الحكومة –عمان  -  نادية سعد الدين
الفلسطينية جلستها األسبوعية، أمس، في قرية فصايل 
ًبغور األردن، ردا على اجتماع الحكومة اإلسرائيلية، قبلها 

بنيامين نتنياهو ” تعهد“ة، بعد بيوم واحد، في المنطق
بضمها للكيان اإلسرائيلي، ووعده الجديد بالسيطرة على 
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جميع المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في ربع 
  .اليوم” الكنيست“الساعة األخيرة من إجراء انتخابات 

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد شتية، في 
ء ال يتجزأ من األغوار جز“مستهل اجتماع الحكومة، إن 

الجغرافيا الفلسطينية والحديث عن ضمها باطل ومدان 
ومحاولة لكسب األصوات االنتخابية، بينما يعد وجود 

  .”المستوطنين غير شرعي وال قانوني

التزام الحكومة الفلسطينية “ونوه شتية إلى 
بتعليمات الرئيس محمود عباس، حيال العمل من أجل 

، وجعل منطقة األغوار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني
الفلسطينية، سلة خضار وفواكه فلسطين كما كانت عليه 

  .، بحسب قوله”في الماضي

الحديث عن ضم األغوار كالم باطل، “وأضاف أن 
فالفلسطيني هنا قبل المستوطن، فيما يعد وجود 

  .”المستوطنين هنا غير شرعي وغير قانوني

تي اجتماع الحكومة في فصايل يأ“وأشار إلى ان 
للتأكيد على هويتها الفلسطينية، كما سيكون لها اجتماعات 

  .”في محافظات أخرى

وثمن رئيس الوزراء موقف الدول التي أدانت 
ًاعالن نتنياهو بخصوص األغوار، مشيرا إلى قرار مجلس 
وزراء خارجية الدول األعضاء في منظمة التعاون 

، كما االسالمي، الذي أدان بكامل مكوناته اعالن نتنياهو
شكر الدول األوروبية وجميع الدول العربية التي أدانت 

  .األمر

الحكومة تجتمع في األغوار “وشدد شتية على أن 
ليس ألجل اإلدانة أو االستنكار، بل بهدف التواجد بين 
أهالي المنطقة لتعزيز صمودهم، والبحث في قضايا متعلقة 

 البركة بتربية الثروة الحيوانية، وخزانات المياه وتأهيل
 دونم من عين ٣٥٠٠الرومانية التي ستغذي أكثر من 

  .”فصايل

العناقيد الزراعية التي تم اإلعالن “وأوضح بأن 
عنها في قلقيلية وطولكرم وجنين وطوباس، ستمتد إلى 

االغوار الفلسطينية كاملة، حيث ستعمل الحكومة 
الفلسطينية مع شركائها الدوليين لتعزيز صمود األهالي في 

  .”غوار على األرض الفلسطينيةاأل

مقاضاة سلطات “وأفاد بالمضي الفلسطيني في 
االحتالل اإلسرائيلي في المحاكم الدولية على استغاللها 
ًلألراضي الفلسطينية في االغوار، تزامنا مع االستمرار في 
مقاومة االحتالل على األرض وفي مختلف المحافل 

  . ”الدولية

زرعت في األغوار “ل ولفت إلى أن سلطات االحتال
، ” حتى اليوم١٩٦٧أكثر من مليون شجرة نخيل منذ العام 

ستتخذ عدة قرارات لدعم “الحكومة الفلسطينية “ًمبينا أن 
  . ”صمود أهالي المنطقة وتثبيت وجودهم

األغوار مركب رئيسي من الجغرافيا “وأكد أن 
الفلسطينية، وجزء مهم من أراضي الدولة الفلسطينية 

 المتكاملة والمتصلة، فالفلسطيني ولد ليكون على المنشودة
  .”هذه األرض

وكانت الحكومة اإلسرائيلية قد عقدت اجتماعها 
نتنياهو بضم ” تعهد“األسبوعي أول أمس في األغوار، بعد 

المنطقة التي تشكل زهاء ثلث مساحة الضفة الغربية، إلى 
جانب شمال البحر الميت والمستوطنات، إلى الكيان 

التي تجري ” الكنيست“ائيلي، وذلك عشية انتخابات اإلسر
  .اليوم

ووافقت الحكومة اإلسرائيلية حينها على إقامة 
مستوطنة جديدة في غور األردن، وهو األمر الذي أكد 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو 

مدان ومرفوض، ولن يعطي أي شرعية “ردينة، بأنه 
 ١٩٦٧ى أراضي دولة فسطين العام لالستيطان المقام عل

  .”بما فيها القدس المحتلة

ويعتبر الفلسطينيون، أن غور األردن يمثل جزءا 
حيويا من الدولة الفلسطينية المستقبلية باعتباره سلة غذاء 

وتشكل  .الضفة الغربية وحدودها الخارجية مع األردن
من مساحة الضفة الغربية، % ٣٠منطقة األغوار حوالي 
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 ألف فلسطيني، بما في ذلك سكان ٥٦ فيها حوالي ويعيش
% ٢ نسبته ما مدينة أريحا، المدينة الوحيدة في األغوار،

من مجموع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما 
يعني أنها منطقة مؤهلة الستيعاب التوسع السكاني 
الفلسطيني في المستقبل بسبب مساحتها الشاسعة، وفق 

  .حصاء المركزي الفلسطينيبيانات جهاز اإل

فيما يجثم في مناطق األغوار الفلسطينية أكثر من 
 مستوطنة إسرائيلية، غالبيتها ٣١ ألف مستوطن ضمن ١١

 ألف دونم من أراضي ٢٧زراعية، بعدما استولوا على نحو 
  .األغوار

ًولم يكتف نتنياهو بذلك؛ بل تعهد، أمس، أيضا  ِ
ة، السيما مستوطنة بضم كل المستوطنات في الضفة الغربي

” المناطق اليهودية“اإلسرائيلية، وما يسمى ” كريات أربع“
في الخليل، إلى الكيان اإلسرائيلي، بعد فوزه في االنتخابات، 

وأعلن نتنياهو ألول مرة، أنه يعتزم في حال . على حد قوله
” كريات أربع“ضم مستوطنة ” الكنيست“فوزه بانتخابات 

  .الخليلفي ” المناطق اليهودية”و

  ٢٧ ص١٧/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

  

النائب عطية يطالب بطرد السفير االسرائيلي 
 وسحب االردني

  

طالب النائب خليل عطية الحكومة  - عمان
اتخاذ رد قوي على قيام السلطات الصهيونية باعتقال 

   مواطنين اردنيين اثناء زيارتهما الى فلسطين التاريخية

اينة بممارساتهم ضد وشدد عطية على ان الصه
الشعب الفلسطيني في القدس واالعتداء على المقدسات 

االسالمية والمسيحية ينتهكون معاهدة وادي عربة التي 
  .ارفضها من حيث المبدا

وقال عطية في بيان اصدره على خلفية 
ممارسات الصهاينه باعتقال مواطنين اردنيين اننا نطالب 

 عمان وسحب الحكومة بطرد السفير الصهيوني من
السفير االردني من تل ابيب كرد على ممارسات الصهاينة 
باعتقال مواطنين اردنيين وكرد على تصريحات نتنياهو 
العدوانية بضم غور االردن وشمال البحر الميت الى دولة 

 .الصهاينة

وثمن عطية جهود وزارة الخارجية ممثله بوزير 
االحتالل الخارجية أيمن الصفدي حول قيام سلطات قوات 

اإلسرائيلي بجرائم تجاه مواطنين اردنيين في دولة 
   فلسطين

وقال عطية نثمن ونقدر عاليا جهود وزارة 
الخارجية على الجهود السريعة واالستجابة لرسالتنا 
الموجهة لوزير الخارجية قبيل اعتقال ومنع مواطنين 
أردنيين من العودة إلى ديارهم والتي أكدت التشاركية 

كما .لشديد على سالمة مواطنيها في كل مكانوالحرص ا
اشاد عطية بجهود مديرة مديرية العمليات بالخارجية في 

  .متابعه اوضاع االردنيين المعتقلين لدى الصهاينة

وقال، ان وزارة الخارجية ابلغته بانها اتخذت 
  :اجراءات لمتابعة اوضاع المعتقلين وهذه اإلجراءات هي

ي وبتوجيهات الوزير قيام القنصل األردن: أوال
بزيارة المعتقلة المواطنة االردنية هبة عبد الباقي عدة 

  .زيارات في مكان احتجازها

تدخلت الوزارة والسفارة االردنية هناك : ثانيا
 وهناك ،إلزالة منع السفر عن شقيقتها وهي االن باألردن

متابعة يومية لموضوعها من قبل وزارة الخارجية االردنية 
 في حين ،ناحية القانونية او ظروف اعتقالهاسواء من ال

ابلغت السلطات االسرائيلية السفارة االردنية انه تم تمديد 
  .التحقيق معها وبعدها ستعرض للمحكمة
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اما جهود وزارة الخارجية بخصوص المواطن 
االردني عبدالرحمن مرعي فقد قالت الخارجية ان القنصل 

كان اعتقاله واكدت االردني في السفاره قام بزيارته في م
السفارة االردنية في تل ابيب لسلطات االحتالل ضرورة 

  .مراعاة ظرف عبدالرحمن الصحي

وقال عطية ان الخارجية ابلغته ان السفارة 
االردنية في تل ابيب كلفت احد المحامين العرب 
الفلسطينيين لمتابعة قضية عبدالرحمن، وقد وافق 

كورا بالترافع عنه المحامي االستاذ رسالن محاجنه مش
  .دون أتعاب، وهو االن محاميه

وتتابع السفارة االردنية والوزارة بشكل يومي 
 حيث سيقدم المحامي ،القضية واإلجراءات القانونية

  .بتاريخ استئنافا ضد قرار االعتقال اإلداري

استدعت وزارة الخارجية السفير الصهيوني : ثالثا
ة اإلفراج الفوري وارسلت من خالله رسالة واضحة بضرور

عن هبه وعبدالرحمن ورفض الوزارة لالعتقاالت المستمرة 
مؤكدا في هذا البيان على ضرورة المتابعه الحثيثه 
والجهود الرامية لمنع تلك االعتقاالت الهمجية والتي ترقى 
ٕإلى جرائم الخطف الدولي والمحرم دوليا وادانة تلك 

  .األعمال الجرمية

  ٩ص ١٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

قلقون من التصعيد بين الفلسطينيين : الملك
  واإلسرائيليين

  

ّ ركزت مباحثات جاللة الملك -  بترا-  برلين
عبداهللا الثاني مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل، في 
برلين امس الثالثاء، على آليات تعزيز التعاون والشراكة 

والمستجدات االستراتيجية بين البلدين في شتى الميادين، 
  . على الساحتين اإلقليمية والدولية

وفي تصريحات صحفية مشتركة، عقب 
المباحثات الثنائية والموسعة التي عقدت في مقر 
المستشارية األلمانية، أكد جاللة الملك عمق العالقات 
بين األردن وألمانيا، وتقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا 

همهم لألعباء التي للمملكة بمختلف المجاالت وعلى تف
  .يتحملها األردن جراء اللجوء السوري

واستذكر جاللة الملك أن البلدين يحتفالن هذا 
ً عاما على التعاون بينهما، معربا جاللته ٦٠العام بمرور 

عن التطلع للمزيد من التعاون بما يعود بالفائدة على 
  .البلدين

وأضاف جاللته أن اللقاء شكل فرصة لتبادل 
 حول الرأينحن نتفق كالعادة في «نظر، وقال وجهات ال

  .«العديد من التحديات

ناقشنا الصراع الفلسطيني «وتابع جاللته 
اإلسرائيلي، وهو بالنسبة لنا ما يزال الصراع المحوري في 
المنطقة، ونحن قلقون بشأن أي تصعيدات قد تحول دون 
إطالق المفاوضات بين الجانبين وتزيد من األعباء التي 

  .جهها في المستقبلنوا

لذا نأمل أن المنطق سيسود، ولدى األردن 
  .«وألمانيا نظرة مشتركة إلى المستقبل

وقال جاللة الملك إن مسؤولية الوصاية 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس نتشرف بحملها نيابة عن المسلمين والمسيحيين، 

اظ على القدس، ولكن للجميع في العالم دورا في الحف
فضمان مستقبل هذه المدينة المقدسة واجب ديني 
 وتاريخي على العالمين اإلسالمي والمسيحي، معربا

دورها في االنخراط بشكل «جاللته عن شكره أللمانيا على 
  .«إيجابي في هذه القضية

وردا على سؤال يتعلق بالتصريحات اإلسرائيلية 
غربية إليها، حول ضم مناطق غور األردن في الضفة ال

قال جاللة الملك إن خطوة كهذه سيكون لها أثر مباشر 
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ٕعلى العالقات بين األردن واسرائيل، واسرائيل ومصر،  ٕ
مؤكدا أن هذا لن يوفر الظروف المناسبة إلعادة 

  .الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى طاولة المفاوضات

وأضاف أن تصريحات مثل هذه لها أثر كارثي 
نحن »مضي قدما في حل الدولتين، وعلى أية جهود لل

ننظر إلى هذه التطورات بقلق شديد، ألنها ال تبشر 
بالخير بالنسبة لمحاولة إعادة الفلسطينيين واإلسرائيليين 

  .>>...«إلى طاولة المفاوضات

من جانبها، رحبت المستشارة األلمانية .. .<<
  .أنجيال ميركل بجاللة الملك عبداهللا الثاني في برلين

التقينا آخر مرة في أسيزي في حفل «لت وقا
  .تسليم جائزة مصباح السالم

كما كنت في ضيافة جاللة الملك العام الماضي 
برفقة وفد من قادة األعمال وتحدثنا بالطبع عن العالقات 

  .«الثنائية

ألمانيا مستمرة بالعمل مع األردن «وأضافت 
ولدينا فكرة واضحة عن التحديات التي تواجهه، خاصة 
العبء اإلنساني الكبير والمسؤولية التي يتحملها 

  .«األردن

دعونا ال ننسى «وتابعت المستشارة ميركل 
استضافتهم ألعداد كبيرة من الالجئين بسبب النزاعات في 

، مؤكدة »المنطقة وأعداد هائلة من الالجئين السوريين
األردن يقوم بدور مثالي وكبير في منطقة مليئة «أن 

  .«بالنزاعات

لفتت إلى أن المباحثات تناولت عملية السالم و
في الشرق األوسط، مؤكدة التزام ألمانيا الواضح بحل 

  .الدولتين

صعوبة ظروف العمل والوضع  وأضافت أنه رغم
العام، يجب أال نتوقف عن السعي نحو هدفنا، فهو مهم، 
ليس فقط لشعوب المنطقة فحسب بل الستقرار المنطقة 

  .بأكملها

ثنا أيضا عن األوضاع في سوريا، تحد«وقالت 
ونتشارك في رؤيتنا في الحاجة بشكل أساسي إلى عملية 

  .سياسية

ويبدو أننا كنا على مقربة من تشكيل لجنة 
دستورية تحت إشراف األمم المتحدة، ويجب إطالق 
عملية سياسية تهيئ البيئة المناسبة للعودة المحتملة 

  .ردن وأيضا تركيالالجئين من دول المنطقة مثل لبنان واأل

وفي ردها على سؤال حول موقف ألمانيا من 
تصريحات رئيس الوزراء اإلسرائيلي المتعلقة بضم غور 
األردن والمستوطنات داخل الضفة الغربية، قالت 
المستشارة ميركل إن الحكومة الفيدرالية كما أوضحت 
سابقا ملتزمة بحل ينطلق من مفاوضات تسوية سلمية 

لى حل الدولتين للنزاع الفلسطيني دولية تستند إ
  .اإلسرائيلي

وأكدت أن أي نوع من إجراءات ضم األراضي 
ستضر بعملية السالم ولن تساعد، ونحن ال نوافق على 

  .>>...مثل هذه السياسات

وركزت المباحثات على عملية السالم، .. .<<
حيث أكد جاللة الملك ضرورة تكاتف الجهود الدولية إزاء 

راءات األحادية الجانب التي من شأنها رفض كل اإلج
تقويض حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد للصراع، 
والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 
  .الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

 أكد جاللته ًوتناولت أيضا األزمة السورية، حيث
ضرورة إيجاد حل سياسي لألزمة، بما يحفظ وحدة سوريا 

  .أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة لالجئين

من جهتها، أعربت المستشارة األلمانية عن 
تقدير بالدها للجهود التي يبذلها األردن، بقيادة جاللة 
الملك، في التعامل مع أزمات المنطقة ومساعيه من أجل 

  . يز األمن واالستقرار فيهاتحقيق السالم وتعز
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وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
والسفير األردني في برلين، وعدد من المسؤولين 

 .األلمانيين

  ٢ ص١٨/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االتحاد األوروبي يدعو تل أبيب لوقف 
 اضي الفلسطينيةأنشطتها االستيطانية باألر

 

قال االتحاد األوروبي، انه سيواصل عن كثب 
مراقبة الموقف المتعلق بالتوسع غير القانوني 

خطوات باتجاه بما في ذلك أي "للمستوطنات اإلسرائيلية 
 ."والتصرف وفقا لذلك) ألراض فلسطينية(الضم المحتمل 

وأشارت مايا كوشيانيستش المتحدثة باسم 
الممثلة العليا لالتحاد األوروبي للسياسة الخارجية 
واألمنية فيديريكا موغيريني في بيان، مساء الثالثاء، إن 

الحكومة االسرائيلية وافقت على اقتراح بانشاء مستوطنة "
 .")ميفوت يريهو(جديدة هي 

وأكدت موقف االتحاد األوروبي بأن جميع 
المستوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة بما فيها 

 .القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي

إلى انهاء كل " اسرائيل"ودعا االتحاد االوروبي 
 النشاط االستيطاني وتفكيك البؤر االستيطانية التي أقيمت

 . تماشيا مع االلتزامات السابقة٢٠٠١منذ مارس 

وكان رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أعلن قبل أيام عزمه فرض السيادة اإلسرائيلية 
على منطقة غور األردن وشمال البحر الميت في الضفة 

  .الغربية

وينظر االحتالل اإلسرائيلي، إلى المنطقة 
واقتصادية، وتقول إنها تريد أن بوصفها محمية أمنية 

تحتفظ بالوجود األمني فيها ضمن أي حل مع 
 .الفلسطينيين

وتقع منطقة غور األردن على الضفة الغربية 
المائة من األراضي   في٣٠من نهر األردن، وتشكل نحو 

 كيلومتر ٢٤٠٠ بمساحة تبلغ نحو ١٩٦٧المحتلة عام 
" ج"نيف مربع، وتقع معظم أراضي الغور في منطقة تص

بالضفة الغربية، والتي تشكل الغالبية العظمى من منطقة 
 في المائة، ويسيطر االحتالل ٨٨.٣األغوار بنسبة 
 . في المائة منها فعليا٦٠اإلسرائيلي على 

وتقسم األراضي في غور األردن والبحر الميت 
إلى محميات ومناطق عسكرية إسرائيلية ومستوطنات 

راضي، وتبقى تحت سيطرة  في المائة من األ٩٠تمثل 
 في المائة من ١٠السلطة الفلسطينية مساحة تقدر بـ 

أراضي غور األردن من قرى ومدن عربية مثل مدينة 
  .أريحا

يشار إلى أن بناء المستوطنات في الضفة 
الغربية والقدس والجوالن، مناقض لكل المبادئ الدولية 

ارات وميثاق األمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القر
الدولية ضد المشروع االستيطاني اإلسرائيلي، والمطالبة 
بتفكيكها ووقف بناءها، إال أن دولة االحتالل تمتنع عن 

 .ذلك

) ٢٣٣٤(وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم 
 كانون أول من ٢٣الصادر عن مجلس األمن الدولي في 

، والذي طالب بوقف فوري وكامل لالستيطان ٢٠١٦العام 
  .ة والقدس المحتلتينبالضف

  ٦ ص١٩/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

الطراونة يشدد على أهمية التزامات البرلمانات 
 العربية برفض التطبيع مع االحتالل
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أكد رئيس االتحاد البرلماني العربي  –عمان  
المهندس عاطف الطراونة أهمية مواصلة البرلمانات 

اع أعمال العربية لما تم اتخاذه من توصيات في اجتم
ّاالتحاد البرلماني العربي في دورته األخيرة في عمان، 

  برفض التطبيع مع دولة االحتالل

حديث الطراونة جاء لدى ترؤسه اجتماعات 
اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي بحضور األمين 
العام لالتحاد فايز الشوابكة، والتي بدأت أعمالها في 

ًكدا في كلمة له أن المحتل الذي ّعمان اليوم الخميس، مؤ
ُما زال يمعن في طغيانه بحق الشعب الفلسطيني الشقيق 
وأرضه ومقدساته ويدير ظهره لكل قرارات الشرعية 

ًما زال يكرس إرهاب الدولة، طامعا في مزيد من "الدولية، 
  ."االستيطان واإلجرام

رغم تعاظم الظروف، وما يحيط باألردن "وقال، 
ًب إال أنه بقي صامدا، خير عون وسند من إقليم ملته

ألمته، ينأى بنفسه عن التدخل في شؤون األشقاء، 
ًرافضا كل أشكال المتاجرة بالدم، فالدم العربي على العربي 
حرام، وبقي األردن رغم تزايد التحديات، وتقلب األحالف، 
في خندق أمته العربية، تاركا وراء ظهره كل الضغوطات 

ٕالمقايضة على ثوابتنا، فنحن وان ًالتي حاولت عبثا 
  ."ِضاقت بنا ذات اليد، ال نساوم على مبادئنا

ِوأضاف، لقد بتنا نشعر في األردن بحصار 
مطبق، فاألوضاع االقتصادية صعبة، ورغم هذا كنا 
المؤثرين على أنفسنا رغم ما بنا من خصاصة، ال نبخل 
على أبناء أمتنا، نستقبل الالجئ والنازح والجريح 

نتساءل "مريض وليس في هذا منة أو فضال، ولكننا وال
ًأليس من واجب أمتنا أيضا أن تقف إلى جانبنا، في 

، مؤكدا أننا في األردن سنبقى متمسكين "محنتنا العصيبة
بثوابتنا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، خلف الوصاية 

مانتها جاللة الملك عبد اهللا الهاشمية التي يحمل أ

الثاني، داعمين في هذا اإلطار جهود القادة والدول 
  .الشقيقة في الدفاع عن المقدسات

وأكد أهمية تصدر القضية الفلسطينية لسلم 
أولويات أقطارنا العربية، وأن تعود للصدارة على أجندة 

إن اآلمال معقودة، على تشكيل "القرار العربي، مضيفا 
مانية عربية متضامنة، نجسر فيها الفجوات، حالة برل

ونعظم فيها من عملنا العربي المشترك، حيث تدركون أن 
التحديات أمامنا كبيرة، ففي حين تنشغل أقطارنا العربية 
بقضايا فرعية على حساب قضايانا المركزية، يواصل 
ِالمتربصون بأمن أمتنا دكهم في عصبها وقوامها، فما 

تعميق الجراح وتغذية انفكوا عن محاوالت 
  .>>..".الخالف

وكي ال أصادر حق البرلمانات "واضاف، .. .<<
العربية في اتخاذ القرار، فإننا نأمل أن يكون ملف 
ًالقضية الفلسطينية والقدس حاضرا في األذهان وعلى 
ٕرأس األولويات، واذ نتطلع لتبني اللجنة التنفيذية المنبثقة 

لبند ما يستجد من أعمال عن االتحاد البرلماني العربي 
ًعلى جدول أعمالها متضمنا بحث االعتداءات المتكررة 
والغاشمة على المسجد األقصى والمقدسات في القدس 
ًالشريف، فإننا نتطلع أيضا في ضوء الحديث عن 
الصفقات المشبوهة والمشوهة والدعم واالنحياز األميركي 

موعة لدولة االحتالل، إلى حالة من التوافق في المج
ٍالبرلمانية العربية لتبني بند طارئ واحد يدعم حق الشعب  ٍ
ٕالفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة في 
إطار حل الدولتين، فهو الضامن لحق الشعب الفلسطيني 
والضامن لتخفيف التوتر والصراع في المنطقة برمتها 

قة وهو المدخل لتحقيق السالم واألمن واالستقرار في منط
  ."الشرق األوسط

أمام حالة الصراع في المنطقة "وبين أنه 
ومحاوالت استثمارها لحروب الوكالة، فإن المسؤولية على 
عاتقنا كبيرة، في الضغط على حكوماتنا، إلعادة حالة 
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التضامن العربي على سكتها السليمة، فهي وحدها 
الضامنة لردع الطامعين وصد المتربصين، حيث أقطارنا 

ًيوم تواجه تهديدا وتدخال، وليس آخره في المملكة في كل  ً
العربية السعودية الشقيقة، باستهداف منشآتها النفطية 
ِومن قبل منشآتها المدنية، من قبل جماعات وميليشيات 

  .>>..."الظالم والتطرف التي تحركها األصابع المسمومة

واشار األمين العام لالتحاد البرلماني .. .<<
لشوابكة إلى أن اللجنة التنفيذية بدأت العربي فايز ا

 للنظر في توصيات اللجنة ٢٦أعمالها في دورتها الـ 
 المصغرة حيث تم إقرار تعديالت النظام الداخلي لالتحاد

توصيات الفريق القانوني حول  وسيتم النظر بقراراتو
  .القوانين االسترشادية لإلرهاب والمرأة والطفل

اعمالها االحد وكانت اللجنة المصغرة بدأت 
الماضي وتدارست على مدار يومين كجميع مقترحات 

  .الشعب البرلمانية العربية االعضاء حول النظام الداخلي

وبدأ الفريق القانوني بعد انهاء اللجنة المصغرة 
ألعمالها، اجتماعاته حول المدرج على جدول اعماله من 
ا قوانين استرشادية لإلرهاب والمرأة والطفل، حيث أقره

   بإجماع جميع الشعب البرلمانية االعضاء

وستقوم اللجنة التنفيذية بعد النظر بتوصيات 
وقرارات اللجان الخاصة المنبثقة عنها، إلى اتخاذ القرار 
المناسب بشأنها، وبعد إنهاء اللجنة اعمالها ستقوم برفع 
ما توصلت إليه إلى مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية 

 البرلماني العربي الثالثين الذي خالل مؤتمر االتحاد
  .سيعقد آذار المقبل في أبو ظبي

والشعب البرلمانية العربية المشاركة في 
المملكة األردنية الهاشمية ودولة االمارات : االجتماع هي

العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية 

مهورية العربية السورية وجمهورية الصومال والج
والجمهورية العراقية وسلطنة عمان ودولة فلسطين ودولة 

قطر وجمهورية جزر القمر ودولة الكويت والجمهورية 
اللبنانية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية 

  .والجمهورية اليمنية

  ٢ص ٢٠/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ولي فوري لوقف األردن يطالب بتحرك د
االنتهاكات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية 

  المحتلة

 

 طالب وزير الخارجية وشؤون -عمان 
المغتربين أيمن الصفدي اليوم مجلس األمن والمجتمع 
الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لوقف االنتهاكات 
االسرائيلية الالشرعية في األراضي الفلسطينية المحتلة 

  . األمن والسلم الدوليينوالتي تهدد

الحالة "وقال الصفدي في كلمة في في جلسة 
التي " في الشرق األوسط بما فيها القضية الفلسطينية

جهودا طويلة مضنية من "عقدت في نيويورك اليوم إن 
العمل على تحقيق السالم الشامل والدائم في الشرق 

  "األوسط تقف اليوم على حافة الضياع

حل الدولتين، الذي استقر "وحذر الصفدي أن 
اإلجماع الدولي على أنه السبيل الوحيد لحل الصراع، 
وتلبية حقوق شعوب المنطقة في العيش بأمن وسالم، 
تهدده خطوات إسرائيلية أحادية، تخرق قرارات الشرعية 
الدولية، وقرارات مجلسكم الكريم، وتغرق المنطقة في 

لصراع وتفجر ضيق اليأس الذي لن يؤدي إال إلى تأجيج ا
  ".العنف

وال بد من فعل . ًالصمت ليس خيارا"وأضاف  
ذاك . عملي مؤثر ينقذ ما تبقى من فرص السالم وأمله

أن بديل الموقف الواضح الصارم إلى جانب الشرعية 
ٕالدولية، والى جانب حق الفلسطينيين في الحرية والدولة 
وحق شعوب المنطقة في العيش بأمن واستقرار، هو 
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األمل، وتجذر اليأس، وتقهقر االعتدال، وغلبة فقدان 
ًوهذا سيكون تهديدا كبيرا لألمن . ّالتطرف، وتفجر الصراع

  ".والسلم اإلقليميين والدوليين يجب منعه

السالم الشامل والدائم خيار "وشدد الصفدي 
حل الدولتين، الذي : طريقه واضحة. استراتيجي عربي

قلة، على خطوط يضمن قيام الدولة الفلسطينية المست
، وعاصمتها القدس ١٩٦٧الرابع من حزيران للعام 

الشرقية، لتعيش بأمن وسالم، إلى جانب دولة إسرائيل، 
  ".وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية

ًلكن بدال من احترام قرارات الشرعية "وزاد 
الدولية، والتفاعل اإليجابي مع هذا الطرح العربي لسالم 

قيقي، يضمن عالقات طبيعية بين جميع الدول العربية ح
ٕواسرائيل، ويقدم ضمانات شاملة ألمنها في سياق سالم 

، تواصل ١٩٦٧شامل ينهي االحتالل الذي بدأ في العام 
إسرائيل إجراءاتها األحادية الالشرعية، التي تقوض حل 
الدولتين، وتنسف كل األسس التي انطلقت وفقها العملية 

  ".السلمية

السالم واألمن حق لكل شعوب "وقال الصفدي 
المنطقة، وهدف ما انفك األردن يعمل على تحقيقه 

  ".بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفق القوانين الدولية

لكن ليس ببناء المستوطنات "وحذر الصفدي 
الالشرعية وتوسعتها، وبمصادرة أراضي الفلسطينيين 

تهداف األنروا وليس باس. وهدم بيوتهم يتحقق السالم
ومحاولة حرمان أكثر من خمسمئة ألف طفل فلسطيني 

  ".الجئ من حقهم في التعليم والكرامة يتحقق السالم

ليس بضم الجوالن "وأضاف وزير الخارجية  
المحتل وبإعالن العزم على ضم غور األردن وشمال 
البحر الميت في األراضي الفلسطينية المحتلة، حوالي 

 المحتلة، وبالتالي قتل حل الدولتين، ثلث الضفة الغربية
  ".يتحقق األمن

تكريس االحتالل وظلمه لن يحقق "وقال الصفدي 
ًسالما، ولن يضمن أمنا واستقرارا، ولن يجلب تنمية ً ً .

وخرق قرارات الشرعية الدولية، واالنتقائية في تنفيذ 
قرارات مجلسكم الكريم، هدم لنظامنا العالمي، وانزالق نحو 

  ".ده الفوضى والالقانونعالم يسو

تلك هي الحقيقة التي يجب أن ينطلق "وأضاف 
منها تحرك دولي عاجل وفاعل، لبدء مفاوضات جادة، 
تحمي ما تبقى من فرص السالم على أساس حل 
الدولتين، وتعيد األمل بجدواه، قبل أن تجعله االنتهاكات 
اإلسرائيلية، وما تسعى لفرضه من حقائق الشرعية جديدة 

  ".ً األرض مستحيالعلى

لمجلس األمن الدور " وأشار الصفدي إلى أنه  
الرئيس في ضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتزام 

، ٢٣٣٤ و٤٧٨ و٣٣٨ و٢٤٢قراراته، ومن بينها 
والتمسك بالقانون الدولي، الذي يعتبر األراضي التي 

 أراضي ١٩٦٧تسيطر عليها إسرائيل بالقوة منذ العام 
 ويفرض على إسرائيل احترام التزاماتها كقوة قائمة محتلة،

  ".باالحتالل عليها

جسامة الخطر تتطلب أن يتحرك المجتمع "وزاد 
يجب "وقال الصفدي ." ًالدولي فورا لحماية األمن والسلم

أن يتحرك المجلس والمجتمع الدولي لوقف االستيطان 
 ويجب أن يتحرك المجتمع. الالشرعي وتداعياته الكارثية

الدولي برفض إعالن رئيس وزراء إسرائيل عزمه ضم 
ًثلث الضفة الغربية المحتلة، خرقا للقانون الدولي وتهديدا 

ويجب َأن يتحرك . لألمن والسلم، وبالحؤول دون تنفيذه
المجتمع الدولي لدعم األنروا وتمكينها من أداء واجبها 
إزاء أكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، فنوفر لهم 

ًيش بكرامة، ونتيح ألطفالهم العلم واألمل، بدال من أن الع
  ".نتخلى عنهم أسارى للعوز والجهل والقهر واإلحباط
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يجب تحمل مسؤولية وقف "وأضاف الصفدي 
محاوالت إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني في 

  ".القدس الشريف ومقدساتها

القدس، كما يؤكد الوصي على مقدساتها "وأكد 
مية والمسيحية، جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن اإلسال

المدينة المقدسة عند . الحسين، هي مفتاح السالم
المسلمين والمسيحيين واليهود، يجب أن تكون مدينة 

  ".السالم، ال ساحة لالحتالل والظلم والحرمان

القدس الشرقية، وفق "وشدد الصفدي على أن 
م، جزء ال يتجزأ من القانون الدولي وقرارات مجلسكم الكري

حماية . ١٩٦٧األراضي الفلسطينية المحتلة في العام 
القدس والوضع التاريخي القائم فيها حماية للقانون 

  ".الدولي وحماية للسالم

استمرار العبث بها تهديد حقيقي "وحذر من أن 
القدس الشرقية أرض محتلة يجب أن . لألمن واالستقرار

ية وفق حل الدولتين تتحرر عاصمة للدولة الفلسطين
ًسبيال وحيدا للسالم ً."  

الوصاية على . السيادة عليها فلسطينية"وشدد 
لكن حمايتها . مقدساتها االسالمية والمسيحية هاشمية

والحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيها مسؤولية 
جماعية في ضوء مكانة المدينة المقدسة، وخطر 

  ".ة فيهااالستفزازات واالنتهاكات اإلسرائيلي

يجب أن يتحرك المجتمع الدولي إلنقاذ "وقال 
تبقى القضية الفلسطينية القضية "وقال الصفدي ." السالم

 - الصراع الفلسطيني . المركزية األولى في منطقتنا
اإلسرائيلي هو أساس التوتر والالاستقرار في الشرق 

حله على أساس حل الدولتين هو شرط تحقيق . األوسط
  ". الشامل للجميعاألمن والسالم

االحتالل والقهر واستباحة "وشدد الصفدي 
حقوق الفلسطينيين ال يصنعون السالم وال يوفرون 

األمن لكل شعوب المنطقة، للفلسطينيين . األمن

ولإلسرائيليين، سبيله احترام حقوق الجميع المشروعة، 
المستندة إلى قوانينا الدولية، ومبادئنا وقيمنا اإلنسانية 

  ".ةالمشترك

بذلت المملكة األردنية الهاشمية "وقال الصفدي 
كل ما تستطيع من جهد لتحقيق السالم الشامل والعادل 

والمملكة ملتزمة استمرار العمل معكم، ومع بقية . الدائم
أصدقائنا وشركائنا في المجتمع الدولي، من أجل تحقيق 
السالم الحقيقي الذي تقبله الشعوب، والذي يلبي حقها 

  ".قبل آمن منجزفي مست

عندما يتحدث األردن، يتحدث "وقال الصفدي 
ًبصدقية صانع السالم الذي يبقى صوتا للحق واالعتدال، 

وعندما نحذر أن فرص تحقيق . وقوة من أجل السالم
ُالسالم تكاد تقتل بالكامل، يحذر األردن بصوت المتمسك 
ًبالسالم، دعوة واضحة أن التحرك يجب أن يأتي فاعال 

  ". اآلن، قبل أن يفوت األوانحاسما

نتطلع في المملكة إلى استمرار العمل "وأضاف  
معكم على وقف االنهيار، واستعادة المبادرة، بجهد دولي 
جماعي عاجل، يضعنا على طريق حل صراع يهدد أمننا 
ًجميعا، وتحقيق سالم شامل عادل دائم هو حق لنا 

  ".ًجميعا

  ٤ص ٢١/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

االحتالل واستباحة حقوق : ديالصف
  الفلسطينيين ال يصنعان السالم

  

 التقى وزير الخارجية وشؤون - بترا -نيويورك 
المغتربين أيمن الصفدي، في نيويورك، المنسق الخاص 
لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي 

  .مالدينوف
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واستعرض الصفدي ومالدينوف خالل اللقاء 
في مقر البعثة األردنية في األمم المتحدة، الذي جرى 

  .امس السبت، التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية

وجرى اللقاء بعد جلسة خاصة لمجلس األمن 
ًقدم خاللها مالدينوف إيجازا حول األوضاع في فلسطين 

  .المحتلة والتحديات التي تواجه الجهود السلمية

 االحتالل وقال وزير الخارجية خالل الجلسة إن
واستباحة حقوق الفلسطينيين ال يصنعان السالم، وطالب 
بموقف دولي عاجل وفاعل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية 
وخروقاتهم للشرعية الدولية، والتحرك من أجل حل 
الصراع على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع 

مها الحق في الحرية الحقوق الفلسطينية وفي مقد
  .والدولة

  ١ ص٢٢/٩/٢٠١٩ور الدست

* * * * *  

األمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف االستيطان 
  في القدس الشرقية

 

 حذر نيكوالي -  وكاالت- فلسطين المحتلة
ميالدينوف مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم في 
منطقة الشرق األوسط، من خطورة الوضع اإلنساني في 

سة الدورية جاء ذلك في إفادته أمام الجل. قطاع غزة
لمجلس األمن الدولي، الجمعة، حول الحالة في الشرق 

 .األوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية

القطاع الصحي ما زال على «: وقال ميالدينوف
حافة االنهيار، واألوضاع اإلنسانية مصدر قلق بالغ 
وتتدهور أكثر، ومن غير الممكن تحسين هذه األوضاع 

ضة على حركة السلع واألفراد بدون تخفيف القيود المفرو
، بحسب ما جاء على موقع »أمال في رفعها بشكل كامل

  ).األناضول(وكالة 

% ٥٠وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 
من المستهلكات الطبية % ٢٥من األدوية األساسية و

من لوازم المختبرات وبنوك الدم، نفدت من % ٦٠و
  .المخازن بقطاع غزة

لمنسق األممي في إفادته، في سياق آخر، حث ا
الفصائل الفلسطينية على أن تنخرط مع مصر في عملية 
المصالحة، واتخاذ خطوات ملموسة لتوحيد الضفة الغربية 
وقطاع غزة، مؤكدا أن القطاع يشكل جزءا ال يتجزأ من 

  .الدولة الفلسطينية المستقبلية

ّإلى ذلك، حذر ميالدينوف من أن تقويض حل 
مستقبل «الفلسطينيين واإلسرائيليين إلى الدولتين سيدفع 

  .، وسيعمل على زعزعة االستقرار بالمنطقة»مظلم

وأبلغ أعضاء المجلس بعدم قيام إسرائيل باتخاذ 
 الصادر في ٢٣٣٤أي إجراءات لتنفيذ قرار مجلس األمن 

  .، الداعي إلى وقف االستيطان٢٠١٦ كانون األول ٢٣

شطة وطالب إسرائيل بوقف فوري لكافة األن
االستيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها 
القدس الشرقية، مشددا على أن االستيطان غير قانوني 

  .ويشكل انتهاكا لقرارات مجلس األمن

وألقى ميالدينوف بالضوء على استخفاف 
آسف بشدة للوضع «: إسرائيل بالقرارات األممية قائال

اتسعت منذ صدور المتدهور في الميدان، فالمستوطنات 
، ووتيرة هدم المباني الفلسطينية في )٢٣٣٤(هذا القرار 

  .تزايد، وفرص تحقيق المصالحة الفلسطينية تتباعد

عدم وجود «وشدد ميالدينوف في إفادته على 
أي حل لوضع نهاية للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي سوى 

سيدفع الطرفين «، معتبرا أي بديل آخر »حل الدولتين
  . مظلم وتهديدات تزعزع االستقرار بالمنطقةلمستقبل

إلى ذلك، قال المكتب الوطني للدفاع عن األرض 
ومقاومة االستيطان التابع لمنظة التحرير ان هناك تطورا 
جديدا يعكس استخدام سلطات االحتالل االسرائيلي ومعها 
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أذرع الجهاز القضائي في الجيش وما تسمى اإلدارة 
تلف الحيل وأساليب االحتيال المدنية في اسرائيل، مخ

للسيطرة على اراضي المواطنين الفلسطينيين واألمالك 
  .العامة في دولة فلسطين تحت االحتالل

واكد التقرير ان حكومة االحتالل لجأت الى حيلة 
جديدة تسمح للمستوطنين االفراد تملك اراض في الضفة 

ففي الوقت الذي صرح فيه . الغربية بصورة مباشرة
ين نتنياهو بتطلعه إلى فرض السيادة اإلسرائيلية بنيام

ّعلى المستوطنات واألغوار وشمال البحر الميت، حضرت 
طواقم من المستشارين القضائيين في وزارة األمن 
والجيش وجهة نظر قانونية وتوصيات تسمح 
ّللمستوطنين، بصفتهم الخاصة، بتملك أراض في الضفة 

نصب واالحتيال لسرقة الغربية المحتلة، في فصل جديد لل
اراضي الفلسطينيين بما يتماشى مع مخططات الضم 
الذي تلوح به حكومة االحتالل االسرائيلي عبر السماح 
المباشر للمستوطنين بشراء أراضي في الضفة، في خطوة 
جديدة انتظرها المستوطنون منذ سنوات بعد شكاوى بأن 

وسع القانون المعمول به في الضفة الغربية يكبح الت
االستيطاني المنشود واعتبرتها مصادر اسرائيلية بانها 
خطوة غير مسبوقة، وقد تم إيداع وجهة النظر القانونية 
والتوصيات على طاولة نائب المستشار القضائي 
للحكومة، إيرز كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق 

  .عليها، بدعم من المستشار أفيحاي مندلبليت

ُحيال هذا الوضع، طلب من وبين التقرير انه و
الطواقم المهنية ومن المحامين في جيش االحتالل ومن 
وزارة الجيش اإلسرائيلي، فحص ما إذا كان باإلمكان 
إلغاء القيود المفروضة على شراء األراضي في الضفة 
الغربية من قبل المستوطنين، وقد كان جوابها األولي 

 يعني السماح لكل إيجابيا وأنه يمكن إلغاء هذه القيود، ما
مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة، حيث ال زالت 

لالحتالل تحتفظ بسجل األراضي وهي » االدارة المدنية«

التي تتحكم به، ما يتيح لها التواطؤ مع المستوطنين في 
االستيالء على األرض الفلسطينية وسلب المواطنين 

  .أمالكهم

ح ومن الجدير ذكره انه من غير المسمو
للمستوطنين بشراء أراض في الضفة بشكل مباشر، حيث 
تتم هذه الصفقات عادة عبر شركات سمسرة صهيونية 
ٕواجراءات تحتاج إلى موافقة من اإلدارة المدنية لالحتالل، 
طبقا للقانون الساري حتى اآلن وهو األمر العسكري الذي 

 ١٩٦٧يستند إلى القانون األردني المعتمد قبل عام 
نع الشراء المباشر ألراضي الضفة لغير والذي يم

  .الفلسطينيين أو األردنيين

وفي الوقت نفسه اشار التقرير الى ان خطط 
التوسع في النشاطات االستيطانية االسرائيلية في الضفة 

  . الغربية المحتلة بما فيها القدس ال تتوقف

ففي اطار التوسع االستيطاني أقام مستوطنون 
 على جبل المنطار في بادية بؤرة استيطانية جديدة

حيث وضعوا . القدس شرق بلدة السواحرة الشرقية
وبراميل مياه ومظالت وصنابير مياه، تمهيدا » كرفانات«

امالك «لالستيالء على مئات الدونمات بحجة انها 
  . »دولة

وكان المستوطنون قد جرفوا أراضي تقع خلف 
جدار الضم والتوسع في بلدة أبو ديس جنوب شرق 

ٕلقدس، بهدف تعزيز االستيطان واقامة بؤر استيطانية ا
  .في هذه المنطقة

وسلمت قوات االحتالل مساء الجمعة جثماني 
الشهيدين نسيم أبو رومي من العيزرية وعمر يونس من 

وأفادت جمعية الهالل االحمر . سنيريا بمحافظة قلقيلية
ان طواقمها تسلمت جثمان الشهيد نسيم ابو رومي، فيما 

سليم جثمان الشهيد عمر يونس على حاجز تم ت
  .العسكري االسرائيلي جنوب مدينة قلقيلية» الياهو«
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يذكر ان أبو رومي استشهد منتصف شهر آب 
الماضي، بعد إطالق قوات االحتالل النار عليه عند باب 
السلسلة في المسجد األقصى، فيما استشهد الشهيد 

طالق  نيسان الماضي بعد أسبوع من إ٢٧يونس يوم 
رب حاجز زعترة النار عليه من قبل جنود االحتالل ق

  .جنوب نابلس

  ١ ص٢٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

قمة ثالثية تدعم إقامة الدولة الفلسطينية 
  وعاصمتها القدس

  

عقد جاللة الملك عبداهللا  -  بترا-نيويورك 
الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس 

، قمة ثالثية في نيويورك اليوم األحد، العراقي برهم صالح
ركزت على ضرورة تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان 
الثالث في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، إلظهار 

  .نتائج التعاون المشترك على أرض الواقع

وبحثت القمة، بحضور كبار المسؤولين في 
األردن ومصر والعراق، آليات تعزيز وتوسيع التعاون 

القتصادي والتجاري واالستثماري بين البلدان الثالثة، بما ا
  .يحقق مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية

ورحب جاللة الملك، خالل القمة، بعقد االجتماع 
الوزاري القادم بين الدول الثالث في عمان، لمتابعة التقدم 

  .في ملفات التعاون في مجاالت النقل والتجارة واالستثمار

يأتي انعقاد القمة الثالثية على هامش زيارة و
جاللة الملك إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 

  .الرابعة والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

وصدر عن القمة األردنية المصرية العراقية بيان 
مشترك، أشار إلى أن جاللة الملك عبداهللا الثاني، 

اح السيسي، والرئيس العراقي والرئيس المصري عبد الفت
برهم صالح، استعرضوا آخر تطورات مسار التعاون 

الثالثي بين األردن ومصر والعراق، والذي دشنته القمة 
، ونتائج االجتماعات ٢٠١٩ آذار ٢٤الثالثية في 

  .القطاعية التي عقدت على مدار األشهر الستة الماضية

وبحسب البيان، استعرض القادة سبل تعزيز 
تعاون والتنسيق السياسي واالقتصادي واالستراتيجي ال

بين الدول الثالث، للبناء على ما يتوافر لديها من 
إمكانات للتعاون والتنسيق، مع االستمرار في إعطاء 
األولوية للتعاون في مجاالت االستثمار والتجارة واإلسكان 
والبنية التحتية، والعمل المشترك بين الدول الثالث لتعزيز 

من القومي العربي ومواجهة ما تتعرض له المنطقة من األ
  .تحديات

وأكد القادة دعمهم للحل السياسي الشامل 
للقضية الفلسطينية، قضية العرب المركزية، وأهمية 
حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه المشروعة، 
وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة القابلة 

الشريف، على أساس حل للحياة، وعاصمتها القدس 
  .الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

وشدد القادة على أن حل الصراع هو السبيل 
الوحيد لتحقيق السالم الشامل والدائم في المنطقة، وأكدوا 
ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف بناء وتوسعة 

ة التي المستوطنات غير الشرعية وكل الخطوات األحادي
تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس 
ٕومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ورفض وادانة ضم أي 
أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك 

  .>>...ًشرطا الستعادة االستقرار في المنطقة

وحضر القمة وزير الخارجية وشؤون ... <<
الملك لالتصال والتنسيق، المغتربين، ومستشار جاللة 

ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية، والوفدان المرافقان للرئيس المصري والرئيس 

  .العراقي

  ٢ ص٢٣/٩/٢٠١٩ الرأي
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* * * * *  

ال يمكن ألي تهديد أن يثنينا عن :أردوغان
 صون حقوق القدس

 

الرئيس التركي رجب    أكد- األناضول -  أنقرة
نه ما من قوة أو تهديد، يستطيع ثني أ طيب أردوغان،

 .بالده عن حماية وصون حقوق فلسطين والقدس

جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل مشاركته في 
ملتقى مع أتراك ومسلمين في في والية نيويورك 
األمريكية التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات 

  .الجمعية العامة لألمم المتحدة

القدس ال تخص وأوضح أردوغان أن قضية 
بل هي شرف العالم “المسلمين في فلسطين وحدهم 

  .” مليار نسمة١.٧االسالمي البالغ عدده 

لن يثنينا أي تهديد عن “: وتابع في هذا السياق
  .” والقدس الشريف، قبلتنا األولىحماية حقوق فلسطين

  ٢٣/٩/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

  

ة  يلتقي أبناء الجالي الفلسطينيالرئيس
ضم اسرائيل أي جزء : الفلسطينية بنيويورك

 من أرضنا يعتبر إنهاء لكل االتفاقيات
  

التقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر 
إقامته في نيويورك، فجر اليوم االثنين، أبناء الجالية 
الفلسطينية في الواليات المتحدة، على هامش اجتماعات 

  .لمتحدة للجمعية العامة لألمم ا٧٤الدورة الـ

وأطلع سيادته، أبناء الجالية، على آخر 
مستجدات األوضاع في األرض الفلسطينية، والتطورات 
السياسية في ظل انسداد العملية السياسية، واألوضاع 
التي يعيشها شعبنا جراء االحتالل وممارساته العدوانية 

بحق أرضه ومقدساته اإلسالمية والمسيحية، وعمليات 
ي المستمرة، إضافة إلى القرارات التوسع االستيطان

بالقدس  األميركية المدمرة لعملية السالم، واالعتراف
عاصمة إلسرائيل ونقل مقر سفارتها من تل أبيب الى 
القدس، ووقف دعمها المالي لوكالة األمم المتحدة لغوث 

  ."األونروا"وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

سياسة وأكد سيادته الموقف الفلسطيني الرافض ل
االمالءات األميركية وقراراتها المنحازة بشكل كامل 

  .لالحتالل االسرائيلي

واشار الى أن الجانب الفلسطيني يريد تحقيق 
السالم العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما 
يفضي الى اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

  .١٩٦٧القدس الشرقية على حدود عام 

أوضح أن االتصاالت مع االدارة األميركية ما و
تزال متوقفة لحين قيامها بتغيير مواقفها اتجاه قضيتنا 

  .العادلة، وأن تحترم قرارات الشرعية الدولية

وفيما يتعلق بالعالقة مع اسرائيل، جدد سيادته 
التأكيد على أن الحكومة االسرائيلية مستمرة بتقويض أي 

ل القائم على الشرعية الدولية فرص لتحقيق السالم العاد
والقانون الدولي، من خالل استمرارها بسياسة 
االستيطان، واالقتحامات، واالعتقاالت، واالستيالء على 
األراضي، إضافة الستمرارها بحجز األموال الفلسطينية 

  . التي هي حق للشعب الفلسطيني

لن نقبل بخصم أي قرش من رواتب "وقال 
  ".حاناشهدائنا وأسرانا وجر

وأضاف الرئيس، أنه اذا قامت اسرائيل بتنفيذ ما 
أعلنته بضم أي جزء من األراضي الفلسطينية، فإن ذلك 

   .سيعتبر إنهاء لكل االتفاقيات الموقعة برعاية دولية

وأشاد سيادته بدور الجالية الفلسطينية في 
أميركا في دعم قضيتنا الوطنية وأبناء شعبنا، مشددا على 
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 الذي تقوم به كجسر للتواصل بين الشعبين أهمية الدور
  .الفلسطيني واألمريكي

وحضر اللقاء، أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير صائب عريقات، ونائب رئيس الوزراء 
زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض 
المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي 

لسطين لدى األمم المتحدة السفير الخالدي، ومندوب ف
 رياض منصور

  ٢٣/٩/٢٠١٩ وفا

* * * * *  

لن يثنينا أي تهديد عن الدفاع عن : أردوغان
  حقوق القدس

 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه ما  أكد
يستطيع ثني بالده عن حماية وصون من قوة أو تهديد، 

 .حقوق فلسطين والقدس

جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل مشاركته في 
ملتقى مع أتراك ومسلمين في والية نيويورك األمريكية 
التي يزورها بغية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة 

 .لألمم المتحدة

وأوضح أردوغان أن قضية القدس ال تخص 
بل هي شرف العالم "لسطين وحدهم، المسلمين في ف

 ." مليار نسمة١.٧ البالغ عدده اإلسالمي

لن يثنينا أي تهديد : "وتابع في هذا السياق قائال
عن حماية حقوق فلسطين والقدس الشريف، قبلتنا 

 ".األولى

وجدد أردوغان تأكيده على أن قضية القدس، 
عن تعتبر خطا أحمر لبالده، وأن تركيا تؤمن بأن الدفاع 

  .القدس، يعتبر دفاعا عن القيم اإلنسانية والعدل والسالم

كما ننظر إلى اإلبادة الجماعية : "وتابع قائال
التي قام بها النازيون بحق اليهود سابقا، فإننا ننظر إلى 

المجازر التي تحدث في قطاع غزة من نفس 
  .>>"...المنظار

  ٢٣/٩/٢٠١٩ وكالة األناضول لألنباء

* * * * *  

الدولة الواحدة حل كارثي ويعني : الملك
 مستقبال عنصريا إلسرائيل

  

) إم إس إن بي سي( بثت قناة –  بترا– نيويورك
األمريكية التابعة لشبكة إن بي سي، اليوم االثنين، 
مقابلة أجرتها اإلعالمية أندريا ميتشل، كبيرة مراسلي 
الشؤون الخارجية في شبكة إن بي سي، مع جاللة الملك 

  . الثانيعبداهللا

وأكد جاللة الملك، خالل المقابلة، أن حل 
الدولتين هو الحل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، محذرا من أن حل الدولة الواحدة يعني 

  .مستقبال عنصريا إلسرائيل وهو أمر كارثي

وتناول جاللة الملك، في المقابلة، عددا من 
ه وقوف األردن إلى التطورات اإلقليمية، حيث أكد جاللت

جانب المملكة العربية السعودية إثر االعتداء األخير الذي 
  .تعرضت له المنشآت النفطية في أرامكو

وشدد جاللته، في هذا الصدد، على أن العالقات 
التي تربط األردن بالسعودية متميزة وأن أمن السعودية 

وسيتم نشر تفاصيل المقابلة غدا  .من أمن األردن
 .الثالثاء

  ٥ ص٢٤/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

 الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني جونسون
 

 التقى جاللة الملك عبداهللا –  بترا– نيويورك
الثاني بحضور سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني 
ولي العهد، في نيويورك، اليوم االثنين، رئيس الوزراء 

  .البريطاني بوريس جونسون
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ء، الذي حضره سمو األمير وجرى، خالل اللقا
غازي بن محمد، كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون 
الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته، استعراض 
العالقات االستراتيجية والتاريخية بين البلدين، وآخر 

وتم التأكيد، خالل اللقاء الذي عقد .المستجدات اإلقليمية
 استجابة استراتيجية :حوار القادة“على هامش اجتماع 

، على ضرورة توسيع آفاق ”لمكافحة الخطاب المتطرف
ٕالتعاون الثنائي في مختلف المجاالت، وادامة التنسيق 
والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات االهتمام 

  .المشترك

وأعرب جاللة الملك عن تقديره للمملكة المتحدة 
  .نعلى الدعم المستمر الذي تقدمه لألرد

وبخصوص القضية الفلسطينية، أعاد جاللة 
الملك التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد 
لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، والذي تقوم بمقتضاه 
الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من 

 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش ١٩٦٧حزيران عام 
  .رائيلبأمن وسالم إلى جانب إس

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
 .ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق

  ٥ ص٢٤/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

الملك يبحث مع رئيسة وزراء نيوزيلندا 
 التعاون الثنائي والتطورات اإلقليمية

 

 ركز لقاء جاللة الملك عبداهللا –  بترا– نيويورك
مير الحسين بن عبداهللا الثاني الثاني، بحضور سمو األ

ولي العهد، مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، 
في نيويورك، اليوم االثنين، على سبل تعزيز التعاون بين 

  .البلدين في شتى الميادين، والتطورات في المنطقة

وخالل اللقاء، الذي حضره سمو األمير غازي بن 
لشؤون الدينية محمد، كبير مستشاري جاللة الملك ل

والثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته، جرى التأكيد على 
مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات 
االهتمام المشترك، ال سيما في الحرب على اإلرهاب 

كما تطرق اللقاء، الذي عقد على .ضمن نهج شمولي
استجابة استراتيجية : حوار القادة“هامش اجتماع 

، إلى الجهود التي يبذلها ” الخطاب المتطرفلمكافحة
األردن من أجل التصدي لإلرهاب والفكر المتطرف، ومن 

بدورها، عبرت رئيسة وزراء . ”اجتماعات العقبة“ضمنها 
نيوزيلندا عن تقدير بالدها لدور األردن بقيادة جاللة 
الملك في تحقيق السالم واالستقرار في المنطقة والعالم، 

  . اإلرهاب وأفكاره الظالميةوجهود محاربة

وحضر اللقاء مستشار جاللة الملك لالتصال 
 .والتنسيق

  ٥ ص٢٤/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

الملك يلتقي ممثلين عن منظمات يهودية 
 دولية وأميركية في نيويورك

  

التقى جاللة الملك عبداهللا الثاني، في  –عمان 
 دولية نيويورك، أمس األحد، ممثلين عن منظمات يهودية

وأميركية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الرابعة 
  .والسبعين للجمعية العامة لألمم المتحدة

وأكد جاللة الملك أن حل الدولتين هو السبيل 
الوحيد لتحقيق السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، 
والذي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على 

 وعاصمتها القدس ١٩٦٧زيران عام خطوط الرابع من ح
  .الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل
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وأشار جاللة الملك إلى دور المنظمات اليهودية 
الدولية واألميركية في دعم الجهود الهادفة إلى تحقيق 

وتم استعراض أزمات .السالم العادل والدائم في المنطقة
لها، إضافة المنطقة، ومساعي التوصل لحلول سياسية 

  .إلى جهود الحرب على اإلرهاب، ضمن نهج شمولي

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، 
ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، ومندوبة 
األردن الدائمة لدى األمم المتحدة، والسفيرة األردنية في 

  .واشنطن

  ٣ص ٢٤/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

صفقة "يل اإلعالن عن البيت األبيض يقرر تأج
  "القرن

 بحث المبعوث األمريكي للشرق – وكاالت
األوسط، المستقيل، جيسون غرينبالت، مع رئيس قائمة 

 بيني غانتس، في تل أبيب أمس، الخطة "أزرق ـ أبيض"
ولم تعلن . "صفقة القرن"األمريكية للسالم المسماة 

يل تفاصيل اللقاء الذي حضره السفير األمريكي لدى إسرائ
 . ديفيد فريدمان

لكن اإلذاعة اإلسرائيلية العامة نقلت عن مصادر 
قولها إنه بخالف التصريحات السابقة بقرب " إسرائيلية"

ّ، فإن اإلدارة األمريكية قررت "صفقة القرن"اإلعالن عن  ّ
   .إرجاء اإلعالن عنها

ّوهذه هي المرة األولى التي يلتقي فيها غرينبالت 
ّ المكان األول في انتخابات ّبغانتس، الذي حل في

 .الكنيست التي جرت الثالثاء الماضي

وأضافت اإلذاعة اإلسرائيلية أن غرينبالت بحث 
ّمع مسؤولين إسرائيليين إن كان باإلمكان نشر الخطة في 

ّالتوقيت السياسي الحساس بالنسبة "هذا  . ""إلسرائيل"ّ
ونقلت عن مسؤولين أجروا مباحثات مع غرينبالت 

  . فقط"ّوداعية" أن زيارته كانت شعورهم

ّوخالل األسبوع األخير أصر نتنياهو على أن 
بفترة "ُ ستنشر بعد االنتخابات اإلسرائيلية "صفقة القرن"

ّقصيرة جدا أو بأيام وفي األثناء تباينت مواقف . "ً
المحللين اإلسرائيليين من الزيارة وتوقيتها وعالقتها 

  ." القرنصفقة"ّباالنتخابات اإلسرائيلية و

يديعوت "وذكر المراسل الدبلوماسي لصحيفة 
، إيتمار آيخنر، أن هدف زيارة غرينبالت هو "أحرونوت

صفقة "فحص إن كانت الساعة حانت إلعالن تفاصيل 
، وما هو التوقيت المناسب لذلك، إن كان خالل "القرن

  .ّمفاوضات تشكيل الحكومة اإلسرائيلية أم بعدها

ّوقدر آيخنر أن  ة غرينبالت في الوقت زيار"ّ
الحالي جاءت للتأثير على المشهد السياسي في إسرائيل، 
ًوللتأكد من أن صفقة القرن ستكون جزءا من االتصاالت 

  ."لتشكيل الحكومة المقبلة

ولفت إلى أن غرينبالت سيحاول خالل لقاءاته 
تحضير األرضية إلعالن صفقة القرن ومحاولة تقويض "

 السياسي "معاريف"اسل صحيفة وذهب مر. "المعارضة لها
شلومو شمير، إلى أن زيارة غرينبالت تبرهن على أن 

ّ، مشيرا إلى أن "وضع صفقة القرن ميؤوس منه"
ًغرينبالت، الذي ينهي منصبه مبعوثا للرئيس األمريكي 
في المنطقة، لم ينتظر حتى تشكيل حكومة جديدة في 
 إسرائيل، وبدون أن ينتظر الحسم بمن سيكون رئيس

مؤشرا على يأسه من "الحكومة المقبل، معتبرا ذلك 
ّوعلل شمير ذلك باإلشارة إلى أن غرينبالت . "ّالخطة

كم هي صفقة القرن ال تثير اهتمام نتنياهو، "سيكتشف 
لغانتس "، موضحا أن "ّوال تظهر حتى في قائمة مخاوفه

ّسلم أولوياته وصفقة القرن ليست واردة فيه وال حتى 
  ."تلميحا

عي شمير أن نجاح نتنياهو في تشكيل ّويد
سيقضي على احتماالت صفقة القرن "ّحكومة يمينية 

  ."ًنهائيا حتى قبل اإلعالن عنها
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يشار إلى أن ترامب أوضح قبل أيام أنه لم 
يتحدث مع نتنياهو بشأن االنتخابات التي وصفها بأنها 

  ."سنرى ما سيحدث": متقاربة قائال

ا إذا خسر نتنياهو وقال ترامب إنه غير قلق فيم
منصبه في رئاسة الحكومة اإلسرائيلية، مشددا على أن 

 بصرف النظر عن "األمريكية وثيقة مع إسرائيل"العالقات 
  .طبيعة الحكومة، ومن يقف على رأسها

وكان نتنياهو ركز خالل حملته االنتخابية على 
عالقته القوية مع ترامب، وعلى الدور المؤثر الذي قد 

لمفاوضات مع اإلدارة األمريكية بعد طرح يلعبه في ا
  ".صفقة القرن"

  ٢٤/٩/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

ألم يحن الوقت لوقوف العالم الى جانب : الملـك
  حقوق الفلسطينيين؟

 ة الملك عبد اهللا الثاني ابن الحسينشدد جالل
في الخطاب الذي ألقاه بحضور سمو األمير الحسين بن 

 العهد، امس الثالثاء، خالل الجلسة عبداهللا الثاني ولي
العامة الجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك، على أنه ما من شيء 
يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية 

  .بالمساواة والعدالة وتحقيق المصير

 نية منالجزء المتعلق بالقضية الفلسطيفيما يلي نورد و
  :جاللتهخطاب 

  ...الحضور الكرام

سيقف أمامكم هذا األسبوع قادة من جميع أنحاء 
العالم في هذه القاعة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية 

  .٢٠١٩العامة لعام 

وجودنا هنا اليوم يعني إجماعنا على حقيقة 
وهي أن للجمعية العامة دورا حيويا في مواجهة : بسيطة

العمل  . الفرص التي يتيحها لنا عالمناالمخاطر أو اغتنام

فقبل نحو  الجماعي، هذا ما وعدتنا به األمم المتحدة
خمسة وسبعين عاما تم إنشاء هذه المنظمة بإجراءات 
اتخذتها كل دولة من الدول األعضاء بشكل فردي لتجتمع 

ّواليوم، ما نزال بأمس الحاجة  .معا وترسم مستقبال أفضل
 األعضاء لكي نعمل جنبا إلى إلى كل دولة من الدول

جنب، مع جيراننا حول العالم، لنصل إلى العالم األفضل 
إن للعمل الجماعي دورا  .واألكثر أمنا الذي نصبو إليه

ولم تتسبب  أساسيا في إنهاء األزمات والصراعات المريرة
أية أزمة بأضرار عالمية أكثر من الصراع المركزي في 

فلم يحقق أي  .إلسرائيليالصراع الفلسطيني ا: منطقتي
من الجانبين السالم الدائم الذي يرتكز عليه المستقبل 

وسيبقى االستقرار اإلقليمي والعالمي يدفع ثمن  .اآلمن
  .ذلك

إنها لمفارقة صادمة أن تكون األراضي 
المقدسة، مهد األديان الثالثة التي تشترك في وصية حب 

ي مسرى هذه األرض ه. الجار العظيمة، مكانا للصراع
األنبياء، وهي األرض التي سعى فيها أجيال من 
المسلمين والمسيحيين واليهود إلى العيش في طاعة اهللا، 
 .وتعليم أطفالهم التسامح، والرحمة، واحترام اآلخرين

فهذه األرض المقدسة ليست مكانا للفصل العنصري، 
   .والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة

في هذه القاعة، وقف والدي، ًقبل أربعين عاما، و
جاللة المغفور له الملك الحسين، الذي كان محبا 

عشرات «للسالم، وشجب االحتالل وأية محاوالت لشطب 
القرون من التاريخ والتراث والرموز الروحية والحضارية 

  .من عقل العالم وتاريخه» واألخالقية

إن استمرار االحتالل إلى يومنا هذا مأساة 
مية، فال يمكن الحتالل أو نزوح أو إجراءات أخالقية عال

تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو 
أن تغير اإلرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع 

ما من شيء يستطيع أن   .الديانات السماوية الثالث
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يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة 
  .والعدالة وتحقيق المصير

 ،،دقائي،أص

سألني الشباب، لماذا ال يقف العالم إلى جانب   
ألم يحن الوقت لإلجابة على سؤالهم  حقوق الفلسطينيين؟

 لنريهم أن العدالة الدولية وحقوق اإلنسان تشملهم أيضا؟
إن ذلك يبدأ باحترام األماكن المقدسة ورفض كل 
المحاوالت لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية 

  .لتاريخية األصيلة للمدينة المقدسةوالهوية ا

ّما الدروس التي نعلمها للشباب عندما يرون 
الحرم الشريف / قوات مسلحة تدخل المسجد األقصى

بصفتي صاحب الوصاية  والمسلمون مجتمعون للصالة؟
الهاشمية، فإنني ملتزم بواجب خاص لحماية المقدسات 

عنيون اإلسالمية والمسيحية في القدس، ولكننا جميعا م
وملزمون أخالقيا بحماية الحريات الدينية وحقوق 
اإلنسان، لذا دعونا نحفظ المدينة المقدسة لسائر 

  .البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا للسالم

وعلينا العمل إلنهاء الصراع والوصول إلى سالم 
شامل من خالل تحقيق حل الدولتين، وهو  وعادل ودائم

 األمم المتحدة، الذي الحل وفق القانون الدولي وقرارات
ينهي الصراع ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 
المستقلة القابلة للحياة وذات السيادة على خطوط الرابع 

، وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧من حزيران عام 
  .وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

ٕإن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، واال 
 هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل فما البديل؟ هل

العنصري بقوانين غير متساوية وتعتمد على القوة، 
وبالتالي تخون أهم قيم الساعين نحو السالم من كال 
الطرفين؟ فهذه وصفة للصراع المستمر وليست السبيل 

  .نحو األمن واالستقرار والسالم

  ٢٥/٩/٢٠١٩ بترا

* * * * *  

 على ًكون كارثياحل الدولة الواحدة سي: الملك
 الجميع

  

) إم إس إن بي سي(بثت قناة  -  بترا-نيويورك 
األمريكية والتابعة لشبكة إن بي سي، أمس االثنين، 
مقابلة أجرتها اإلعالمية أندريا ميتشل، كبيرة مراسلي 
الشؤون الخارجية في شبكة إن بي سي، مع جاللة الملك 

 .عبداهللا الثاني

مقابلة، أن حل وأكد جاللة الملك، خالل ال
الدولتين هو الحل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، محذرا من أن حل الدولة الواحدة يعني 

 .مستقبال عنصريا إلسرائيل وهو أمر كارثي

وتناول جاللة الملك، في المقابلة، عددا من 
التطورات اإلقليمية، حيث أكد جاللته وقوف األردن إلى 

ربية السعودية إثر االعتداء األخير الذي جانب المملكة الع
 .تعرضت له المنشآت النفطية في شركة أرامكو

وشدد جاللته، في هذا الصدد، على أن العالقات 
التي تربط األردن بالسعودية متميزة وأن أمن السعودية 

 .من أمن األردن

  :)جزء من النص (وتاليا ترجمة النص

يلية أي لم تفرز االنتخابات اإلسرائ: ميتشل
نتيجة حتى اآلن، وقد يتجهون لجولة ثالثة من 
االنتخابات إذا لم يستطيعوا تشكيل حكومة، هل هذه 
لحظة حاسمة بالنسبة لحل الدولتين الذي يخشى البعض 
ٕأنه قد انتهى بسبب سياسات الواليات المتحدة واسرائيل؟ 
فالفلسطينيون تم إقصاؤهم من العملية، والقدس اآلن هي 

. ولم تعد بندا من بنود مفاوضات الحل النهائيالعاصمة 
إذن، أين نقف اآلن في ظل مساندة الواليات المتحدة 
ٕلسياسات نتنياهو واقصاء الفلسطينيين من أي دور 

 دبلوماسي؟
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قرار اللجوء إلى جولة أخرى من : جاللة الملك
أعتقد أن لدى الرئيس . االنتخابات هو بيد اإلسرائيليين

كبيرا في تحديد ماهية الحكومة التي اإلسرائيلي دورا 
سيطلب تشكيلها، وفي تلك اللحظة، نحن جميعا، وأقصد 
هنا المجتمع الدولي ككل وليس فقط منطقتنا، سنقف 
سويا لنعيد التركيز على ما يراه معظمنا أنه الحل الوحيد، 

 .وهو حل الدولتين

إن كان حل الدولة الواحدة، كما أشرت، فإننا 
في ) أبارتايد(ل من الفصل العنصري نتحدث عن مستقب

لذا . إسرائيل، وأعتقد أن ذلك سيكون كارثيا على الجميع
فنحن ننتظر ونراقب عن كثب لنرى كيف يمكننا أن 
نساعد، وعلينا أن نرى ماذا سيحصل في األسابيع القليلة 

 .القادمة

عندما تسمع تصريحات عن ضم : ميتشل
  ذلك؟إسرائيل للضفة الغربية، كيف ترد على

أنا ال آخذ التصريحات االنتخابية : جاللة الملك
على محمل الجد بشكل عام، ولكن تصريح كهذا ال 

ألنه يقوم من خالله بتسليم . يساعد على اإلطالق
الخطاب ألسوأ األشخاص في منطقتنا، وبينما نحن الذين 

 .نريد السالم ونريد أن نمضي قدما، نصبح أكثر عزلة

متبعة هي ضم الضفة إذا كانت السياسة ال
الغربية، فهذا سيكون له أثر كبير على العالقات األردنية 
اإلسرائيلية وعلى العالقات المصرية اإلسرائيلية أيضا، 
فنحن البلدان الوحيدان المرتبطان باتفاقيات سالم مع 
إسرائيل، ولكن إذا أرادت حكومة واحدة الحصول على كل 

 المقابل، فما هو شيء تريده دون أن تقدم تنازالت في
المستقبل؟ إلى أين نحن ماضون إذا لم نتمكن من 
التقريب بين الفلسطينيين واإلسرائيليين للعيش سويا، 

إذا كنا . لنرسل رسالة للمستقبل؟ وحاليا كل ذلك في خطر
نتحدث عن أن إسرائيل تمارس الفصل العنصري بقوانين 

مين، مختلفة لليهود عن تلك الخاصة بالمسيحيين والمسل

لقد كان . فإن هذا سيؤجج الصراع في الشرق األوسط
  .األمر محيرا عندما صدرت هذه التصريحات

  ٢ ص٢٥/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

تشرع بتحرك دولي " الخارجية الفلسطينية"
  لوقف انتهاكات االحتالل

 

...  <<- رام اهللا – عمان –نادية سعد الدين 
مغتربين الفلسطينية من جانبها، نددت وزارة الخارجية وال

بسياسة االحتالل اإلسرائيلي االستيطانية التهويدية 
  .ّوانتهاكاته المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني

ونوهت إلى التحرك الفلسطيني الحثيث، على 
مختلف األصعدة والمستويات، لحث المجتمع الدولي 
لجهة الضغط على سلطات االحتالل لوقف سياستها 

  .ي المحتلةالعدوانية في األراض

الرئيس محمود عباس يخوض معركة "وقالت إن 
سياسية ودبلوماسية حقيقية في أروقة األمم المتحدة، 
ضد مخططات التحالف األميركي اإلسرائيلي ومؤامراته 
الهادفة إلى تهميش القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب 

  ."الفلسطيني

 –وحذرت من خطورة المساعي اإلسرائيلية 
ٕلفرض أجندات واعادة ترتيب األولويات على "األميركية 

الساحة الدولية والشرق أوسطية على وجه الخصوص، 
بما يؤدي إلى تغييب القضية الفلسطينية أو ترحيلها إلى 

  ."أسفل سلم االهتمامات السياسية

الرئيس عباس والفريق "وأوضحت الوزارة أن 
المرافق له يواصلون عقد سلسلة طويلة ومهمة من 

ٕاعات واللقاءات واجراء المشاورات واالتصاالت مع االجتم
القادة والمسؤولين الدوليين، وفي مقدمتهم الزعماء 
والقادة العرب ورؤساء الدول الصديقة، إلطالعهم على 

، "حقيقة التطورات الحاصلة على الساحة الفلسطينية
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وذلك على هامش اجتماعات الدورة الحالية لألمم 
  .المتحدة

التحرك الفلسطيني الحثيث يهدف وقالت إن هذا 
ما يواجهه الشعب الفلسطيني من "إلى إطالع العالم على 

مؤامرات ومخططات لتصفية قضيته والنيل من حقوقه، 
بما في ذلك النتائج الكارثية لالنحياز األميركي الكامل 
لالحتالل واالستيطان على المنطقة برمتها، وعلى فرص 

  ."ل الدولتينتحقيق السالم على أساس رؤية ح

تنسيق المواقف، وتحديد "ولفتت إلى أهمية 
الخطوات ومشاريع القرارات الفلسطينية العربية واإلسالمية 

  ".المزمع تقديمها خالل الدورة الحالية لألمم المتحدة

أهمية هذا الحراك الفلسطيني "وأشارت إلى أن 
وأبعاده الراهنة وبعيدة المدى، تبرز في ظل تصريحات 

معلنة من أركان الحكم في كل من الجانبين ومواقف 
األميركي واإلسرائيلي إلشغال العالم خالل دورة الجمعية 
العامة بالموضوع اإليراني على حساب مركزية القضية 
ًالفلسطينية، وأيضا في ضوء قرارات إدارة الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، المنحازة لالحتالل، والتحركات 

  ." األميركية"صفقة القرن"ُة بما تسمى األميركية المرتبط

 عند أهمية "الخارجية الفلسطينية"وتوقفت 
المواقف التي أعلنها الزعماء والملوك ووزراء الخارجية "

العرب المشاركون في اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
المتحدة، سواء تلك التي أكدوها خالل لقاءاتهم مع 

وسائل اإلعالم، مما الرئيس عباس، أو أدلوا بها أمام 
 اإلسرائيلية بشأن أي –يكشف زيف االدعاءات األميركية 

إمكانية إلعادة ترتيب األولويات التي تضمنتها مبادرة 
  .>>..."السالم العربية

  ٢٣ص ٢٥/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

إلى متى تبقى الشرعية الدولية : أمير قطر
 !عاجزة حين يتعلق األمر بفلسطين؟

  

 أكيد أمير دولة قطر تميم بن حمد، -نيويورك 
أن بالده ستواصل تقديم الدعم السياسي واإلنساني 
للشعب الفلسطيني، ولن تتوقف عن دعم أي جهد يبذل 

  .لمصلحة تحقيق السالم العادل

ة له أمام الجمعية العامة وقال حمد في كلم
إن استمرار االحتالل : لألمم المتحدة في نيويورك

اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية والعربية عموما 
والممارسات غير المشروعة المترتبة على ذلك وال سيما 
توسيع االستيطان وتهويد مدينة القدس والحصار الخانق 

بة الجوالن والجائر لقطاع غزة وتكثيف االستيطان في هض
السورية المحتلة، كلها أمور تجرى بتحد علني لألمم 

  .المتحدة وقراراتها

ّأصبحت تعد أجواء دول " إسرائيل"وأضاف أن 
إلى متى ستظل الشرعية : "المنطقة مباحة لها، متسائال

الدولية عاجزة ال تجد من يفرض احترامها حينما يتعلق 
  ".األمر بفلسطين؟

التسويات القائمة على فرض لقد ثبت أن : "وتابع
منطق القوة ال تؤدي إال لخرقها والتنكر لها بمنطق قوة 
االحتالل أيضا، أما السالم الدائم فهو الذي يقوم على 
العدل، وهذا يعني ضمان حقوق الشعب الفلسطيني الذي 
سلب وطنه، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية على 

ٕشرقية، وانهاء  وعاصمتها القدس ال١٩٦٧حدود عام 
االحتالل اإلسرائيلي لجميع األراضي العربية المحتلة بما 

 ".فيها الجوالن السوري واألراضي اللبنانية

  ٢٥/٩/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

أردوغان يرفع خريطة فلسطين باألمم المتحدة 
  أين حدود إسرائيل؟: ًمتسائال

 

طيب الرئيس التركي رجب   أكد–نيويورك 
أردوغان، موقف بالده بوجوب أن تقوم دولة فلسطين 
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وما عدا " وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧على حدود 
ذلك فإن أي خطة للسالم ال يمكن أن تكون عادلة وقابلة 

  ".للتطبيق

أين : "ًورفع أردوغان خريطة فلسطين، متسائال
 أم أن ١٩٦٧ أو ١٩٤٨حدود إسرائيل؟ هل هي حدود 

أخرى إلسرائيل؟، فكيف يمكن نهب الجوالن ًهناك حدودا 
  ".والضفة الغربية تحت نظر العالم

جاء ذلك، في كلمته أمام الجمعية العامة لألمم 
المتحدة بنيويورك، والتي افتتحت أعمال دورتها الرابعة 

  .أمسوالسبعين مساء 

هدف صفقة القرن القضاء على "وأشار إلى أن 
ونحن يجب أن نقدم دعما  "ً، مضيفا،ً"دولة فلسطين نهائيا

ًملموسا عبر األمم المتحدة لفلسطين بعيدا عن 
وتابع الرئيس التركي، من األهمية بمكان أن ".الوعود

القيام بأعمالها بشكل نشط، وتركيا وقفت ) أونروا(تواصل 
  .وستقف إلى جانب فلسطين إلى األبد

أنواع الظلم هو ما يجري في "وأكد أن أكبر 
م قتلت أمرة فلسطينية بحقارة، ولم سطين، وقبل أيالف

يتحرك الضمير العالمي، نحن أمام واقعة مؤلمة، وأنا 
أتساءل أين حدود إسرائيل اليوم، وكيف تغيرت من العام 

  ؟ إلى اليوم١٩٦٧ إلى ١٩٤٨

ًوأردف أردوغان قائال، إن القرارات الدولية بحق 
إسرائيل ال تنفذ، ونحن تحت هذا السقف يجب أن ننفذ 

ًارات، واال لن نكون مؤثرين وهذه مشكلتنا، منوها إلى القر ٕ
إسرائيل تستمر في أعمالها االستيطانية الظالمة "أن 

وحصارها لغزة، وتتصرف بشكل غير مكترث للقانون 
  ".الدولي، وتدوس اإلنسانية

  ٢٥/٩/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

حل الدولتين ينهي صراعات المنطقة : الفايز
  رهابيةويقضي على القوى اإل

 
  

 التقى رئيس مجلس -  بترا- نور سلطان
االعيان فيصل الفايز أمس في العاصمة الكزخية رئيسة 

وبحث  مجلس الشيوخ الكازاخستاني داريغا نزارباييف،
معها سبل تعزيز العالقات الثنائية بين االردن وكازاخستان 
اضافة الى االوضاع الراهنة في المنطقة والقضايا ذات 

  .لمشتركاالهتمام ا

وحضر اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة 
الفايز في مؤتمر رؤساء برلمانات دول اورواسيا والذي 
بدأت أعماله أمس األول في العاصمة الكازاخستانية، 

  .السفير االردني لدى كازاخستان يوسف البزايعة

وعبر الفايز خالل اللقاء عن اعتزاز االردن 
يه العالقات الثنائية بين بالمستوى الرفيع الذي وصلت ال

االردن وكازاخستان، والتي تقوم على االحترام المتبادل 
والتعاون، لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين، مؤكد 
حرص جاللة الملك عبداهللا الثاني الدائم، على ادامة 
التواصل وتوحيد الرؤية بين البلدين، تجاه مختلف 

لبناء على العالقات القضايا ذات االهتمام المشترك، وا
الثنائية وتعزيزها بمختلف المجاالت وخاصة السياسية 

  .واالقتصادية

ودعا الفايز الى بناء شراكات اقتصادية بين 
البلدين الصديقين، وتوقيع المزيد من االتفاقيات 
المشتركة، وتبادل المنتجات والسلع، والخدمات، واقامة 

السياحة، االستثمارات المشتركة، خاصة في مجاالت 
والنقل، والطاقة، والصناعات التعدينية، والعمل معا على 
تفعيل دور مجلس االعمال االردني الكازاخستاني، مؤكدا 
اهمية زيادة االستثمارات الكازاخستانية، واالستفادة من 

  .البيئة االستثمارية االمنه والجاذبة التي يتمتع بها االردن

سط قال وحول االحداث في منطقة الشرق االو
لقد حان الوقت الن يتحمل المجتمع الدولي،  «:الفايز

مسؤولياته االخالقية بالعمل الجاد، من اجل انهاء االزمة 
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السورية، وتمكين الالجئين السوريين، من العودة الى 
  .«وطنهم

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اوضح بان 
لى ان االردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني، يؤكد ع

حل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، 
وعلى اساس حل الدولتين، هو الحل الذي سيمكن، من 
انهاء صراعات المنطقة، ويقضي على مختلف القوى 
االرهابية، التي تتغذى، على بؤر الصراعات والتوتر، في 
أي منطقه في العالم، ويؤكد ايضا على ان اي حلول ال 

ب الفلسطيني من حقوقه وثوابته، هي حلول تمكن الشع
  .عبثية محكوم عليها بالفشل

واشار الفايز الى ان االردن كان االكثر تأثرا 
باحداث المنطقة، وهو بحاجة الى دعم ومساعدة 
المجتمع الدولي من خالل اقامة الشراكات االقتصادية 
واالستثمارية، حتى يتمكن من مواصلة دوره المحور في 

كدولة تدعو الى السالم وتؤمن به، وليتمكن المنطقة 
ايضا من مواصلة تقديم الرعاية والحياة الكريمة لالجئين 

  .السوريين

من جانبها عبرت رئيسة مجلس الشيوخ 
الكازاخستاني عن تمنياتها لالردن بالمزيد من التقدم 
واالزدهار، مؤكدة حرص بالدها على مواصلة البناء على 

ية االردنية بمختلف المجاالت، وبما العالقات الكازاخستان
يخدم مصالح البلدين الصديقين والقضايا ذات االهتمام 

  .المشترك

واضافت ان العالقات الكازاخستانية االردنية، 
عالقات قائمة على االحترام، وهي تشهد باستمرار المزيد 
من التطور والتقدم، معربة عن تفهمها للتحديات التي 

االوضاع الراهنة في منطقة الشرق تواجه االردن، جراء 
االوسط، ومقدرة دوره الكبير، بقيادة جاللة الملك عبداهللا 
الثاني، تجاه الالجئين السوريين، ودور جاللته في 

العمل، من اجل انهاء ازمات المنطقة وعودة االمن 
  .واالستقرار لها

وتم خالل اللقاء التوافق على تعزيز الشراكة بين 
ن وتوقيع المزيد من االتفاقيات الثنائية البلدين الصديقي

بما يعزز دور القطاعين الخاصين ورجال االعمال في 
البلدين لجهة اقامة المزيد من المشاريع االستثمارية 
وزيادة التبادالت التجارية واعداد السائحين الكزخيين 

  .لالردن

كما تم التوافق على مواصلة التنسيق الثنائي، 
رلماني بين البلدين، وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الب

حول مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك في المحافل 
 .البرلمانية الدولية

  ٧ ص٢٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

خطاب الملك باألمم : سياسيون وحزبيون
 المتحدة رسالة مهمة لقادة العالم

  

أكد سياسيون  –عمان – محمد الكيالي
الملك عبداهللا الثاني أعاد تذكير وحزبيون، أن جاللة 

العالم بأن السالم واالستقرار في الشرق األوسط لن يتم 
  .إال بإقامة دولة فلسطينية مستقلة

، إلى أن ”الغد” وأشاروا في تصريحات لـ
جاللته، تحدث بأسلوب مباشر أمام قادة العالم، داعيا 
 إياهم للعمل معا بشكل جدي إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي،

  .”مأساة أخالقية عالمية“الذي اعتبر استمراره بمثابة 

وكان جاللة الملك، ألقى خطابا أول من أمس، 
 للجمعية ٧٤ خالل الجلسة العامة الجتماعات الدورة الـ

العامة لألمم المتحدة في نيويورك، أكد فيه أنه ما من 



  
  ١٠٩ 

شيء يستطيع أن يسلب حقوق الشعب الفلسطيني 
  .عدالة وتحقيق المصيرالدولية بالمساواة وال

ال يمكن الحتالل أو نزوح “وأضاف جاللته أنه 
أو إجراءات تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله 
أو حقوقه، أو أن تغير اإلرث الحقيقي للقيم المشتركة 

  .”بين أتباع الديانات السماوية الثالث

وفي هذا الصدد، قال الكاتب والباحث السياسي، 
 إن مضمون خطاب جاللة الملك جاء بلغة حمادة فراعنة،

  .رصينة وحازمة لعدة أسباب

وأضاف أن السبب األول هو سياسة االستعمار 
ٕوالتوسع والعنصرية واجراءات المستعمرة اإلسرائيلية 
والتطاول على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس تشكل عامل استفزاز لكل المسلمين والمسيحيين 

  .ل األردنيينوفي طليعتهم ك

ولفت إلى أن السبب الثاني، يتمحور حول أن 
جاللة الملك وصي على حماية المقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في فلسطين، وهي تتعرض لمحاوالت السيطرة 
عبر التهويد أو الشراكة، بما يتعارض مع القيم والتراث 
والتاريخ، ويجعل من جاللته في موقع رأس الحربة 

انونية والدينية في رفض إجراءات المس السياسية والق
ًبالمسجد األقصى وكنيسة القيامة تحديدا، ويدفع باتجاه 
تحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته في رفض المساس 
باألماكن المقدسة واحترام مكانتها الدينية والتاريخية 

  .والتراثية

وأوضح في السبب الثالث، أن إسرائيل تحتل 
تمعن في االستيطان وعدم التجاوب األراضي الفلسطينية و

مع كل المبادرات العربية والدولية في التوصل إلى 
تسويات واقعية تنسجم وقرارات األمم المتحدة، ولذلك 
ّوعلى منبرها، ذكر جاللة الملك بقرارات األمم المتحدة 
وضرورة احترامها وتنفيذها بما يلبي حقوق الشعب 

ين، وفي رفض الفلسطيني المعلقة منذ عشرات السن
  .حكومة المستعمرة ألي من هذه القرارات

وأكد فراعنة أن دوافع القلق األردني يعود إلى 
محاوالت العدو اإلسرائيلي في جعل األرض الفلسطينية 
طاردة ألهلها بسبب االستيطان تمزيق األرض واإلفقار 
ًوالحصار، مما يترك أثرا سلبيا مباشرا على أمن األردن  ً ً

  .واستقراره

األردنيين هم امتداد طبيعي وبشري “وأضاف، أن 
ٕوانساني للفلسطينيين، ولذلك يعمل األردن على تحقيق 
غرضين، أولهما دعم صمود الفلسطينيين على أرض 
وطنهم الذي ال وطن لهم سواه، وثانيهما دعم نضالهم 

  .”من أجل استعادة حقوقهم الكاملة

 بدوره، اعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية،
سعيد ذياب، أن جوهر الخطاب الملكي، هو النقيض من 

  .صفقة القرن تماما، دون تسمية الصفقة بحد ذاتها

ولفت ذياب، إلى أن خطاب جاللة الملك يأتي 
تأكيدا على الدولة المستقلة للشعب الفلسطيني، وهي 

  .”صفقة القرن” مبادرة لم تتضمنها ما تسمى بـ

م بأسره، بأنه وأضاف أن جاللته وجه رسالة للعال
لن ينعم الشرق األوسط بالسالم واالستقرار بدون دولة 
فلسطينية، وحل القضية برمتها ومنح الفلسطينيين جميع 

  .حقوقهم السياسية واالقتصادية واإلنسانية

وأوضح ذياب أن جاللته أكد حق الفلسطينيين 
بتقرير مصيرهم عبر حق العودة، وأن ينعم بحريته كاملة 

ضه، وكذلك على دور األردن المهم في على تراب أر
الحفاظ على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، 
وهو دور أدته المملكة على أكمل وجه منذ عشرات 

  .األعوام

من جانبه، قال أمين عام حزب الحياة عبدالفتاح 
الكيالني، إن جاللة الملك أكد على الثوابت األردنية 
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 تحديدا، ولقضية القدس بالنسبة للقضية الفلسطينية
  .واألقصى والمقدسات بشكل عام

ونوه إلى أن هذا الموقف الملكي، هو تأكيد على 
، التي كررها جاللة الملك، في أكثر من ”الالءات الثالث“

مرة، تعبيرا منه عن قناعاته ومبادئه الراسخة والداعمة 
  .للقضية الفلسطينية

مي وبين أن خطاب جاللته، أمام أعلى منبر أم
في العالم، جاء كرسالة مهمة لقادة العالم، بأن المملكة 
لن تقف على الحياد، وأنه يدعم حق الفلسطينيين 
باسترداد حقوقهم المسلوبة، ولن تقبل إال بحل الدولتين 

  .والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المستقلة

واعتبر الكيالني، أن المؤامرة الصهيونية التي 
تالل على األردن، ستفشل في سعيها تحيكها دولة االح

لسحب رعاية المقدسات اإلسالمية والمسيحية بالقدس 
  .من يد األردن

  ٤ص ٢٦/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

خطاب الملك يجدد اإللتزام بالثوابت : سياسيون
  الوطنية

 

اشاد نواب  -   محمد خصاونة-عمان 
ه وسياسيون بخطاب جاللة الملك عبداهللا الثاني الذي القا

أول أمس باألمم المتحدة وركز على الثوابت االردنية، 
وخاصة القضايا المركزية وعلى رأسها القضية 

  .>>...الفلسطينية

وقال رئيس تيار األحزاب الوسطية نظير .. .<<
عربيات قدم جاللة الملك رسائل هامة لضرورة التعاون 
الدولي الرسمي بين االمم لفسح المجال لتوظيف قدرات 

 الشباب للمساهمة الحقيقية في حل المشكالت وطاقات
الدولية االمر الذي يؤكد ايمان جاللته واهتمامه بدور 

الشباب الجوهري في عملية التحديث والتاثير على محور 
  .البشرية جمعاء

ودعا عربيات إلى خلق بيئة تمكن من ممارسة 
الثقافات بطريقة عقالنية حديثة تفضي الى تجذير الهوية 

ة لدور الشباب في محاربة أعداء االنسانية جنبا العالمي
إلى جنب لتالفي اضطرابات إجتماعية واإلرهاب اللذين 
خرجا جزئيا من رحم العجز عن حل جملة من المشكالت 
والقضايا الدولية وابرزها القضية العربية الفلسطينية 
لترسيخ مبدأ القوة العالمية في ارساء السالم من خالل 

ل السريع وغير العادي الى نظام ديمقراطي ضرورة االنتقا
عالمي قائم على مفاهيم الشراكة الدولية في حل القضايا 
وفق العدل والمساواة وتطبيق الشرعية الدولية إلنهاء 

ٕإسرائيلي وارساء السالم العادل واقامة ؟الصراع العربي ا
  .الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

لدكتور إبراهيم بدران ان وقال الوزير األسبق ا
جاللة الملك تناول في خطابه مسائل رئيسية االولى 
المسألة الفلسطينية، فاكد على حق الشعب الفلسطيني 
في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وان حل 
 الدولة الواحدة ما هو اال وصفة جاهزة الستمرار الصراع

  .الفصل العنصريو

ات مسؤولية واكد على ان حماية المقدس
 هاشمية، وال تستطيع اي قوة ان تحرم شعبا من وطنه

  .)كما تحاول إسرائيل ان تفعل(تراثه و

والثانية ضرورة االستمرار بمحاربة االرهاب 
والتطرف وان يكون هناك جهد دولي منظم في هذا 

  .االتجاه

 والثالثة التاكيد على خطورة التغيرات المناخية
يما يخص المياه األمر الذي تأثر االردن بها، خاصة فو

  .وطنيا منظما وطويل المدى ويتطلب جهدا دوليا

ولفت إلى انه كان هناك تركيز على جانب 
 انساني تمثل بااللتزام بحماية الحريات الدينية واالنسانية
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الوئام وهي مسائل اكثر ما  والمساواة وقيم التسامحو
  .تحتاجها المنطقة العربية والمجتمعات الدولية

م كانت هناك اشارة هامة لمسألة الشباب والتي ث
يجب ان تكون هناك جهود وطنية ودولية إلتاحة الفرصة 
لهم لالفادة من المشاركة في التكنولوجيات الجديدة ومن 

  .ثروات بالدهم

واشار إلى أن جاللته في كل مسألة تناولها 
فهناك البعد .الخطاب كانت الرسالة مزدوجة االبعاد،

ي يجب ان تهتم به االمم المتحدة والدول كافة، الدولي الذ
وهناك البعد الوطني الذي يجب ان تتناوله المؤسسات 

  .الوطنية

ولقد كان الخطاب محل اهتمام دولي، راجيا ان 
تقرأ كل مؤسسة لدينا الخطاب لتحدد مسؤوليتها تجاه ما 

  .ورد فيه وتضع خطة عمل لذلك

  ٣ ص٢٦/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 وسط ًصفقة القرن تزداد غموضا: محللون
 وحكومة إسرائيل "عزل ترامب" االنشغال بـ

 الجديدة
 

يرى محللون سياسيون  – عمان - موفق كمال
ومراقبون أن عدم االستقرار الجاري حاليا في البيت 
األبيض، وما يتعلق بإجراءات عزل الرئيس األميركي، 

 بحالة دونالد ترامب، أدخل صفقة القرن والملف اإليراني
مؤقتا، بسبب انشغال اإلدارة األميركية بالبيت ” تجمد“

األبيض، وانشغال إسرائيل كذلك بتشكيل حكومتها، الفتين 
في حال عزل ترامب فستنتهي صفقة القرن “إلى أنه 

  .”وتعود السياسة األميركية إلى المطالبة بحل الدولتين

رئيس الديوان الملكي األسبق عدنان أبو عودة، 
غير مستقرين ) ٕصفقة القرن وايران(إن الملفين “يقول 

حتى اآلن، وتحديدا الملف اإليراني، حيث واجهت طهران 

خنقا تدريجيا القتصادها ولم تستسلم، وهي تنطلق من 
فهم دقيق أن ترامب ال يريد أن يدخل حربا، باإلضافة إلى 
اإلرباك الذي أحدثته ضربة أرامكو لإلدارة األميركية، وهذا 

 ترك فسحة للدول األخرى مثل فرنسا أن تقوم بدور الواقع
معين للوصول إلى حل سلمي بين إيران والواليات 
المتحدة، وهناك نشاط دولي يدرك أيضا أن أميركا ال تريد 
حربا، خاصة أن الشعب األميركي يرفض هو اآلخر حربا 

  .”في الشرق األوسط

وفيما يتعلق بصفقة القرن، يرى أبو عودة أنها 
وع غامض بالنسبة لجميع األطراف، ال سيما أن مشر“

رئيس وزراء (أحد الالعبين الموجودين في تفاصيلها هو 
بنيامين نتنياهو المشغول حاليا بمستقبله ) إسرائيل

الحكومي، وهذا إلى جانب عدم االستقرار في البيت 
  .”األبيض يجعل الصفقة مجمدة

إذا عزل ترامب حسب الدستور “ويضيف 
يأتي نائبه بدال عنه وهو مايك بنس إلى أن األميركي، 

  .”تتم انتخابات رئاسية

من جهته، يقول أستاذ العالقات الدولية في 
عدم “الجامعة األردنية الدكتور حسن البراري إن 

ٕاالستقرار ليس فقط بالبيت األبيض وانما أيضا داخل 
  .”الحكومة اإلسرائيلية التي لم تشكل بعد

 البراري أن هناك وبشأن صفقة القرن، يؤكد
شريكا أساسيا لإلدارة األميركية وهو نتنياهو، لكن بعد 
زلزال االنتخابات اإلسرائيلية وضبابية الموقف على من 
يشكل الحكومة وتركيبتها، يبدو أن هناك تفكير في البيت 
االبيض حول التأني في طرح صفقة القرن، بعدما كان 

نتخابات ترامب أعلن أنه سيطرحها مباشرة بعد اال
  .اإلسرائيلية

ويلفت البراري إلى أن صفقة القرن دخلت في 
حالة تأجيل لحين وضوح مالمح الحكومة اإلسرائيلية 

  .ٕوامكانية العمل معها
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إن هناك “وحول الملف اإليراني، يقول البراري 
استراتيجية واضحة بالنسبة لترامب بشأن الملف اإليراني 

هران، وبالتالي تستند إلى فرض عقوبات صارمة على ط
دفعها إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق جديد 
بشأن الملف النووي والقضايا في المنطقة، علما أن 
ترامب ليس لديه نية لشن حرب على إيران، ألن الرئيس 
دخل موسم االنتحابات والجمهور األميركي يرفض أي 

  .”حروب جديدة

ي أما مدير مركز الدراسات االستراتيجية ف
الجامعة األردنية الدكتور زيد عيادات، فيرى أن إجراءات 
عزل الرئيس بالقانون األميركي معقدة أكثر مما يظنها 
المراقبون في الشرق األوسط، الفتا إلى أن موضوع عزل 
ترامب ال يؤثر على أي من ملفات بالشرق األوسط، وفي 
حال تم عزله فإن من سيتسلم هو نائبه مايك بنس الذي 

بر أكثر تعاطفا مع اإلسرائيليين من ترامب، كما أنه يعت
  .أكثر تشددا في الملف النووي اإليراني

ويقول رئيس الجمعية األردنية للعلوم السياسية 
إن ترامب يتعرض منذ توليه الرئاسة “محمد المصالحة 

لعدد من األزمات السياسية المتتالية، خاصة في عالقاته 
وتطرح منذ ) الكونغرس(ده مع السلطة التشريعية في بال

ذلك الوقت فكرة اتخاذ قرار بعزله لتجاوزه صالحياته 
ٕالدستورية أحيانا واساءة استخدامه للسلطة وتوظيفها 
لتحقيق منافع ومكاسب تجارية، ولعل هذه المرة هي 
األكثر خطورة على واقع الرئيس ترامب، حيث دعت 
 رئيسة مجلس النواب األميركي الديمقراطية نانسي
بلوسي، التي تعد خصما سياسيا عنيدا لترامب، إلى عقد 
اجتماع يحضره الكونغرس من األعضاء ورؤساء اللجان 

  .”لبحث السير بإجراءات عزل ترامب عن سدة الرئاسة

إذا ما نجحت هذه “ويضيف المصالحة 
اإلجراءات، فإن مشروعات ترامب بالشرق األوسط 

العالقات مع وسياسة التأزيم في منطقة الخليج بسبب 
  .”إيران والمشروع النووي، ستنتهي أو تتوقف

أما بالنسبة لصفقة القرن، يوضح المصالحة 
أن عزل ترامب يؤدي إلى انهيار الصفقة أو المبادرة “

والعودة إلى المبادئ التي حكمت بها السياسة األميركية 
  .”لفترة طويلة، وهي حل الدولتين

  ٥ص ٢٦/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ك في االمم المتحدة يجدد التأكيد على المل
 مركزية القضية الفلسطينية ومكافحة االرهاب

عاد جاللة الملك عبداهللا الثاني، إلى أرض 
الوطن الخميس، بعد زيارة عمل إلى نيويورك رافقه فيها 
سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني، ولي العهد، إذ 

جتماعات الدورة ترأس الملك الوفد األردني المشارك في ا
 . للجمعية العامة لألمم المتحدة٧٤

أمام الجمعية العامة، أكد فيه  خطابا وألقى الملك
أن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، إلنهاء الصراع 

عادل ودائم الفلسطيني اإلسرائيلي، والوصول إلى سالم 
 .وشامل، وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

وأكد الملك، بصفته صاحب الوصاية الهاشمية 
على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، التزامه 
بحماية هذه المقدسات، وأن الجميع أيضا ملزمون أخالقيا 
بحماية الحريات الدينية وحقوق اإلنسان، مجددا رفضه 

محاوالت تغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية لكل 
والهوية التاريخية األصيلة للمدينة المقدسة، التي تعتبر 

 .رمزا للسالم

وفيما يتعلق باألزمات التي تشهدها منطقة 
الشرق األوسط والعالم، حذر الملك من حاالت النزوح 
القسري واللجوء لماليين من البشر، التي تسببت بها تلك 

، داعيا الجميع إلى المساهمة في إنهائها ومنح األزمات



  
  ١١٣ 

الالجئين ومستضيفيهم على حد سواء الدعم الذي 
 .يحتاجونه لمواجهة المستقبل

وأكد الملك دور الجميع، وال سيما الشباب 
والشابات في مواجهة األفكار اإلجرامية الظالمية من 

مشيرا إلى أهمية دعم الشباب كي  مختلف األيديولوجيات،
 .يقعوا ضحية الفكر المتطرفال 

وخالل الزيارة، عقد الملك والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي والرئيس العراقي برهم صالح قمة 
ثالثية ركزت على تعزيز وتوسيع التعاون االقتصادي 
والتجاري واالستثماري بين البلدان الثالثة، بما يحقق 

 .مصالحهم المشتركة، ويخدم القضايا العربية

 في البيان المشترك الصادر عن القمة، وجاء
تأكيد دعم الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية، 
وأهمية حصول الشعب الفلسطيني على كل حقوقه 
المشروعة، وضرورة القضاء الكامل على كل التنظيمات 
اإلرهابية أينما وجدت، والتضامن مع المملكة العربية 

تي تعرضت لها السعودية في مواجهة االعتداءات ال
منشآتها النفطية، وأهمية الحفاظ على أمن منطقة الخليج 

 .العربي

: حوار القادة"وشارك الملك في أعمال اجتماع 
، الذي "استجابة استراتيجية لمكافحة الخطاب المتطرف

نظمه األردن بالتعاون مع األمم المتحدة وفرنسا 
جاللته من االمتداد العالمي لتهديد  حذر ونيوزيلندا، إذ

اإلرهاب والتطرف بجميع أشكاله، وأهمية التيقظ في ظل 
 .صعوبة وتعقيد هذا التحدي

ونبه الملك، خالل االجتماع، الذي حضره سمو 
األمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون 
الدينية والثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته، من أن 

الكراهية تجد في سرعة تطور اإلنترنت والتكنولوجيا قوى 
طرقا جديدة الستغاللها لتجنيد المستضعفين، وتهريب 

السالح والسلع غير المشروعة، وتخطيط وتدبير األعمال 
 .اإلرهابية، والترويج للفظائع التي تهز ضمير اإلنسانية

) إم إس إن بي سي(مع قناة  مقابلة وفي
أكد جاللته أن حل " إن بي سي"األميركية والتابعة لشبكة 

الدولتين هو الحل الوحيد إلنهاء الصراع الفلسطيني 
اإلسرائيلي، محذرا من أن حل الدولة الواحدة يعني 

 .مستقبال عنصريا إلسرائيل وهو أمر كارثي

وتناول الملك، خالل المقابلة، التي أجرتها 
اإلعالمية أندريا ميتشل، كبيرة مراسلي الشؤون الخارجية 

، مجمل التطورات اإلقليمية، " بي سيإن"في شبكة 
متطرقا إلى األعباء التي تتحملها المملكة بسبب أزمة 
اللجوء، وما تشكله من ضغط هائل على االقتصاد األردني 

 .وعلى الشعب األردني

مع قادة دول  سلسلة لقاءات وأجرى الملك،
ورؤساء وفود مشاركة ومسؤولين دوليين وممثلي 

 ٧٤ة منظمات دولية، على هامش اجتماعات الدور
للجمعية العامة لألمم المتحدة، إذ التقى الملك، الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني العماد 
ميشال عون، والرئيس الكزخي قاسم جومارات توكاييف، 
وولي عهد مملكة النرويج األمير هاكون ورئيسة وزراء 

 .النرويج إرنا سولبيرغ

الملك رئيس الوزراء الياباني شينزو  التقى كما
آبي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، ورئيس الوزراء 
األسترالي سكوت موريسون، واألمين العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش، والمديرة العامة لمنظمة األمم المتحدة 

أودري أزوالي، ومؤسس ) يونسكو(م والثقافة للتربية والعل
ورئيس المنتدى االقتصادي العالمي البروفيسور كالوس 

 .شواب

  ٢٧/٩/٢٠١٩ المملكة

* * * * *  
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  االحتالل االسرائيلي فعل بشع: الصفدي

 

أكد وزير الخارحية وشؤون المغتربين، أيمن 
الصفدي، ونظيره الروسي سيرجي الفروف، أهمية لقاء 

ي سيجمع جاللة الملك عبداهللا الثاني، والرئيس القمة الذ
الروسي فالديمير بوتين الشهر المقبل، في تعزيز 
العالقات الثنائية المتنامية بين البلدين، وزيادة التعاون 

 .في جهود حل األزمات اإلقليمية

وشدد الوزيران خالل لقائهما على هامش 
ورك اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة في نيوي

حرص البلدين على أهمية التطور الذي تشهده "األربعاء، 
العالقات بين البلدين التي تنطلق من قاعدة الثقة 
والحرص المشترك على زيادة التعاون التي كرسها الملك 

 ."عبداهللا الثاني، والرئيس بوتين

كما بحث الوزيران الصفدي والفروف خالل 
ا يتعلق في اللقاء المستجدات اإلقليمية وخصوصا م

 .القضية الفلسطينية واألزمة السورية

موقف روسيا الثابت في دعم "وثمن الصفدي 
حل الدولتين، وشدد على خطورة اإلجراءات اإلسرائيلية 
ّاألحادية التي تكرس االحتالل، وتقوض فرص قيام الدولة 
الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

لى خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس المحتلة ع
١٩٦٧". 

ضرورة تحرك المجتمع الدولي "وأكد الصفدي 
ٕلكبح جماح سلطات االحتالل واجراءاتها التي تخرق 
القانون الدولي، وتهدد األمن والسلم اإلقليميين 

 ."والدوليين

وقال الصفدي في ندوة نظمها المعهد ... >>
لسابق كيفين الدولي للسالم أدارها رئيس وزراء أستراليا ا

رود، وشارك فيها أيضا وزير خارجية الدنمارك جيبه 
كوفود ووزير خارجية أستونيا أورماس رينسلو حول 

العمل الدولي المشترك ضرورة "العمل متعدد األطراف، إن 
 ."من أجل حل التحديات المشتركة

وزاد وزير الخارجية الصفدي، إن العمل متعدد 
االحتالل والالجئين األطراف أساس لمواجهة تحديات 

واإلرهاب التي تشكل تحديات جماعية، وتحمل خطرا 
 .جماعيا يتطلب فعال جماعيا لمواجهته

االحتالل اإلسرائيلي يمثل "وقال الصفدي، إن 
فعال أحاديا بشعا يفرض عمال متعدد األطراف إلنهائه، 
وووقف تداعياته وشروره الكارثية التي تنعكس على 

 ."يناألمن والسلم الدولي

مواجهة اإلرهاب الذي يستهدف كل "وزاد، أن 
من يعارض ظالميته يتطلب أيضا عمال متعدد األطراف؛ 
ألن اإلرهاب ال يعرف الحدود، وال يقف عند دولة أو 

 ."إقليم

اجتماعات العقبة التي "ولفت النظر إلى أن 
أطلقها جاللة الملك عبداهللا الثاني منبر لعمل متعدد 

ريس نهجا شموليا جماعيا لمواجهة األطراف تستهدف تك
 ."اإلرهاب

مواجهة أعباء اللجوء "وأكد الصفدي أيضا أن 
مستحيلة من دون عمل دولي جماعي في ضوء ثقل 
أعبائها من غير المقبول، أو الممكن أن يتحمله األردن 

 ."والدول المستضيفة منفردة

وشدد على أن مسؤولية تلبية احتياجات 
ية جماعية وليس مسؤولية الدول الالجئين السوريين دول

 .المستضيفة فقط

  ٢٧/٩/٢٠١٩المملكة 

* * * * *  

الطعاني يدعو المجتمع الدولي إلى التعاون 
  لحل القضية الفلسطينية
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أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية  - عمان
النيابية نضال الطعاني أهمية تعزيز العالقات التي تجمع 

 في العديد من المجاالت األردن بالدول األوروبية الصديقة
  .سيما البرلمانية منها

وقال الطعاني لدى لقائه بدار مجلس النواب 
امس السفير اإليطالي لدى المملكة فابيو كاسباس، ان 
العالقة التي تجمع األردن بايطاليا عالقة تاريخية، واصفا 
إياها بالمميزة والقابلة للبناء عليها عبر توسيع آفاق 

ن في المجاالت السياسية واالقتصادية التقارب والتعاو
والسياحية والبرلمانية والثقافية، داعيا الى زيادة 
االستثمارات اإليطالية في األردن نظرا لالستقرار الذي 

  .تتمتع به المملكة

ودعا المجتمع الدولي الى التعاون من أجل حل 
القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على 

وعة وعلى رأسها إقامة دولته كامل حقوقه المشر
المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف، 
وعلى أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السالم العربية، مشيرا الى أن حل هذا الصراع هو 
السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل والدائم في 

 .المنطقة

ليا لوقف بناء كما دعا الى ضرورة التحرك دو
وتوسعة المستعمرات اإلسرائيلية غير المشروعة، ووقف 
كل الخطوات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الوضع 

 .التاريخي والقانوني في القدس

من جانبه ثمن السفير اإليطالي الدور الذي 
يضطلع به األردن إقليميا ودوليا، مشيرا الى اهمية 

ها في العديد من القضايا ذات الدبلوماسية البرلمانية ودور
  .االهتمام المشترك

وقال ان الزيارة التي قام بها الرئيس اإليطالي 
الى األردن نتج عنها الكثير من المخرجات اإليجابية التي 

صبت لصالح البلدين الصديقين في العديد من المجاالت 
 .والميادين

وفيما يتعلق بالعالقات االقتصادية، بين السفير 
لي ان هناك اهتماما وتحفيزا لالستثمار باألردن من االيطا

خالل المنتدى الذي عقد في عمان بمشاركة إيطالية في 
غرفة تجارة عمان، حيث سيقوم على أثره وفد أردني 
بزيارة الى إيطاليا لتسويق األردن اقتصاديا والتعريف 

 .بفرص االستثمار المتاحة

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح 
اسباس ان إيطاليا تدعم موقف االتحاد األوروبي القائم ك

على احترام حقوق االنسان وقرارات الشرعية الدولية بهذا 
 .الخصوص

  ٣ ص٢٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

الل  االحتةاسيلك فضح سمخطاب ال: ةيهن
   ضد األرض والشعبيةرامجاإل

 

ّ ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة -عمان 
إسماعيل هنية، ما ورد في » حماس«اإلسالمية المقاومة 

خطاب الملك عبد اهللا الثاني، في الدورة الرابعة والسبعين 
الجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة، من تأييد لحقوق 

  .الشعب الفلسطيني

وشكر هنية، بحسب ما نشر موقع حماس امس 
الخميس، في رسالة بعثها للملك، االردن ملكا وحكومة 

ا، على الدور الهاشمي المقدر في حماية المقدسات وشعب
ّوالوصاية عليها، وعلى مواقفها المشرفة وأدوارها 
التاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه 

  .ومقدساته
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وأوضح أن حركة حماس ومعها الشعب 
الفلسطيني، تابعت بكل اهتمام وتقدير خطاب جاللة 

سطين وأرضها المحتلة ّالملك، المعبر عن التضامن مع فل
  .وشعبها الصامد، أمام قادة العالم

وعبر هنية عن عميق اعتزازه بحضور فلسطين 
وقضيتها العادلة في خطاب جاللة الملك، الذي يفضح 
سياسة االحتالل اإلجرامية ضد األرض والشعب منذ أكثر 

  .من سبعين عاما

ّإن خطاب جاللة الملك يعري ازدواجية : وتابع ُ
التي تنتهجها بعض الدول إزاء ما تتعرض له المعايير 

الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية من محاوالت 
ومخططات التغييب والتصفية، في ظل تصاعد إرهاب 
العدو وعدوانه المتواصل ضد المقدسات اإلسالمية 

 .والمسيحية في فلسطين، وفي القلب منها مدينة القدس

  ١ ص٢٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ُيستنكر االقتحامات المنظمة للمسجد ) حرية( 
  األقصى التي يمارسها قادة االحتالل

. تجمــــع المؤســــسات الحقوقيــــة اســــتنكر – غــــزة
، "الكنيــــست"إقــــدام رئــــيس اللجنــــة األمنيــــة فــــي ) حريــــة(

علـى اقتحـام " آفـي ديختـر"ورئيس جهاز الـشاباك الـسابق 
المـــــسجد األقـــــصى برفقـــــة ضـــــباط مـــــن شـــــرطة وجـــــيش 

/  سبتمبر٢٥صباح يوم أمس األربعاء الموافق االحتالل، 
  .م٢٠١٩أيلول 

إن هــذه االقتحامــات : "وقــال التجمــع فــي بيــان لــه
المنظمـــة مـــن قبـــل قـــادة ووزراء االحـــتالل تـــأتي ضـــمن 

 تمارسـها سـلطات االحـتالل بهـدف فـرض إجـراءاتسلسلة 
سيطرتها الكاملة على المسجد األقصى واألماكن المقدسـة 

تغييــر وضــعها التــاريخي والقــانوني، فــي مدينــة القــدس، و
ـــرى التجمـــع أن هـــذه االقتحامـــات تهـــدف لتـــشجيع  كمـــا ي

المـــستوطنين المتـــشددين علـــى اقتحـــام المـــسجد وحرمـــان 
  ."المسلمين من حقهم في العبادة

مجلــس األمــن الــدولي ومنظمــة ) حريــة(وطالــب 
اليونـــــسكو وجامعـــــة الـــــدول العربيـــــة ومنظمـــــة المـــــؤتمر 

اف السامية المتعاقدة علـى اتفاقيـة اإلسالمي وجميع األطر
جنيـــف الرابعـــة إلـــى االلتفـــات لمـــا يحـــدث فـــي المـــسجد 
األقــصى واألمــاكن المقدســة وتــوفير حمايــة لهــا، والــضغط 
مـــــن أجـــــل محاســـــبة االحـــــتالل علـــــى مخالفتـــــه ألحكـــــام 

  .االتفاقيات

وسبق هذا االقتحام، اقتحام وزير الزراعة بتاريخ 
ـــو٤ ـــه إطـــ٢٠١٩تمـــوز /  يولي ـــن م، ولحق ـــر األم الق وزي

دعـــوة لتغييـــر الوضـــع القـــائم فـــي " غلعـــاد أردان"الـــداخلي 
ــاريخ  ــة القــدس والمــسجد األقــصى بت /  أغــسطس١٣مدين

ــة ٢٠١٩آب  ــد أن ســمح لقراب  مــستوطن مــن ١٧٠٠م بع
  .اقتحام المسجد في أول أيام عيد األضحى المبارك

  ٢٧/٩/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  

والبديل .. ن حل الدولتينال سالم دو: الصفدي
 ّتفجر العنف والصراع

 

 أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين –عمان  
ايمن الصفدي ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتوفير 
الدعم المالي والسياسي لألونروا لتمكينها من القيام 

  .بواجبها وفق تكليفها األممي

وقال إن الحفاظ على األونروا هو حفاظ على 
خمسة ماليين الجئ فلسطيني في العيش بكرامة، حق 

 ألف طالب في التعليم، وحق مئات اآلالف ٥٠٠وحق 
  .بالرعاية والخدمات الصحية

جاء ذلك خالل ترؤسه ونظيرته السويدية آن 
ليندي، امس االول، المؤتمر الوزاري الدولي الذي نظم 
ْبرعاية مشتركة بين االردن والسويد، لحشد الدعم لوكالة 
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ألمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ا
، بحضور األمين العام لألمم المتحدة، أنتونيو )األونروا(

غوتيريش، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
تيجاني محمد باندى، وجامعة الدول العربية ومنظمة 
التعاون االسالمي ووزراء خارجية وممثلي عدد من الدول 

عربية واالسالمية ومفوض االتحاد االوروبي االوروبية وال
لسياسات الجوار والممثل األعلى للشؤون الخارجية 

  .واألمن

وأكد الصفدي في كلمته بافتتاح المؤتمر أن 
األونروا مرتبطة بقضية الالجئين التي تمثل إحدى أهم 
قضايا الوضع النهائي والتي يجب أن تحل وفق قرارات 

 ومبادرة السالم ١٩٤تها القرار الشرعية الدولية وفي مقدم
  .>>...العربية وبما يضمن حقهم في العودة والتعويض

وفي معرض إجابته على أسئلة .. .<<
الموقف العربي إزاء القضية «الصحافيين، قال الصفدي 

الفلسطينية واحد موحد أكدت عليه كل االجتماعات والقمم 
ها في العربية، وآخرها اجتماعنا في السعودية بدعوة من

إطار منظمة التعاون اإلسالمي وقبل ذلك في الجامعة 
العربية بدعوة من األردن بالتنسيق مع أشقائنا في 

ال سالم . الموقف العربي واضح ثابت. فلسطين ومصر
شامال دون حل القضية الفلسطينية على أساس حل 
الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة 

الشرقية على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس 
هذا هو الموقف العربي والموقف اإلسالمي . ١٩٦٧

ًوالموقف الذي يحظى بإجماع دولي إلى درجة كبيرة جدا 
  .«ًجدا

التحديات كبيرة، واإلجراءات اإلسرائيلية «واضاف 
  األحادية تستهدف تكريس االحتالل 

الالشرعي والال قانوني من بناء المستوطنات 
دم البيوت ومصادرة األراضي وآخرها اإلعالن عن عزم وه

رئيس الوزراء اإلسرائيلي ضم غور األردن وشمال البحر 

الكل يدرك ذلك لكننا . الميت في الضفة الغربية المحتلة
نعمل بالتنسيق مع أشقائنا في دولة فلسطين، وأشقائنا 
العرب، بالشراكة مع المجتمع الدولي من أجل حماية حل 

  .ين، وحماية حق الفلسطينيين في الدولة والحريةالدولت

وقال الكل يدرك حجم الخطر، ويدرك أن بديل حل 
الدولتين هو تفجر العنف، والصراع الذي سيطال ليس 
فقط منطقتنا بل العالم كله، وان بديل حل الدولتين هو 
بديل الدولة الواحدة، دولة عنصرية بحيث سيعيش ما 

هذا أمر ال . نظام عنصرييزيد عن نصف السكان تحت 
  .يستقيم، وال يمكن القبول به

واضاف سنعمل مستندين إلى موقف عربي موحد 
ُبشراكة مع أشقائنا من أجل أن نبقي على صوتنا 
ًمسموعا في كل المحافل الدولية، وثمة إجراءات كثيرة 
قمنا بها ونقوم بها من أجل توضيح خطورة السماح 

االحتالل وخرق قرارات إلسرائيل باالستمرار بتكريس 
  .«الشرعية الدولية

وفيما يتعلق باألونروا قال نحن نعرف ان مشكلة 
األونروا المالية هي مشكلة تنتقل من عام إلى عام، ما 
نستهدفه هو بشكل آني سد العجز المالي حتى تتمكن 
األونروا من االستمرار بالقيام بدورها وواجباتها ازاء 

لذي نعمل عليه أيضا بالتعاون الالجئين، والشق الثاني ا
والشراكة مع شركائنا في السويد وفي االتحاد األوروبي 
واألمم المتحدة والمجتمع الدولي وأشقائنا في العالم 
العربي هو ايجاد آلية للتخطيط المالي طويل المدى بحيث 
يكون هناك موازنة واضحة لثالث أو خمس سنوات بحيث 

دراسي ونقول هل ستفتح ال نقف كل عام بداية العام ال
المدارس هذا العام أم ال هل سيذهب الطلبة إلى المدارس 

وهذا جزء من العمل والشق الثالث هو كيف نستمر . أم ال
في إسناد مبادرات تفعيل االداء واجراءات تفعيل االداء 
ًالتي بدأتها الوكالة والتي أنتجت وفرا ماليا كبيرا جراء  ًً
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الة فهذا في صلب ما نسعى إجراءات داخلية ضمن الوك
  .«إلى القيام به

القضية األخرى المجتمع الدولي كله وقف «وزاد 
بشكل واضح ضد هذا اإلعالن الكل يعرف خطورة تنفيذه 
إذا ما نفذ نتيجته كما قلت ستكون قتل حل الدولتين وهذا 
سيكون خطرا على الجميع سينهي فرص تحقيق السالم 

ر الصراع وهذا امر نعمل ًسيضعنا جميعا في مواجهة تفج
مع المجتمع الدولي على الحؤول دونه وبالتالي تحركات 
المملكة مستمرة بتنسيق مستمر مع األشقاء في دولة 
فلسطين ومع األشقاء العرب ومع الجميع من اجل ان 
نحول دون تنفيذ هذا القرار الذي سيكون كارثة بكل معنى 

  .الكلمة

ثاني كان واضحا وبين أن جاللة الملك عبداهللا ال
في اكثر من تصريح هذا األسبوع وفي كلمته أمام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة ان ال شيء ممكن ان يغير 
حقيقة ان هنالك حقوقا ال يمكن ان يلغيها ال احتالل وال 
تشريد وال تهجير، فموقف المملكة واضح وخطواتها 

  .«مستمرة وصارمة والعمل مستمر

جاللة الملك «قال الصفدي وبما يتعلق بالقدس 
هو صاحب الوصاية على األماكن المسيحية واالسالمية 
في القدس ونحن نراقب الوضع بشكل يومي ونبذل جهودا 
مستمرة ومتواصلة لمنع اي اجراء قد يمس بقدسية الحرم 
او تغيير الصبغة االسالمية والمسيحية للمواقع المقدسة 

مضيفا . »صلةوهذا جهد متواصل وجزء من سياسة متوا
القدس هي مفتاح السالم ويجب ان تستمر كرمز للسالم «

والتي سمحت للجميع بممارسة حرياتهم الدينية، وأن 
التحديات كبيرة لكن جهودنا ايضا كبيرة للحفاظ على 
الوضع الراهن القانوني للقدس واحالل السالم في الوقت 
 ذاته الن السالم الشامل والمستمر هو الحل الذي تسعى

  .>>...«المملكة لتحقيقه

وفيما يتعلق بعملية السالم واالمل .. .<<
. بالسالم قال كان االمل مفقودا ونريد ان نعيد هذا االمل

ألننا ال نريد لذلك ان يستمر ألنه سيضعنا جميعا في 
ورطة، لقد كان الوضع محبطا في السنوات الماضية 
 بسبب بطء التقدم في عملية السالم لكن سنستمر في
العمل مع الجميع وقد رأينا ردة الفعل على االعالن لنية 
ضم الضفة الغربية من قبل المجتمع الدولي والكل يعلم 
بان المخاطر عالية جدا وهنالك اجراءات يجب اتخاذها 

  .بشكل سريع ودعونا ننتظر ونرى ما الذي سيحصل

وبالنسبة لمعاهدة السالم االردنية االسرائيلية قال 
ملتزمون بمعاهدة السالم وملتزمون الصفدي نحن 

بالسالم ألننا نؤمن ان السالم حق لكل مواطني العالم 
ومنطقتنا ليست بحاجة لمزيد من النزاعات والعنف لقد 
اخذنا كفايتنا منها واعتقد ان االردن محاط بكل النزاعات 
من القضية الفلسطينية الى ازمة الالجئين السوريين 

ون، ولكن علينا ان ننظر اليه هو وغيرها لذلك فإننا ملتزم
  .الصورة االكبر واالعم

وقال نحن نعرف ان هنالك الكثير من االحباط 
والتأخير في حل القضية االهم التي تهدد االستقرار في 

واالن علينا . المنطقة وهي النزاع الفلسطيني االسرائيلي
ان نركز كيف نعيد صنع االمل ونمكن اعادة احياء 

ية لحل هذه القضية واللجوء للسالم الذي العملية السلم
فنحن ال نعيش في . نؤمن انه الحل الوحيد لهذه القضية

عزلة عن العالم ونعرف ان توقف مسار السالم االن يؤثر 
على عالقتنا مع اسرائيل وان موقف االردن الدائم هو اننا 
ملتزمون بالسالم لكن السالم يجب ان يكون شامال ونحن 

ن ان نحتفل قريبا جدا عندما يتم تلبية نأمل بان نتمك
مطالب الفلسطينيين وتنشأ دولة فلسطينية يمكنها ان 
تعيش بأمن وسالم مع جارتها دولة اسرائيل وتضمن 

  .السالم للمنطقة

  ٢ص ٢٨/٩/٢٠١٩ الرأي



  
  ١١٩ 
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حراك أردني فلسطيني في أروقة األمم المتحدة 
 لحماية األقصى

 

رجية والمغتربين قالت وزارة الخا - فلسطين
الفلسطينية، إن أروقة األمم المتحدة في نيويورك تشهد 
ًحراكا سياسيا ودبلوماسيا متواصال وبتنسيق فلسطيني  ً ً ً
ٕأردني واسالمي لتوفير الحماية للمسجد االقصى المبارك 
في مواجهة ما يتعرض له من مخاطر التقسيم الزماني 

حمل والمكاني، وبهدف حث المجتمع الدولي على ت
مسؤولياته القانونية واألخالقية ضد محاوالت االحتالل 
المتواصل لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في 
المسجد األقصى المبارك، ومطالبته بتوفير الحماية 

  .الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته

وأشادت الوزارة بدور ومواقف األردن بقيادة 
في رعاية وحماية والدفاع عن جاللة الملك عبداهللا الثاني 

  .المسجد األقصى المبارك

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن سلطات 
االحتالل اعتادت استغالل فترة األعياد اليهودية لتحقيق 
أغراض سياسية استعمارية على حساب الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، خاصة حقه في مقدساته 

لوصول اليها، ومع اقتراب المسيحية واالسالمية وحرية ا
موعد األعياد اليهودية صعدت المنظمات اليهودية 

المزعوم من تنفيذ ) الهيكل(المتطرفة بما فيها منظمات 
ٕبرامج تهويدية واقتحامات واسعة النطاق للمسجد األقصى 
المبارك بالتنسيق الكامل مع شرطة االحتالل وأجهزته 

يومية لباحات المختلفة، اضافة لتصعيد االقتحامات ال
االقصى والتي كان آخرها قيام رئيس لجنة الخارجية 

 ١٣٢واالمن في الكنيست، افي ديختر، على رأس 
ًمستوطنا باقتحام المسجد االقصى عشية رأس السنة 

  .العبرية

وأوضحت الوزار في بيانها، أن هذه الفترة من 
ًكل عام تشهد تصعيدا ملحوظا في حجم االعتداءات  ً

التنكيلية بحق المواطنين المقدسيين والتضييقات 
والمصلين، حيث تستبق إسرائيل أعيادها بتحويل المدينة 
المحتلة ومحيط المسجد األقصى على وجه الخصوص 
الى ثكنة عسكرية بما يرافقها من تكثيف نشر الحواجز 
على مداخل األحياء المقدسية والمسجد األقصى المبارك 

أماكنهم المقدسة لمنع المواطنين من الوصول الى 
ٕوتفتيشهم واحتجاز هوياتهم وارهابهم، وبالتزامن أيضا 
تشن سلطات االحتالل حملة اعتقاالت عشوائية واسعة 
ٕفي صفوف المواطنين، وابعاد أعداد منهم عن مناطق 
بذرائع واهية كما حصل أمس األول في العيسوية، اضافة 
العتداءات االحتالل المتواصل على رجاالت األوقاف 
ٕاالسالمية من ضرب وابعادات عن األقصى، ومحاولة 

  .سرقة صالحياتهم ومصادرتها

  ١ص ٢٨/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

النائب السعود يعرض الجهود األردنية تجاه 
  القضية الفلسطينية

 

 أكد رئيس الوفد البرلماني األردني - بترا -روما 
 النائب المحامي يحيى السعود ان األردن سيبقى داعما
للشعب الفلسطيني وصوال لدولته المستقلة، الفتا الى 
الجهود التي يبذلها جاللة الملك عبداهللا الثاني بن 

   الحسين بهذا الشأن

جاء ذلك خالل لقائه وأعضاء الوفد النواب سعود 
أبو محفوظ واحمد الرقب اليوم الجمعة في العاصمة 

دد اإليطالية روما، مؤسسة شبكة المستقبل االيطالية وع
  .من كبار المسؤولين في مقاطعه التسيو اإليطالية

وبين السعود حجم المعاناة التي يواجهها الشعب 
الفلسطيني القابع تحت االحتالل اإلسرائيلي والتحديات 
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االقتصادية التي يمر بها االردن جراء مواقفه الواضحة 
تجاه العديد من القضايا اإلقليمية والدولية وعلى رأسها 

. لفلسطينية باعتبارها قضيته المركزية االولىالقضية ا
وتابع ان القضية الفلسطينية تمر حاليا في نفق مظلم 
يسوده المؤامرات من كل صوب واتجاه مؤكدا ان األردن 
يرفض اية خطة تحاك للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة 
وسيدعم كافة الجهود المبذولة بهذا الشأن، داعيا ايطاليا 

  . حضور قوي في ملف القضية الفلسطينيةبأن يكون لها

وبين السعود ان المسجد االقصى يتعرض يوميا 
للعديد من االقتحامات واالنتهاكات التي يقوم بها 
المستوطنون وأذرع االحتالل األخرى، اضافة الى فرض 
قيود على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل 

ت اعتقال الفلسطيني المحتل للمسجد تتمثل في حمال
وغيرها من الممارسات العنصرية، ما يتطلب من المجتمع 
الدولي الضغط على دولة االحتالل لاللتزام بالمواثيق 
واألعراف الدولية ومنظومات حقوق االنسان بهذا 

  .الخصوص

واشار اعضاء الوفد، بدورهم، الى ان قرارات 
اليونسكو بشأن أبناء الشعب الفلسطيني تغضب إسرائيل، 

تين الى ان الشعب الفلسطيني يتعرض يوميا للعديد الف
من االنتهاكات والممارسات المرفوضة من سلب لحقوقهم 

  .المشروعة واعتقاالت وقتل االطفال والنساء وكبار السن

وأكد ممثلو شبكة المستقبل االيطالية، من 
جانبهم، تضامن الشبكة مع الشعب الفلسطيني والوقوف 

عرض له من ضغوطات اقتصادية، الى جانب االردن لما يت
مشيرين الى استعدادهم لتقديم مساعدات لالجئين في 

  .المخيمات االردنية

كما اشار ممثلو مقاطعه التسيو إلى أن ايطاليا تقف الى 
جانب االردن وتدعم توجهاتها، مؤكدين وجوب إيجاد حل 
عادل وشامل للقضية الفلسطينية لكي تنعم المنطقة ككل 

  .بالسالم

  ٢٨/٩/٢٠١٩لة االنباء االردنية وكا

* * * * *  

وتأثيرها  إسرائيل ندوة حول التحوالت في األردن
  على السياسات اإلقليمية

  

عقد مركز دراسات الشرق األوسط أمس السبت 
تحوالت إسرائيل "في العاصمة األردنية عمان ندوة بعنوان 

، حيث "وتأثيرها في سياستها تجاه العرب والفلسطينيين
ت الندوة ثالثة محاور رئيسية وهي التحوالت تناول

، التحوالت األمنية وأخيرا التحوالت "إسرائيل"السياسية في 
  ."إسرائيل"االقتصادية واالجتماعية في 

  جلسة االفتتاح

وتحدث رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربية محمد بركة في جلسة االفتتاح عن مخرجات 

 األخيرة مستعرضا خيارات تشكيل االنتخابات االسرائيلية
الحكومة ومنها تشكيل حكومة وهد وهي وحدة حكومة 
وطنية بين حزبي األبيض األزرق والليكود، أما االحتمال 
الثاني سيطرة حزب الليكود على الحكومة أو العودة إلى 
صندوق االنتخابات مرة أخرى عند انتهاء الفترة القانونية 

  .لتشكيل الحكومة

كة إلى قانون القومية اليهودي وتطرق بر
موضحا أنه قانون كارثي يهدد البقاء الفلسطيني من 

  .خالل حصر حق تقرير المصير باليهود فقط

بوضع مشروع : "وطالب بركة في نهاية كلمته
عربي لفضح قانون القومية العنصري ومقاومة نتائجه 
ٕالسلبية، وانهاء حالة االنقسام الفلسطيني التي وصفها 

  ".بة الثانية الذي يخدم المشروع الصهيونيبالنك

  محرك خطير

فيما أوضح األمين العام للجنة الملكية لشؤون 
القدس عبداهللا كنعان أن إسرائيل تشكل محركا خطيرا في 
الواقع اإلقليمي والعالمي وأنها تعتبر نموذج غير معهود 
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في السياسة الدولية، من خالل عدم التزامها بالقوانين 
مقابل مطالبة البعض بااللتزام بالمعاهدات الدولية الدولية 

وأن إفراز العديد من األحزاب زادت من عنصرية الدولة 
تجاه الفلسطينيين، مضيفا أن التدخل اليميني في جهاز 
التعليم أدى إلى إمالء وجهة نظر قومية دينية متشددة 
محاولة كسب التأييد الدولي من خالل سياساتها 

  .االقتصادية

بالخطر " إسرائيل"ار كنعان إلى أن شعور وأش
نتيجة فرض واقع سياسي شرق أوسطي خالي من 
إسرائيل أدى إلى تحرك اللوبي الصهيوني للقضاء على 
الجيوش العربية القوية واشغالها في حروب اهلية أو 

  .اقليمية بهدف اضعافها

  نطاق الجغرافيا

من جهته اعتبر وزير الخارجية األردني األسبق 
ل أبو جابر أن المشروع الصهيوني يتجاوز نطاق كام

الجغرافيا وأنها تعمل على رزع الصراع في المنطقة 
ٕواضعافها وتفتيت الدول العربية لتظل إسرائيل مسيطرة 
على المنطقة، مع استمرار الحركة الصهيونية في شيطنة 
العرب لدى العالم العربي، وخلق حالة من العداء بين 

 في المنطقة والتي تتكون من العرب القوميات الرئيسية
والفرس والترك واألكراد، كما اعتبر أبوجابر أن صفقة 
ًالقرن تمثل مشروعا قديما تم تنفيذ العديد من بنودها  ً

  .التي تتمحور حول تصفية القضية الفلسطينية

فيما أكد مدير مركز دراسات الشرق األوسط 
للخروج الدكتور بيان العمري ضرورة وضع استراتيجية 

مما تواجهه األمة من أزمات وتحديات في مواجهة 
أعدائها ومواجهة المشاريع الدولية واإلقليمية الساعية 
ًإلضعاف األمة العربية، معتبرا أن االستسالم لهذا الواقع 
يعيق تحقيق المصالح الوطنية والقومية العليا، في حين 

  .إسرائيل تعزيز استمرارها

 من الندوات وأشار العمري إلى سلسلة
المتخصصة التي عقدها مركز دراسات الشرق األوسط 
في خدمة المسار السياسي العملي، وسعيه من خالل 
هذه الندوة لتأسيس تصور متكامل حول التحوالت 
اإلسرائيلية وكيفية التعامل مع االحتالل والصراع واألدوات 
الالزمة لمواجهته وتحقيق المصالح العليا للقضية 

  .ة والشعب الفلسطينيالفلسطيني

  "إسرائيل"التحوالت السياسية في 

وأدار الجلسة األولى من الندوة التي كانت تحت 
عنوان التحوالت السياسية في اسرائيل محمد بركة وتحدث 
فيها مدير عام المركز العربي للدراسات االجتماعية 

أن نتائج  التطبيقية في حيفا مهند مصطفى مشيرا إلى
خيرة هي نتاج لتحوالت سابقة ادت الى االنتخابات األ

الهيمنة اليمينية وتحولها من حزب الى كتلة التي بدأ 
بتغير الجهاز القضائي والمجتمع الصهيوني من خالل 
السيطرة على السياسة االسرائيلية وأن اليمين هو الوحيد 
القادر على تشكيل حكومة ألنه الوحيد الذي له حضور 

ة في المجتمع اليهودي عكس في كل الطبقات االجتماعي
معسكر اليسار الذي ينحصر حضوره في الطبقة 

  .الوسطى

فيما اعتبر الدكتور نظام بركات رئيس قسم 
العلوم السياسية في جامعة اليرموك أن الساحة السياسية 
في إسرائيل شهدت مجموعة من التحوالت الرئيسية ومن 

لسياسية أبرزها، زيادة تفكك وتشرذم الحركات واألحزاب ا
وظهور حالة من سيطرة األحزاب الصغيرة والمتوسطة 
على تشكيل الحكومات اإلسرائيلية غير المتجانسة، 
وغياب الدور الفعال للقيادات الكارزمية والتاريخية 
وصعود التيار الديني القومي في إسرائيل وازدياد تأثيره 
على السياسة اإلسرائيلية، وانحسار دور المؤسسة 

لصالح القوى اليمنية والدينية في النظام العسكرية 
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مع تراجع الثقة بالسلطة ومؤسساتها الرسمية ،السياسي
  .سواء على صعيد السلطة التنفيذية أو التشريعية

وأشار بركات إلى أثر هذه التحوالت اإلسرائيلية 
تجاه الفلسطينيين والعرب، ومنها تغيرات جذرية في 

 وتراجع إمكانية نشوب ٕوسائل الصراع بين العرب واسرائيل
حروب واسعة في المنطقة واالتجاه لتحويل الصراع 

 إسرائيلي، - اإلسرائيلي إلى نزاع فلسطيني- العربي
وتعميق سياسة التمييز ضد الشعب الفلسطيني ومصادرة 
حقوقه وتهويد األراضي المحتلة وشرعنة االستيطان الذي 

 ،٦٧شرع في ابتالع أراضي المناطق المحتلة سنة 
تهميش دور األقلية العربية في إسرائيل والذين يشكلون و

من سكان إسرائيل وتصاعد التهديدات % ٢٠حوالي 
اإلسرائيلية بسلب حقوقهم المدنية، مع تعاظم الهجمة 
 الصهيونية على القدس وازدياد االنتهاكات اإلسرائيلية

ٕالغاء حق العودة لالجئين، ومحاولة تصفية دور وكالة و
ًاستنادا إلى الدعم األمريكي في ظل سياسة ) األونروا(

  .ترامب المؤيدة ألطماع الحكومة اإلسرائيلية اليمينية

  "إسرائيل"التحوالت األمنية في 

التحوالت "أما الجلسة الثانية والتي حملت عنوان 
أدارها عضو فريق األزمات العربي " األمنية في اسرائيل

 تحدث في مركز دراسات الشرق األوسط قاصد محمود
فيها أستاذ تاريخ الشرق األوسط في الكلية األكاديمية 
بيت بيرل جوني منصور موضحا أن تجربة نتنياهو 
تميزت في هذه الفترة الزمنية بكونها متعددة االتجاهات 

" اسرائيل"االمنية واالقتصادية والسياسية داخليا في 
  .واقليميا ودوليا

 اخلواشار منصور إلى أن التحوالت األمنية د
تتمحور داخل ثمانية محاور مركزية لفهم " اسرائيل"

التحوالت األمنية وتأثيرها في سياساتها تجاه العرب 
  .والفلسطينيين

وبشيء من التفصيل ذكر منصور النقاط 
الثمانية وهي المحور األول بيان مفهوم األمن القومي 
والعقيدة العسكرية في اسرائيل والتحوالت التي طرأت 

ث تحولت إسرائيل من حالة هجوم ومباغته الى عليها، حي
حالة حماية الجبهة الداخليه والدفاع عنها، أما المحور 
الثاني أن الوضع داخل اسرائيل والتحوالت التي شهدتها 
خالل هذا العقد وخصوصا في بنية الجيش وتعاطية مع 

  .االزمات االقليمية والدولية

وعرض منصور في المحور الثالث للتحوالت 
فيها وتفاعلها معها سياسيا " اسرائيل"اإلقليمية ودور 

وعسكريا على الصعيدين االقليمي والدولي، وعن عالقات 
إسرائيل مع دول من خارج المنطقة وأثر ذلك على 

  .سلوكها وتوجهها السياسي والعسكري هو المحور الرابع

وتطرق منصور حول الملف النووي اإليراني 
يل  خطورة على وجود اسرائالذي يعتبره نتنياهو أشد

  .ومستقبلها وهو المحور الخامس

واما القضية الفلسطينية ومحاوالت الحكومة 
االسرائيلية لتصغر محوريتها وتحويلها الى قضية 
هامشية من خالل اقناع بعض الدول العربية وخصوصا 
دول الخليج بان طول المدة الزمنية لم يسعف القضية 

 طبيعية في المنطقة وهو "اسرائيل"الفلسطينية وان 
  .المحور السادس التي اشار إليه المنصور

وجاء المنصور موضحا ان المحور السابع 
يسلط الضوء حول امكانيات فتح جبهة قتالية في شمالي 
فلسطين مع حزب اهللا يمكن أن تعانيه الدولة اإلسرائيلية 

  .في حال صوب حزب ااهللا سالحه باتجاه اسرائيل

 ورقته بالمحور الثامن الى وختم منصور عرض
لحرب من نوع جديد تمرست فيها وهو " اسرائيل"لجوء 

التي قد تسهم في إحداث " حرب السايبر"الحرب القادمة 
حاالت من البلبلة حال استخدامها خصوصا أن 
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الميليشيات وحكومات عربية متواضعه من حيث القدرات 
  .والثروات وما تملكه من مخزون تكنولوجي

مدير العام االسبق لمركز الراسات وقدم ال
االستراتيجية في القوات المسلحة محمود ادريسات الورقة 
الثانية من الجلسة الثانية مبينا أن اسرائيل تبنت منذ 

ان حدود اسرائيل "قيامها مقولة بن غوريون الشهيرة 
  ".تكون حيث يقف جنودها

وفي ضوء ذلك قال ادريسات إن نظرية االمن 
تعتمد على عدد من العوامل المتاخله في االسرائيلي 

مقدمتها القوة العسكرية واستمرارية الهجرة اليهودية الى 
فلسطين اضافة إلى توسيع االستيطان والسعي المتالك 
التكنولوجيا وخاصة العسكرية منها لتبقى متفوقة اقليميا، 
إلى جانب االستمرار بعالقات استراتيجية مع الدول 

  .العظمى

 من تحوالت ٢٠٠٩ا جرى في عام إال أن م
، ٢٠٠٦أمنية اسرائيلية الذي له جذوره من حرب لبنان 

كما أن زيادة نفوذ حركة حماس في الضفة الغربية وغزة 
ووصلها الحقا الى السلطة أسهم في تعزيز مخاوف 
اسرائيل على امنها الداخلي وسترسل ادريسات حديثه عن 

االضطراب واالرتباك أن الربيع العربي أدى الى الكثير من 
لدى صانع القرار االسرائيلي تحسبا من نجاح ثورات 
الشعوب في التقدم نحو الحرية والديمقراطية، إلى جانب 
االتفاق النووي بين الواليات المتحدة والدول الكبرى من 
جهة وايران من جهة اخرى وكلها أدت إلى تحوالت أمنية 

  .جديدة

ه التحوالت وبين ادريسات أن التعامل مع هذ
بحاجة الى انجاز المصالحة الفلسطينية ومراجعة دور 
السلطة في التنسيق االمني مع اسرائيل اضافة الى 
استعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها 
لتكون رافعة النضال الفلسطيني شعبيا ورسميا اضافة الى 
اجراء انتخابات لرفد السلطة ومؤسساتهابكوادر 

ايجاد وسيلة لفك ارتباط واعتماد االقتصاد جديدةو
  .الفلسطيني على دولة االحتالل

  "إسرائيل"التحوالت االقتصادية واالجتماعية في 

كما بحثت الجلسة الثالثة من الندوة والتي أدارها 
الوزير األسبق الدكتور محمد مامسر التحوالت 
االقتصادية واالجتماعية في إسرائيل، حيث أشار الدكتور 

صر عبد الكريم أستاذ المالية والمحاسبة في كلية ن
الدراسات العليا في الجامعة العربية األميركية في رام اهللا 
إلى ما يتميز النظام االقتصادي اإلسرائيلي من درجة 
ًعالية من المركزية خصوصا في سيطرة الحكومة على 
الموارد، وارتباطه بشكل وثيق بالسياسة التوسعية المبنية 

أيدولوجية قومية دينية يهودية، وأثر هذا االقتصاد على 
بشكل مباشر وجوهري على الفلسطينيين والعرب، 
والسيطرة اإلسرائيلية على توجيهات المساعدات األمريكية 
ًوسياسة العقوبات االقتصادية سواء كانت على 

  .الفلسطينيين أو العرب

وأكد عبد الكريم أن أحد أبرز التحوالت 
ي هذه الفترة هي تناغم الرئيس األمريكي مع االقتصادية ف

رئيس الوزراء اإلسرائيلي في اعتماد االقتصاد أساس 
سياسة العصا والجزرة تجاه العديد من الدول والمؤسسات 
واألفراد، والسعي اإلسرائيلي لفتح آفاق جديدة لبيع 
ّمنظومات التكنولوجيا ومعدات تحلية المياه وغيرها إلى 

ًة والعراق والدول األفريقية خصوصا عن األسواق الخليجي
طريق األردن وبعض الدول األوروبية، والتطبيع مع 

  .الدول العربية

من جهته أشار الدكتور خالد إبو عصبة مدير 
معهد مسار لألبحاث االجتماعية والتطبيقية في حيفا ما 
ًيعيشه واقع المجتمع اإلسرائيلي اجتماعيا واقتصاديا من  ً

لي ومشاكل أساسية تتعلق بالمبنى التناقض الداخ
االجتماعي والتباين الثقافي لدى قطاعات عديدة داخل 
المجتمع اإلسرائيلي، وحالة القلق على استمرار التماسك 
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ّاالجتماعي والثقافي للمجتمع اإلسرائيلي في ظل خشية 
والتي طالما عملت " الصهيونية"فقدان الروح الوطنية 

 هذه التغيرات على المبنى المؤسسة على تعزيزها، وأثر
االجتماعي اإلسرائيلي من خالل اتساع الفجوة في الدخل 
الفردي واألسري، واالستقطاب السياسي لمجموعات وفئات 

 وتراجع أو ،في ظل صراع على اقتسام الحصة االقتصادية
 وتفكيك دولة الرفاهية ،شبه انهيار منظمة العمال العامة
الطبقة " فجوة كبيرة بين وانقسام الطبقة الوسطى، وخلق

  ".الطبقة الوسطى السفلى"و" الوسطى العليا

وأشار أبو عصبة إلى السياسة اإلسرائيلية لخلق 
واقع بعدم وجود أي إمكانية من التطور االقتصادي 
الفلسطيني في ظل سيطرة محكمة لالحتالل، وجعل هذا 
االقتصاد مرتبط باالقتصاد اإلسرائيلي ومتحكم حتى 

 السياسية، في حين يتم دمجهم فلسطينيي الداخل بقراراته
في االقتصاد اإلسرائيلي كأفراد بشكل حقيقي بحيث 
يخدمون في رفع معدل النمو االقتصادي، مع تحطيم 
ًالكيان الجماعي للفلسطينيين اجتماعيا وثقافيا وقوميا  ً ً
ًوسياسيا بواسطة تشريع القوانين واتخاذ إجراءات صارمة 

سية، وهو ما يهدف في النهاية إلى بحق تنظيمات سيا
تحويل الفلسطينيين في إسرائيل إلى عمال مهاجرين 
يخدمون االقتصاد اإلسرائيلي، وليس لهم كيان جماعي، 
بمعنى أن يتحولوا إلى مجتمع هش منكسر فوضوي 

  .يسوده الخالف والصراع

  ٢٨/٩/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

مم المتحدة يضعان األردن وفلسطين في األ
 العالم أمام مسؤولياته

  

تنسيق في المواقف والرؤى  - علي ابو حبلة
جمعت قواسم مشتركة في خطابي الملك عبد اهللا الثاني 

في الجمعية العامة لالمم  مود عباسوالرئيس مح

المتحدة، وتشكل ثمرة جهود للتنسيق االردني والفلسطيني 
لمواجهة المخططات االسرائيلية وضربها بعرض الحائط 
بكل اسس ومعايير السالم وخرقها الفاضح لكل قرارات 
الشرعيه الدولية، وان اسرائيل ما كانت لتتمادى في 

الشرعية الدولية لوال الدعم مواقفها وتمردها على قرارات 
 وهذا ما تناوله الملك عبد اهللا ،والتأييد االمريكي لمواقفها

الثاني في مضمون خطابه وما عبر عنه الرئيس محمود 
ين تطرق لحق تقرير المصير ح عباس صراحه ووضوح

ال يوجد شعب على هذه البسيطة ال يتمتع بالحق «: قائال
لماذا نحن ال؟ . بيرةشعوب صغيرة وك .في تقرير المصير

لماذا ال نعطى .  مليون فلسطيني حول العالم١٣نحن 
لنبن دولتنا . حق تقرير المصير؟ وهذا ليس ضد أحد

المستقلة ولتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، أين 
  .الخطأ وأين الجريمة في ذلك؟

عباس المجتمعين ان مسؤولية حماية  وخاطب
عاتقكم انتم المجتمعون  علىالسالم والقانون الدولي تقع 

  أعضاء الهيئة العامه لالمم المتحدة

فيما أكد أن جميع االتفاقيات الموقعة مع 
إسرائيل ستكون منتهية في حال قررت اسرائيل ضم 

  .مناطق غور األردن في الضفة الغربية

القانون الدولي الذي قبلناه وتمسكنا «وأكد أن 
في خطر شديد به، والسالم الذي نسعى إليه، أصبحا 

بسبب السياسات واإلجراءات التي تقوم بها إسرائيل في 
أرضنا المحتلة، وبسبب تنكرها لالتفاقات الموقعة معها 

، مشددا على »ٕ والى اآلن١٩٩٣منذ اتفاق أوسلو عام 
تقع على «أن مسؤولية حماية السالم والقانون الدولي 

  .عاتق األمم المتحدة

 ويثير الدهشة ما يدعو لألسف«وأشار الى أن 
واالستغراب هو ان الواليات المتحدة التي هي عضو دائم 
ًفي مجلس االمن، بدال من ان تصون السالم واألمن 
ًالدوليين، وبدال من أن تحترم قرارات األمم المتحدة، فهي 
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تساند العدوان اإلسرائيلي علينا، وتتنكر لمسؤولياتها 
، بل وأقدمت على الدولية والقانونية والسياسية واألخالقية

إجراءات غير قانونية غاية في العدوانية عندما قررت 
االعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وعندما نقلت 
سفارتها اليها، باستفزاز صارخ لمشاعر ماليين المسلمين 
والمسيحيين الذين تمثل القدس جزءا من عقيدتهم 

مة الدينية، ولكن ستبقى القدس رغم كل اإلجراءات عاص
  .أبدية لفلسطين شاء من شاء وأبى من أبى

على الرغم من االحتالل «وأشار إلى أنه 
اإلسرائيلي ومن يقف خلفه، فقد حصلت فلسطين على 

  . دولة في العالم١٤٠اعتراف 

وجدد الرئيس عباس رفضه بخطة السالم 
، أو أية »صفقة القرن«ًاألمريكية، المعروفة إعالميا بـ 

تطرحها اإلدارة » ة وواهيةوهمي«حلول اقتصادية 
ٕنسفت بسياساتها واجراءاتها كل فرص «األميركية، بعدما 

  .تحقيق السالم

الموقف الفلسطيني الداعي الى التمسك  وجدد
باستخدام الوسائل السلمية في مقاومة االحتالل 

سنرفض كل أنواع السالح وال نقبل «: وقال. اإلسرائيلي
  .باستعمال السالح في أي مكان آخر

كلمة الملك عبد الثاني ملك المملكه االردنيه 
جاءت متماهية مع المواقف الفلسطينيه فيما يخص 
فلسطين ويخدم قضية السالم والموقف االردني الثابت من 
عروبة القدس والواليه الهاتشمية عليها قول جاللة الملك 

اإنها لمفارقة صادمة أن تكون األراضي «عبد اهللا الثاني 
 األديان الثالثة التي تشترك في وصية حب المقدسة، مهد

هذه األرض هي مسرى  .الجار العظيمة، مكانا للصراع
األنبياء، وهي األرض التي سعى فيها أجيال من 
المسلمين والمسيحيين واليهود إلى العيش في طاعة اهللا، 
. وتعليم أطفالهم التسامح، والرحمة، واحترام اآلخرين

كانا للفصل العنصري، فهذه األرض المقدسة ليست م
  .والنزوح القسري، والعنف، وانعدام الثقة

ًواردف قائال قبل أربعين عاما، وفي هذه  
القاعة، وقف والدي، جاللة المغفور له الملك الحسين، 
الذي كان محبا للسالم، وشجب االحتالل وأية محاوالت 

عشرات القرون من التاريخ والتراث والرموز «لشطب 
  .من عقل العالم وتاريخه» ارية واألخالقيةالروحية والحض

إن استمرار االحتالل إلى يومنا هذا مأساة 
أخالقية عالمية، فال يمكن الحتالل أو نزوح أو إجراءات 
تتخذ بالقوة أن تمحو تاريخ شعب أو آماله أو حقوقه، أو 
أن تغير اإلرث الحقيقي للقيم المشتركة بين أتباع 

 ما من شيء يستطيع أن .الديانات السماوية الثالث
يسلب حقوق الشعب الفلسطيني الدولية بالمساواة 

  .والعدالة وتحقيق المصير

ولغة ال تحمل التاويل وتعبير عن االصرار  
والموقف االردني قال الملك عبد اهللا الثاني ؟؟؟ يسألني 
الشباب، لماذا ال يقف العالم إلى جانب حقوق 

بة على سؤالهم لنريهم الفلسطينيين؟ ألم يحن الوقت لإلجا
  أن العدالة الدولية وحقوق اإلنسان تشملهم أيضا؟

إن ذلك يبدأ باحترام األماكن المقدسة ورفض كل 
المحاوالت لتغيير الوضع القانوني للقدس الشرقية 

ما الدروس . والهوية التاريخية األصيلة للمدينة المقدسة
 ّالتي نعلمها للشباب عندما يرون قوات مسلحة تدخل

الحرم الشريف والمسلمون مجتمعون / المسجد األقصى
  للصالة؟

بصفتي صاحب الوصاية الهاشمية، فإنني ملتزم 
بواجب خاص لحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
القدس، ولكننا جميعا معنيون وملزمون أخالقيا بحماية 
الحريات الدينية وحقوق اإلنسان، لذا دعونا نحفظ 

 لسائر البشرية كمدينة تجمعنا ورمزا المدينة المقدسة
  .للسالم
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وعلينا العمل إلنهاء الصراع والوصول إلى  
سالم عادل ودائم و شامل من خالل تحقيق حل الدولتين، 
وهو الحل وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة، 
الذي ينهي الصراع ويفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية 

ة وذات السيادة على خطوط الرابع المستقلة القابلة للحيا
، وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧من حزيران عام 

  .وتعيش بأمن وسالم إلى جانب إسرائيل

ٕإن حل الدولتين هو الحل الحقيقي الوحيد، واال 
فما البديل؟ هل هي دولة واحدة تمارس سياسة الفصل 
العنصري بقوانين غير متساوية وتعتمد على القوة، 

تخون أهم قيم الساعين نحو السالم من كال وبالتالي 
الطرفين؟ فهذه وصفة للصراع المستمر وليست السبيل 

  .نحو األمن واالستقرار والسالم

هذا التماهي في المواقف والتنسيق ما بين 
االردن وفلسطين هو ثمرة جهود باتت تجمع الهم 
المشترك ووحدة المصير بين الشعبين األردني 

نبعه االيمان االردني بحق تقرير والفلسطيني وهذا م
المصير للشعب االردني وحقه باقامة دولته المستقله 

وهذه المواقف تنبع اصال من ايمان  وعاصمتها القدس
االردن وايمانه بحسب ما عبر عنه الملك عبد اهللا الثاني 

التسامح والتعاطف والمساواة بين « تنبع اساسا من 
الوئام العالمي والعمل جميع البشر هي القيم التي تجعل 

وهذه هي القيم ذاتها التي بني عليها . المشترك ممكنين
أن نعيش معا بسالم ونلتزم بحسن : ميثاق األمم المتحدة

الجوار، وأن نحترم حقوق الجميع والمساواة بينهم، وأن 
نجمع جهودنا ونوحد قوانا للحفاظ على األمن والسالم 

ة واالزدهار وتوفير لتحسين حياة الناس من خالل العدال
  .األمل للبشرية

هذه هي الواجبات األخالقية التي حددها مؤسسو 
األمم المتحدة وهي اآلن مسؤولية تقع على عاتقنا، 

  .وعلينا أال نفشل

وبنفس الطريق والنهج وضمن القواسم المشتركه 
االردنيه والفلسطينيه قال الرئيس محمود عباس مخاطبا 

يدنا ممدودة للسالم «مم المتحده اعضاء الهيئه العامه لال
مع إسرائيل، ألنني مقتنع ان السالم ال يأتي اال 

  .بالمفاوضات

وفي مجمل مضمون الموقفين االردني 
والفلسطيني ال بد والتذكير ان إسرائيل فعال انهت جميع 
االتفاقات مع الفلسطينيين ولم تعد لهذه االتفاقات قيمه 

فها وغاياتها في تذكر سوى ما يحقق السرائيل اهدا
تكريس االحتالل وهنا السؤال الذي يطرح نفسه اليس ضم 
القدس واعالن امريكا االعتراف بالسيادة االسرائيلية 
عليها ونقل السفارة االمريكية خرق فاضح واخالل 
باالتفاقات الموقعه مع السلطة الفلسطينية وخرق 
التفاقات وادي عربه مع االردن فيما يخص الوصايه 

شمية، ويشكل االجراء االسرائيلي والقرار االمريكي الها
مبرر للخروج من اتفاق اوسلو الذي اصبح من الماضي 
منذ تطبيق شارون لخطه الفصل االحادي الجانب مع غزه 
وهناك فيتو اسرائيلي للحيلوله دون انهاء االنقسام 
وتحقيق المصالحه وتسعى حكومة االحتالل لتكريس 

قسام فهو مصلحه اسرائيليه، وهذا الفصل الجغرافي واالن
اسرائيل دوله «ما اكده الرئيس محمود عباس بقوله 

عنصرية وتمارس سياسة االبرتهايد وقانون القومية 
تجسيد للعنصرية التي ينبذها المجتمع الدولي وخروج 

وأننا على يقين بأن  ،المعقودة معهاعن كافة االتفاقات 
ت السابقة زائل ال االحتالل شأنه في ذلك شأن االحتالال

  .محالة

ويبقى السؤال الذي نتوجه به لدول العالم اجمع، 
ألم يحن الوقت لخالص الشعب الفلسطيني وانعتاقه من 

  !هذا الظلم والقهر واالحتالل؟

  ١٦ ص٣٠/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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" صفقة القرن"سيتم اإلعالن عن : فريدمان
  قبل نهاية العام

 

ال السفير األمريكي في  ق- )أ.ب.د( - تل أبيب
إسرائيل ديفيد فريدمان، إنه سيتم اإلعالن عن خطة 

 .السالم األمريكية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري

" جيروزاليم بوست"وفي مقابلة مع صحيفة 
إنني واثق تماما من أنه سيتم : "اإلسرائيلية، قال فريدمان

بوع ال أريد أن أقول خالل أس. ٢٠١٩اإلعالن عنها في 
  ".أو شهر، إال أننا قريبون جدا من خط النهاية

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
قال قبل االنتخابات األخيرة إنه سيتم نشر خطة الرئيس 

  .األمريكي دونالد ترامب للسالم في غضون أيام

وعما إذا كان من الممكن نشر الخطة قبل 
 إسرائيل، أجاب تشكيل االئتالف الحكومي القادم في

نريد نشرها في بيئة تكون فيها : "فريدمان للصحيفة
نريد … )أي مع الخطة(حكومة قادرة على التفاعل معها 

التعامل مع حكومة قائمة، حتى تكون في وضع يسمح 
  ".لها بالتفاعل واالستجابة والحديث معنا بشأنها

أعتقد أننا سنحترم العملية الديمقراطية : "وأضاف
ٕواذا ما . يل خالل تشكيل االئتالف الحكوميفي إسرائ

اختار أي شخص التحدث إلينا، فإننا سنقدم المساعدة 
  ".قدر اإلمكان في هذه العملية

وحول السبب الذي يجعل اإلدارة األمريكية تقدم 
مثل هذه الخطة من األساس في ظل الرفض الفلسطيني 

لست متشائما مثلكم بشأن : "المسبق لها، قال فريدمان
… رد الفعل الفلسطيني رغم أننا مستعدون لذلك االحتمال 

أعتقد أن العالم متعطش لمقترح يقدم حال واقعيا للصراع 
  ".المستمر منذ مئة عام أو أكثر

وردا على دعوات البعض المطالبة بضرورة نشر 
الخطة اآلن تحسبا لعدم إعادة انتخاب ترامب، قال 

ل أمامنا طريق نحن في إدارة ترامب ال يزا: "فريدمان
وال نركز في هذه المرحلة على تقديم أي شيء … طويل

  ". قبل أوانه ألنه ال يزال لدينا الكثير من الوقت

  ٣٠/٩/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

������

  صفقة بين نتنياهو وفيغلين ضحيتها األقصى

 

 تكشف تعهدات – القدس المحتلة –أسيل جندي 
يامين نتنياهو لرئيس حزب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بن

اليميني المتطرف موشيه فيغلين خالل اجتماعهما " هوية"
الخميس الماضي السر وراء انسحاب األخير من منافسة 
ٕنتنياهو في االنتخابات المقبلة، وادماج حزبه مع الليكود 
رغم عالقتهما المتوترة، خاصة بعد تحريض نتنياهو ضد 

 ".صم الشرسالخ"فيغلين لمرات ووصفه إياه بـ

وعقب اجتماع الخميس أعلن فيغلين انسحاب 
حزبه من االنتخابات المقبلة لصالح الليكود مقابل عدة 
امتيازات يمنحها نتنياهو لفيغلين وحزبه وقع عليها 
الطرفان، ومن المتوقع أن يصادقا عليها بشكل نهائي 

 .األسبوع المقبل

منح امتيازات خاصة "وتتضمن هذه التعهدات 
ات الهيكل المتطرفة، منها تحسين الخدمات لجماع

والمعلومات، وتقصير فترة انتظار اليهود أمام جبل 
ٕالهيكل، وتسهيل اقتحاماتهم واطالة مدتها، واحضار  ٕ
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، إلى "الفتات وأدوات تعريفية خاصة بهم في األقصى
جانب تعهد آخر وقع عليه نتنياهو بمنح فيغلين حقيبة 

 .وزارية في الحكومة المقبلة

ورحب اتحاد منظمات الهيكل بهذه التعهدات 
. ١٩٦٧واعتبرها أكبر إنجاز سياسي يحققه منذ عام 

وأكد المتحدث باسم االتحاد فريد أساف أن هذا القرار 
ّسيضمن زيادة أعداد اليهود المقتحمين لألقصى ويحسن 

 من سبل وطريقة االقتحامات لألقصى

  رفض فلسطيني

ئيس الهيئة وفي تعقيبه على االتفاق قال ر
إن المعركة االنتخابية "اإلسالمية العليا عكرمة صبري 

اإلسرائيلية معركة عدوانية ضد األقصى بشكل خاص، 
وضد القدس بشكل عام، والهدف منها حصد أصوات 

  ".اإلسرائيليين لصالح الليكود

وأكد صبري أن التصريحات والوعود التي قدمها 
مح بها ألن مرفوضة بالنسبة لنا، ولن نس"نتنياهو 

السيادة على األقصى للمسلمين، ولن نسمح بأي سيادة 
المستوطنون .. أخرى أو تدخل في شؤون مسجدنا

يقتحمون األقصى بحراسة، وهذا يعني ويؤكد أن األقصى 
 ".ليس لهم

أما الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص 
إن نتنياهو يقف اليوم أمام أزمة حادة، فهناك تهم "فقال، 

ه قد تنتهي به في السجن لو لم تكن هناك موجهة ل
انتخابات، لذلك هو يسعى لتشكيل تحالفاته على أساس 
قوى اليمين، ألنها ستكون حريصة عليه باعتباره 

 ".ممثلها

ستقايض تشريع "ويرى ابحيص أن قوى اليمين 
الحصانة له مقابل مكتسبات تطلبها، وهذا ما يسمح 

ر الوضع القائم فيه بإدخال االعتداء على األقصى وتغيي
باعتباره أحد البنود المعلنة لالتفاقات االنتخابية بين 

 ".نتنياهو وتلك الكتل

وأوضح أن مشروع تهويد األقصى وتغيير الوضع 
يتبناه نتنياهو على المستوى الشخصي، "القائم فيه 

ويجب أال ينسى أحد أن شبكة أنفاق الحائط الغربي 
 أن هذا االفتتاح قوبل افتتحت في حكومته األولى، ورغم

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

في حال فاز نتنياهو "كما أشار إلى أنه 
ّباالنتخابات، ستتعمد جماعات الهيكل التصعيد لتجره 
لتنفيذ اتفاقاته معهم باعتباره شرطا لمساعدته في تشكيل 

هم تنفيذ الحد األعلى من ائتالفه الحكومي، وسيضمن ل
تلك الوعود، خاصة أن تلك الجماعات عابرة لألحزاب 

المقصود باالتفاقات، " هوية"فهي موجودة في حزب 
وحزب اليمين الجديد، وحزب الليكود الذي يقوده نتنياهو 

 ".ًأيضا

  من موشيه فيغلين؟

يذكر أن موشيه فيغلين عضو سابق في حزب 
بزعامة " إسرائيل بيتنا"ب الليكود، تركه وانضم إلى حز

أفيغدور ليبرمان، ثم عاد بعدها إلى الليكود ونافس 
" هوية"نتنياهو على زعامة الحزب، ثم أسس الحقا حزب 

وانضمت له مجموعة المتطرفين في الليكود، وأقاموا 
 .الحزب على أسس عنصرية

وال يعترف أعضاء هذا الحزب بمصطلح 
ية وقطاع غزة ويدعون لضم الضفة الغرب" فلسطيني"

للسيادة اإلسرائيلية، كما يؤيدون تهجير جميع 
الفلسطينيين، ويعتبرون أن القوة والحسم العسكري هما 

 .فقط من يجلبان األمن والسالم

وأعرب فيغلين لإلعالم اإلسرائيلي عن رغبته 
بفوز معسكر اليمين ونتنياهو، لكنه قال إنه لن يستغرب 

ل نتنياهو، خاصة فيما عدم اإليفاء بااللتزامات من قب
يتعلق بطلبه منح التسهيالت الكاملة القتحامات 

 .المتطرفين لألقصى



  
  ١٢٩ 

وبعد انسحاب حزب فيغلين من االنتخابات 
الخميس قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان 

نتنياهو يبيع كل من حوله ويتحالف مع الشيطان "إن 
 إيهود باراك ، أما زعيم الحزب الديمقراطي"ليبق بالحكم

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

للحقيبة الوزارية " أزرق أبيض"كما تطرق حزب 
كرسي وزاري مقابل "التي وعد نتنياهو بها فيغلين، وقال 

حماية تشريعية لمساعدة نتنياهو على اإلفالت من 
  ".القانون والعقاب على ملفات الفساد

  ١/٩/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ارتفاع عدد الصحفيين المعتقلين في سجون 
 ٢٤االحتالل لـ 

 

 أكدت لجنة دعم -) فلسطين(رام اهللا 
ٍالصحفيين، أن االحتالل اإلسرائيلي ماض في استهدافه 
للحريات اإلعالمية من خالل تكثيف حمالت االعتقال 
بحق الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من التغطية 

وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم األحد، .وممارسة عملهم
بأن عدد الصحفيين المعتقلين في سجون االحتالل ارتفع 

 بعد أن اعتقلت قوات االحتالل صباح اليوم، ٢٤إلى 
الدكتورة في دائرة اإلعالم في جامعة بيرزيت وداد 

  .البرغوثي

أغسطس / ونوهت إلى أنه خالل شهر آب
 صحفيين، ومددت ٤الماضي اعتقلت قوات االحتالل 

  .اعتقال صحفيين اثنين

وذكرت اللجنة أن عدد الصحفيين المعتقلين 
 صحفيين، ٥في سجون االحتالل بلغ ) دون تهمة(ًإداريا 

 ١٢ صحفيين معتقلين بأحكام فعلية، و٧بينما ال يزال 
  .موقوفين

ولفتت النظر إلى أن االحتالل يصر على تكميم 
ً واجبهم المهني خالفا ٕاألفواه واعاقة الصحفيين عن أداء

للمواثيق الدولية والحقوقية التي تكفل حرية العمل 
الصحفي وتنص على حماية الصحفي أثناء النزاعات 

  .المسلحة سياسة ممنهجة ومقصودة

وأوضحت أن الصحفيين يتعرضون في سجون 
االحتالل لإلهمال الطبي وقمع الحريات والتنكيل النفسي 

  .ت جسيمة في القانون الدوليوالمعنوي والتي تعد مخالفا

ُوقالت إن الصحفي األسير بسام السايح يعاني 
ًحالة صحية حرجة جدا بعد تدهور إضافي طرأ على عمل 

  .فقط% ١٥عضلة القلب التي أصبحت تعمل بنسبة 

ّوبينت األسير السايح من أخطر الحاالت 
المرضية داخل السجون فهو يعاني من قصور حادة في 

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

وأكدت أن إدارة سجون االحتالل تمارس على 
األسرى المرضى، ومنهم الصحفيون، سياسة اإلهمال 
الطبي المتعمد، وتمنع زيارة األهالي لهم كما تمنع عنهم 

  .المالبس واألغطية وغيرها

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، الجهات ذات 
 بضرورة تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم العالقة
 للجم الممارسات العنصرية واإلرهابية التي ٢٢٢٢

  .يمارسها االحتالل والتحريض المتصاعد

ناشدت المجتمع الدولي، تأمين الحماية 
للصحفيين وتعزيز التضامن معهم، واإلفراج العاجل عن 

  .المعتقلين في سجون االحتالل

  ٢/٩/٢٠١٩يونال لالنباء وكالة قدس برس انترناش

* * * * *  

اعتقاالت ومداهمات بالضفة طالت محاضرة 
 جامعية ونجليها
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 اعتقلت قوات -وكاالت  - لسطين المحتلةف
 مواطنين ٦االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس األحد، 

فلسطينيين من الضفة من بينهم المحاضرة في كلية 
لدة كوبر االعالم بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي، من ب

وأفادت مصادر محلية أن قوات . شمال غرب رام اهللا
. االحتالل اعتقلت البرغوثي، عقب اقتحام منزلها وتفتيشه

يذكر أن االحتالل اعتقل نجلها الشاب كرمل البرغوثي يوم 
أمس األول، أثناء عودته من مدينة الخليل، كما اعتقل 

  .نجلها الثاني قسام قبل أسبوع

الل بالقدس إغالق جمعية وجددت شرطة االحت
برج اللقلق بالقدس القديمة، وعلقت إخطارا بمنع إقامة 
دوري العائالت المقدسية الذي من المقرر إقامته أمس 

.  عائالت مقدسية١٠األحد في ملعب الجمعية بمشاركة 
إلى ذلك، شارك العشرات من الفلسطينيين، أمس األحد، 

ن عن الطعام في وقفة تضامنية مع المعتقلين المضربي
ورفع المشاركون، في . في سجون االحتالل اإلسرائيلي
غير (» مهجة القدس«الوقفة التي نظمتها مؤسسة 

، غربي )حكومية تهتم بقضايا المعتقلين بسجون االحتالل
مدينة غزة، األعالم الفلسطينية، والفتات تطالب باإلفراج 

ن  معتقلي٩وينفذ . عن المعتقلين المضربين، ومساندتهم
فلسطينيين بسجون االحتالل إضرابا مفتوحا عن الطعام 

 أيام، ٦ يوما و٦٢منذ فترات متفاوتة تتراوح ما بين 
  .)بدون تهمة(رفضا لالعتقال اإلداري 

وفي خضم معركة انتخابية صعبة ضد شركائه 
ّيسار، تعهد رئيس -في اليمين ومنافسيه في الوسط

ّأمس األحد، بضم الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، 
ّكل المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة، عبر فرض 

  .عليها» ّالسيادة اليهودية«

وقال نتنياهو، خالل افتتاح السنة الدراسية في 
تذكروا وأنتم في هذا المكان، أن «، »ألكانا«مستوطنة 

. لن نقتلع من هنا أي أحد)!. أرض إسرائيل، أرضنا(هذه 

ّدية على كافة المستعمرات كجزء سنفرض السيادة اليهو
نحن نبني هنا «وأضاف نتنياهو . »من دولة إسرائيل

  .«أخرى، وأخرى وأخرى» ألكانا«سنبني ... ًبيوتا جديدة

وفي معرض إجابته عن سؤال حول الضغوطات 
ٍالدولية التي قد تشكل كرد فعل على إبقاء المستوطنات،  ّ  ُ

ت موجودة منذ مثل هذه األشياء كان«أوضح نتنياهو أن 
، وأضاف »ًسنوات عديدة، ومن الممكن أن تبقى دائما

بحزم، ومداوالت، وصبر، ) الضغوطات(نواجه «نتنياهو 
!) حقيقتنا(وقبل كل شيء؛ بالمثابرة، وما يزال صدى 

يتردد علنا، وأقولها لجميع زعماء العالم، إننا لسنا 
متجذرين في أرض أجنبية، على العكس من ذلك، إن 

ّفي الضفة المحتلة موجود في ) سرائيلشعب إ(
 .«)!البيت(

ّهذا تعهد، إنه ليس محدودا ضمن حيز «وتابع نتنياهو  ً
ال يمكن اقتالع : زمني، لكنه محدود ألنني أقدمه باسمي

أي ) اقتالع(، ولن يتم !)أرض إسرائيل(أي مستعمرة من 
ًلقد انتهينا من هذا الهراء، تعلمون جميعا . خطة سياسية

نا عليه عندما انتقلنا من المستعمرات، السالم؟ ما حصل
  .!، على حد زعمه»لقد حصلنا على اإلرهاب والقذائف

أنا لن أقسم القدس ولن اقتلع «وأوضح نتنياهو 
) نهر(أي بلدة، وسأهتم بأن نسيطر على منطقة غربي 

سوف . هل سننتقل للمرحلة القادمة؟ اإلجابة نعم. األردن
ال أميز بين الكتل االستعمارية ولكنني  –أفرض السيادة 

كل نقطة استعمارية كهذه . للنقاط االستعمارية المعزولة
  .«هي إسرائيلية وهي من مسؤوليتنا كحكومة إسرائيلية

من جانبه، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية 
إعالن «لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن 

ًات لن يغير شيئا السيادة اإلسرائيلية على كافة المستوطن
  .«ًعلى أرض الواقع، حيث إن الضفة الغربية أرضا محتلة

وطالب عريقات أمس األمم المتحدة واالتحاد 
األوروبي وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولي 
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تتحمل خالله الدول مسؤولياتها بشكل فردي «عاجل 
وجماعي في إنزال أشد العقوبات على سلطة االحتالل 

بتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها ومحاس
ٕوادانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار 

» سبوتنيك«، بحسب بيان حصلت »٢٣٣٤مجلس األمن 
  .على نسخة منه

ًإن هيمنة القوة ال تخلق قانونا «: وقال عريقات
وال تنظم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو 

ة والشرعية الدولية التي تعتبر الضم غير األمم المتحد
  . »قانوني واالستيطان جريمة حرب

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

ع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن للمجتم
عملية الضم واالستيالء على أراضي الغير بالقوة عمل 
غير قانوني، ويفتح اآلفاق بالتحالف مع إدارة ترامب 

كامل وخلق نظام القوة لالنقالب على النظام الدولي بشكل 
  .»والهيمنة

  ٤٠ص ٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

.. ًائيليا في أغسطسً انتهاكا إسر٤٧٧
اقتحامات األقصى ترجمة : "األورومتوسطي"

 رسمية لتغيير الوضع القائم
  

المرصد األورومتوسطي  أكد –  صفا–جنيف 
ّلحقوق اإلنسان أن قوات االحتالل اإلسرائيلي صعدت من 
اعتداءاتها في مدينة القدس المحتلة، بقرار من أعلى 

ضحة عن مستوى سياسي إسرائيلي، وسط مؤشرات وا
توجهات إسرائيلية لكسر سياسة الوضع القائم في 

  .المسجد األقصى

 جنيف ّمقره – وأوضح المرصد الحقوقي الدولي
تقرير أصدره يوم الثالثاء، ويرصد فيه انتهاكات  في –

 /حقوق اإلنسان في مدينة القدس خالل شهر أغسطس
ّ، أن أخطر ما شهدته المدينة كان صبيحة ٢٠١٩آب 

عندما اقتحم مئات )  أغسطس١١(ضحى يوم عيد األ
المستوطنين بقرار من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو المسجد األقصى لتأدية طقوسهم التلمودية بذكرى 

، كاسرين العرف السائد بعدم "خراب الهيكل"ما يسمى 
تنفيذ اقتحامات في األعياد اإلسالمية، وسط قمع واسع 

 منهم بجروح ٦٥ عن إصابة للمصلين المسلمين أسفر
  . آخرين٨واعتقال 

وأشار إلى أنه بعد أربعة أيام من هذا االعتداء 
الواسع، أغلقت القوات اإلسرائيلية أبواب المسجد 
األقصى، وطردت المصلين منه، بعد قتلها طفال فلسطينيا 
ٕواصابة رفيقه عقب تنفيذهما عملية طعن أصابت أحد 

روح طفيفة، وهذه ثالث عملية أفراد الشرطة اإلسرائيلية بج
  .إغالق للمسجد ينفذها االحتالل في غضون مدة وجيزة

وسجل فريق األورومتوسطي خالل هذا الشهر 
ًمستوطنا إسرائيليا لساحات المسجد ) ٣٦٨٧(اقتحام  ً

األقصى ترافقهم حراسات مشددة من الشرطة اإلسرائيلية 
اءات والقوات الخاصة، رافقتها أعمال استفزازية واعتد

على المتواجدين في الساحات، ومحاوالت لتأدية طقوس 
ّتلمودية، موضحا أن عدد المقتحمين هذا الشهر يفوق  ً

  .بعدة مرات المعدل الشهري لالقتحامات

حادثة إطالق ) ١٧(ورصد المرصد خالل تقريره 
نار واعتداء مباشر من قوات االحتالل اإلسرائيلي في 

ٕن مقتل طفل واصابة أحياء القدس المحتلة، أسفرت ع
أطفال وامرأتان ) ٣(آخرين بجروح منهم ) ١١٠(

وصحفيان، وحارسان من حراس المسجد األقصى، 
  .ومسعف
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ووثق فريق األورومتوسطي تنفيذ قوات االحتالل 
عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس المحتلة، ) ٦١(

) ٦(طفال، و) ١٧(ًمواطنا منهم ) ١١٥(تخللها اعتقال 
من حراس المسجد األقصى، وبدا من ) ٦(نساء و

الواضح أن قوات االحتالل تمارس االقتحام واالعتقال 
واالستدعاء كأداة للعقاب والترهيب دون أي ذريعة أو 

  .سبب قانوني

ووثق فريق األورومتوسطي خالل هذا الشهر 
حاالت هدم وتوزيع إخطارات لمنازل المواطنين ) ٨(

) ٦(تب عليها هدم وممتلكاتهم في القدس المحتلة، تر
 أجبر أصحابها على هدمها ذاتيا لتجنب ٢منازل، منها 

  . دفع غرامات باهظة الثمن

ًإخطارا لهدم ) ٣٠(كما وزعت ما ال يقل عن 
منازل ومنشآت، جميعها تصب في سياسة االحتالل 
الرامية لتهجير المقدسيين وتغيير الواقع الديمغرافي 

أشار إلى أنه مقابل هذا  و.وطابع المدينة العربية المحتلة
قرارات ) ٣(التدمير للمنازل والمنشآت الفلسطينية، وثق 

  . وحدة سكنية استيطانية) ٥٠٧١(إسرائيلية تتضمن بناء 

قرارات إسرائيلية ) ٩(كما وثق فريق المرصد 
ّتقيد حق الفلسطينيين في تنظيم لقاءات وفعاليات 
 سياسية ورياضية في القدس المحتلة، بذريعة منع

 .مظاهر السيادة الفلسطينية في المدينة المحتلة

وقال مدير قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ّفي المرصد األورومتوسطي أنس جرجاوي إن الممارسات 
اإلسرائيلية في المسجد األقصى تستهدف بشكل واضح 
فرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتغيير األمر الواقع 

قرارات أكثر خطورة من ًلألسوأ، معبرا عن خشيته من 
/  أيلول١٧(الحكومة القادمة بعد االنتخابات اإلسرائيلية 

  ).سبتمبر الجاري

السلطات اإلسرائيلية إلى وقف " جرجاوي"ودعا 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين  سياسة التمييز العنصري

ٕفي إجراءات التحقيق والمالحقة والمحاكمة، وانهاء 
ينيين وممتلكاتهم في القدس االستهداف التعسفي للفلسط

  .المحتلة

ّوجدد األورومتوسطي مطالبته المجتمع الدولي 
بالخروج من دائرة الصمت الخجولة لجهة اتخاذ قرارات 
ومواقف توقف االنتهاكات اإلسرائيلية الجسيمة لقواعد 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي 

 والسكان اإلنسان، وتحمل المسؤولية تجاه القدس
الفلسطينيين فيها وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة 

 .محتلة بموجب قرارات مجلس األمن والجمعية العامة

ّكما حث المرصد الحقوقي الدولي المنظمات 
الدولية المعنية على التدخل لوقف سياسة اإلبعاد القسري 

 .وانتهاك الحريات والحق في العبادة

 ٣/٩/٢٠١٩ا وكالة الصحافة الفلسطينية صف

* * * * *  

تتضامن مع ناشط مقدسي " ناطوري كارتا"
  ُمبعد عن بلدته

 

اليهودية، " ناطوري كارتا "زار وفد من جماعة
وعضو  ُالمناهضة لالحتالل الصهيوني، الناشط المقدسي

لجنة المتابعة في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة 
 .تهمكان اعتصامه على مدخل بلد محمد أبو الحمص في

 ورفع أعضاء الوفد العلم الفلسطيني وأكدوا

شجبهم واستنكارهم لقرار سلطات االحتالل بإبعاد أبو 
يستمر حتى منتصف الشهر  الحمص عن بلدته والذي

  .الجاري

 ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مباشرة بعد " صفقة القرن"سيتم نشر : نتنياهو
  االنتخابات اإلسرائيلية
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رئيس وزراء االحتالل  قال –) لسطينف(الناصرة 
اإلدارة األمريكية، ستنشر  اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن

 ، مباشرة بعد"صفقة القرن"خطتها المعروفة باسم 
 من الشهر ١٧االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجري يوم 

 .الجاري

اإلخباري " تايمز أوف إسرائيل"ونقل موقع 
تصريحات لنتنياهو في إطار  ء،اإلسرائيلي، اليوم األربعا

القرن  حملته االنتخابية، أنه سيتم البدء بمحادثات صفقة
التي سيقدمها الرئيس األمريكي دونالد ترمب، بعد 

 .االنتخابات مباشرة

وكانت اإلدارة األمريكية أعلنت مواعيد عديدة 
األشهر الماضية، إال  في للكشف عن خطتها للتسوية

ن تكشف عن الجانب االقتصادي أنها أجلتها واختارت أ
هذه الخطة وذلك في مؤتمر البحرين الذي عقد في  من

 .يونيو الماضي /حزيران

 التسوية وترفض السلطة الفلسطينية خطة
الملفات األساسية للقضية  ألنها ترمي لتصفية األمريكية،

 الفلسطينية ومنها حل الدولتين، وحق عودة الالجئين،

تقلة، وعاصمتها القدس وقيام دولة فلسطينية مس
 .الشرقية

 أمريكية تسوية هي خطة" صفقة القرن"و
 إجبار يتردد أنها تقوم على األوسط، للشرق

بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازالت  الفلسطينيين،
إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس  مجحفة لصالح

 .الفلسطينية المأمولة وحق عودة الالجئين وحدود الدولة

يونيو الماضي جرى اإلعالن  /ي شهر حزيرانوف
، من خالل "القرن صفقة"عن القسم االقتصادي من 

ُورشة عقدت في المنامة، من دون مشاركة الفلسطينيين، 
 .أعلنوا رفضهم للخطة الذين

ّوتبين أن القسم االقتصادي يستند إلى إقامة 
 مليار ٢٨دوالر، بينها   مليار٥٠صندوق دولي يستثمر 

 ستستثمر في الضفة الغربية وقطاع غزة، وباقيدوالر 

المبلغ يستثمر في مشاريع في األردن ومصر ولبنان 
 .ودول عربية أخرى

وسيلة لتصفية القضية " صفقة القرن"ُوتعد 
ًالفلسطينية بدءا بالقضايا الجوهرية، وعلى رأسها القدس 

ّويتردد أن تلك الخطة تقوم .والالجئين واالستيطان والحدود
إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على على 

ويرى مراقبون .تقديم تنازالت مجحفة لمصلحة االحتالل
 وفصائل فلسطينية وعربية أن صفقة القرن هي مخطط

لتصفية القضية الفلسطينية والحقوق  صهيوني – أمريكي
  ".إنسانية"واستعاضتها بحلول  السياسية للفلسطينيين

  ٤/٩/٢٠١٩قدس برس 

* * * * *  

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

 

أصدر مركز معلومات وادي حلوة، تقريره الشهري 
عن شهر آب الماضي، رصد خالله االنتهاكات 

 .اإلسرائيلية في مدينة القدس

وقال المركز إن الشهر الماضي شهد سابقة 
 قبل خطيرة في المسجد األقصى المبارك، باقتحامه من

قوات االحتالل ومستوطنيه في أول أيام عيد األضحى، 
، كما الحق وزير األقصىواستشهد طفل على عتبات 

األمن الداخلي في حكومة االحتالل الفعاليات في مدينة 
القدس بمنعها بحجة رعايتها من قبل السلطة الوطنية، 
فيما تواصلت حمالت االعتقاالت وسياسة الهدم في شتى 

 .ينةأنحاء المد

  شهداء في الثالجات٤شهيد ومواصلة احتجاز 

في منتصف شهر آب الماضي استشهد الفتى 
، وأصيب محمد خضر )ً عاما١٤(نسيم مكافح أبو رومي 

، من بلدة أبو ديس بعد إطالق النار )ً عاما١٦(الشيخ 
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أبواب المسجد األقصى  أحد – عليهما عند باب السلسلة
 طعن ألحد أفراد الشرطة ، بعد تنفيذهما عملية– المبارك

المتمركزين على الباب من الجهة الخارجية، كما أصيب 
خالل إطالق النار العشوائي حارس المسجد األقصى 
عمران الرجبي برصاصة في الفخد، وأظهرت تسجيالت 
شرطة االحتالل حول العملية إطالق عشرات الرصاصات 

 .باتجاه الطفلين وهما مطروحان أرضا دون حركة

 ٤صل سلطات االحتالل احتجاز جثامين وتوا
جثمان الشهيد مصباح أبو صبيح : شهداء مقدسيين وهم

، جثمان الشهيد فادي ٢٠١٦منذ شهر تشرين أول 
، شهيد الحركة ٢٠١٧ القنبر منذ شهر كانون ثاني

، وجثمان ٢٠١٨األسيرة عزيز عويسات منذ شهر أيار 
 .الشهيد الطفل نسيم أبو رومي

 لمباركالمسجد األقصى ا

وقال المركز إن سلطات االحتالل حولت باحات 
المسجد األقصى إلى ساحة حرب في أول أيام عيد 

، بعد مهاجمة آالف )١١/٨/٢٠١٩بتاريخ (األضحى 
المصلين بالقنابل الصوتية واألعيرة المطاطية والضرب 
ومالحقتهم في باحات المسجد األقصى وأروقته، لتأمين 

خراب "ذكرى ما يسمى اقتحامات المستوطنين في 
، بقرار من رئيس وزراء االحتالل وقائد شرطة "الهيكل

 .االحتالل بالمدينة

وأوضح أن قوات االحتالل وكبار الضباط 
والمسؤولين في شرطة االحتالل، اعتدوا على المصلين 

عقب انتهاء صالة وخطبة "المرابطين عند باب المغاربة 
ة المتواجدين في ، ليمتد االعتداء إلى كاف"عيد األضحى

ٕالمسجد واخراجهم بالقوة من كافة األبواب، ومحاصرة 
ٕالمصلين داخل المصلى القبلي واغالق أبوابه بالسالسل 
الحديدية، وتنفيذ اعتقاالت في الساحات، واستمر الحال 
على ذلك منذ ساعات الصباح األولى حتى ساعات بعد 

 .الظهيرة

جرى في وأكدت دائرة األوقاف اإلسالمية أن ما 
" االستتيكو"األقصى أول أيام عيد األضحى هو كسر لقرار 

الذي ينص على إغالق االقتحامات في األعياد 
اإلسالمية، وفي خرق آخر أيضا تغيير فترة االقتحامات 

، ١١ حتى ٧:٣٠الصباحية والتي تتم عادة من الساعة 
ً صباحا حتى ١٠:٥٥بينما بدأت يومها عند الساعة 

 فترة االقتحامات بعد صالة إلىإضافة ، ١١:٤٠الساعة 
 .الظهر

 مستوطنا من اقتحام األقصى في ١٣٢٩وتمكن 
أول أيام العيد، وخصصت سلطات االحتالل مسارا خاصا 
للمستوطنين لالقتحام، امتد من باب المغاربة حتى باب 

 ".عدة أمتار فقط"السلسلة 

وأشارت عيادات المسجد األقصى المبارك إلى 
ً شخصا في المسجد األقصى، في أول ٦٥إصابة حوالي 

 إصابة ١٥، وتم نقل "كسور وحروق"أيام العيد، بينها 
ٕإلى مستشفى المقاصد، واصابة واحدة إلى مستشفى 

 .هداسا عين كارم

أما إجمالي عدد المقتحمين للمسجد األقصى 
 من المستوطنين ٣٥٧٦خالل الشهر الماضي فقد بلغ 

 قاد وزير الزراعة في ١٥/٨والطلبة اليهود، وفي تاريخ 
حكومة االحتالل أوري ارئيل اقتحاما لألقصى برفقة 

 .عشرات المستوطنين

وأغلقت قوات االحتالل أبواب األقصى، منذ 
 حتى بعد العشاء، وفي أول ١٥/٨ساعات عصر يوم 

ساعتين منعت الدخول إليه، ثم أعادت فتح بعض األبواب 
ـ م فوق الوسمحت لموظفي األوقاف اإلسالمية ولمن ه

 . عاما بالدخول إلى األقصى٥٠

 ٥٠من تقل أعمارهم عن ال"فيما أدى المصلون 
صالتي المغرب والعشاء على " عاما من الرجال والنساء

أبواب المسجد األقصى، ورابطوا على أبواب األقصى رغم 
 .قمعهم ومالحقتهم
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 اعتدى أفراد شرطة ٧/٨/٢٠١٩وبتاريخ 
بالضرب المبرح على االحتالل في المسجد األقصى، 

الحارس مهند إدريس وأصابوه بجروح برأسه خالل تواجده 
على رأس عمله، كما تم االعتداء بالدفع على عدد آخر 

 .من الحراس

ولم يسلم مصلى باب الرحمة في المسجد 
األقصى من االعتداءات، وقد تمثلت في شهر آب 

التي "ٕالماضي باقتحام المصلى واخراج الفواصل الخشبية 
، وخزانة األحذية، "تفصل صفوف النساء عن الرجال

ٕلمواقيت الصالة، وازالة يافطة " ساعة الكترونية"ومصادرة 
 إلىعن سطحه من الخارج، إضافة " مصلى باب الرحمة"

 .مصادرة وتمزيق يافطات تهنئة بعيد األضحى

وواصلت سلطات االحتالل سياسة إبعاد 
، حيث رصد الفلسطينيين عن المسجد األقصى المبارك

 قرار إبعاد عن األقصى لشبان وفتية ٢١المركز إصدار 
ٕواناث، وقرارا بإبعاد عن القدس القديمة، ومن بين 
المبعدين الشيخ ناجح بكيرات نائب مدير عام أوقاف 

 .القدس

 االعتقاالت

 حالة اعتقال في مدينة ١٦٢رصد المركز 
 ٦ قاصرا، و٣٣ً عاما و١٢طفل أقل من "القدس، منها 

 .اثإن

وأوضح أن االعتقاالت تركزت في بلدة العيسوية، 
 مقدسيا، تلتها ٨٧حيث اعتقلت قوات االحتالل من البلدة 

اعتقاالت من ساحات وأبواب المسجد األقصى، وبلدة 
 اعتقاالت متفرقة من بقية البلدات إلى ٕواضافةسلوان، 
 . بالمدينةواألحياء

 قيد  والذي ال يزال–وتابع أن من بين المعتقلين 
 الفتى محمد خضر - االعتقال والعالج في المستشفى

 .ً عاما١٦الشيخ 

واستدعت مخابرات االحتالل رئيس الهيئة 
اإلسالمية العليا الشيخ الدكتور عكرمة صبري، ومدير 
عام أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب، وتم التحقيق 

بالقدس " المسكوبية"معهما عدة ساعات في مركز 
 .الغربية

 منعقمع و

صعدت سلطات االحتالل من استهداف 
النشاطات والفعاليات في مدينة القدس، وأصدر وزير 
األمن الداخلي في حكومة االحتالل جلعاد أردان قرارات 

 .فعاليات بالمدينة ٦بمنع

ورصد المركز منع حفل تأبين الراحل المقدسي 
الدكتور صبحي غوشة باقتحام قاعة مركز يبوس في 

ل تأبين للرياضي الراحل أحمد عديلة، القدس، ومنع حف
باقتحام جمعية الشبان المسيحية في المدينة، ومنع إقامة 
دوري العائالت المقدسية في ملعب برج اللقلق بالقدس 
القديمة لمرتين األولى منتصف آب والثانية اليوم األخير 
من الشهر، ومنع تنظيم بطولة رياضية بمناسبة رأس 

المقرر أقامتها على ملعب بلدة  نالسنة الهجرية وكان م
إشكاليات "العيسوية، ومنع ورشة عمل قانونية حول 

 ". باقتحام قاعة في برج اللقلق"البناء في مدينة القدس

 هدم

واصلت سلطات االحتالل هدم المنشآت السكنية 
والتجارية في مدينة القدس خالل آب الماضي، ورصد 

 هدم ذاتيا  منها٢" منشآت في القدس، ٨المركز هدم 
 .بأيدي أصحابها بقرار من بلدية االحتالل

وأوضح المركز أن االحتالل هدم الشهر الماضي 
 . سور١ بركس، ١ منازل سكينة، ٦

 العيسوية

" االعتداءات والعقاب الجماعي"واستمرت حملة 
في بلدة العيسوية، والتي بدأت في شهر حزيران 

مؤسساتها الماضي، وأوضح المركز أن سلطات االحتالل ب
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المختلفة واصلت االعتداء على سكان بلدة العيسوية، 
حيث االقتحامات اليومية والتواجد على مدار الساعة في 
أحياء وشوارع البلدة، ونصب كمائن على مداخل البلدة 
وداخل الشوارع، واقتحام المنازل السكنية وتفتيشها 
وتفجير أبوابها، حيث فجرت قوات االحتالل الخاصة باب 

نزل واعتقلت طفال بينما كان يتواجد فيه مع أشقائه م
 .األطفال

كما واصلت سلطات االحتالل مضايقة تجار 
البلدة، باقتحام المحالت التجارية والتمركز على أبوابها 
وفرض الضرائب المختلفة، كما واصلت طواقم بلدية 

  .ٕاالحتالل إصدار أوامر الهدم وايقاف البناء في البلدة

  ٤/٩/٢٠١٩القدس موقع مدينة 

* * * * *  

أسرى فلسطينيون في سجون االحتالل 
يواصلون إضرابهم المفتوح رفضا العتقالهم 

 اإلداري
  

 واصل عدد من - عمان - نادية سعد الدين
األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي، 

إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا العتقالهم “أمس، 
ّى تدهور وضعهم الصحي، فيما حالة اإلداري، مما أدى إل

  .، وفق نادي األسير الفلسطيني”بعضهم خطيرة

ثمانية أسرى “إن ” األسير الفلسطيني“وقال 
ًيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، أقدمهم األسير 

من بلدة أبو ديس، شرق مدينة ) ً عاما٢٨(حذيفة حلبية 
د ً يوما ض٦٦القدس المحتلة، المضرب عن الطعام منذ 

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

األسرى المضربين يواجهون ظروفا “وأضاف إن 
ًصحية خطيرة نتيجة اإلضراب، حيث يعانون أوجاعا 

ًشديدة، وانخفاضا حادا في الوزن، وهزاال وضعفا  ً ً
  .”شديدين، إلى جانب الفقدان المتكرر للوعي

إدارة سجون “ نادي األسير إلى أن وأشار
االحتالل نفذت إجراءات قمعية ممنهجة بحقهم تصاعدت 
مع استمرارهم في اإلضراب، فيما تواصل مخابرات 
االحتالل المماطلة في االستجابة لمطلبهم المتمثل بإنهاء 
ٕاعتقالهم اإلداري، وايصالهم إلى مرحلة صحية صعبة 

ا في محاولة تتسبب لهم في أمراض مستعصية الحق
  .”لكسر خطوتهم

ومن المرجح زيادة عدد األسرى المضربين عن 
الطعام في الفترة القادمة احتجاجا ضد اعتقالهم اإلداري، 
الذي يتم بدون توجيه تهمة محددة وبال محاكمة، والذي 

 آالف أسير ٦ معتقل إداري، من إجمالي نحو ٥٠٠طال 
ف  مركز تحقيق وتوقي٢٣فلسطيني، موزعين ضمن 

 ١٨٠٠ معتقلة و٤٨ طفال و٢٣٠وسجن، بينهم 
  . منهم بحاجة لتدخل طبي عاجل٧٠٠مريض، 

من جانبها؛ حذرت حركة المقاومة اإلسالمية 
من مواصلة إجراءاتها “، سلطات االحتالل ”حماس“

  .”القمعية بحق األسرى الفلسطينيين

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة، موسى 
لت على عهدها بوعد الحرية المقاومة ما زا“دودين، إن 

لألسرى، وأن أبناء الشعب الفلسطيني لن يتركوا األسرى 
  .”وحدهم في معركة األمعاء الخاوية

سرعة “ودعا المؤسسات والهيئات الحقوقية إلى 
التحرك ورفع ملف األسرى المرضى والمعتقلين اإلداريين 

ما تشهده “ً، مبينا أن ”للمؤسسات الحقوقية الدولية
الحتالل يمثل جريمة ضد اإلنسانية بترك األسرى سجون ا

  .”المرضى يواجهون الموت البطيء

سلطات االحتالل المسؤولية عن “ّوحمل دودين 
حياة األسير الفلسطيني بسام السايح إثر وضعه الصحي 

  .”الحرج في سجون االحتالل
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واعتبر أن مواصلة االحتالل اعتقال األسير 
موت داخل السجون، يعني الحكم عليه بال“السايح 

  .”ًوخروجه ألبناء الشعب الفلسطيني شهيدا

، من أمراض سرطان العظام، ”السايح“ويعاني 
وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور 

 في المائة، والتهاب حاد ٨٠بعضلة القلب يتجاوز 
  .ومزمن بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى

 ٨في واعتقل جيش االحتالل، بسام السايح، 
، خالل ذهابه لحضور إحدى ٢٠١٥) أكتوبر(تشرين أول 

جلسات محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة حينها، 
الضلوع مع زوجته في عملية قتل “ووجهت له تهمة 

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

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

، في أنحاء الهم، عقب اقتحام وتفتيش منازلهماعتق
  .مختلفة من األراضي الفلسطينية المحتلة

باقتحام قوات “ة، وأفادت أألنباء الفلسطيني
دير “في قرية ” جبل أبو الغارات“االحتالل منطقة 

بمدينة دورا، في الضفة الغربية، كما داهمت عدة ” سامت
منازل وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها داخل منطقة 

  .”بمدينة الخليل” خلة حاضور“

وطالت االعتقاالت أسرى محررين من بلدة 
شرق الخليل، ” عيرس“شرق بيت لحم، وبلدة ” تقوع“

ًقرب طولكرم، كما طالت شبانا فلسطينيين ” صيدا“وبلدة 
وادي “شرقي القدس المحتلة، وحي ” العيسوية“من بلدة 

ً، في بلدة سلوان جنوبا، وذلك عقب اقتحامها ”حلوة
  .ومداهمة منازل المواطنين فيها

وفي محافظة نابلس؛ أعادت قوات االحتالل 
 شرق المدينة، "روجيب"ية اعتقال أسرى محررين من قر

 لالجئين "عسكر الجديد" غربها، ومن مخيم "برقة"وقرية 
  .الفلسطينيين شرقا

، في "القرعان"واقتحمت قوات االحتالل حي 
مدينة قلقيلية، واعتقلت أحد الشبان وسط اندالع 
مواجهات بين سكان الحي وقوات االحتالل، أصيب 

  .خاللها مواطن فلسطيني بالرصاص المطاطي

اندالع مواجهات "وأشارت األنباء الفلسطينية إلى 
 لالجئين الفلسطينيين، في رام "األمعري"بين سكان مخيم 

ّاهللا، وقوات االحتالل بعد اقتحامه، أسوة بالمواجهات 
العنيفة التي وقعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات 

 لالجئين "شعفاط"االحتالل خالل انسحابها من مخيم 
 ". في القدس المحتلةالفلسطينيين

  ٢٣ ص٥/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  "األونروا"إسرائيل تسعى لقتل 

 

 -   وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة  
 العبرية، أمس أن دولة االحتالل ١٢كشفت القناة 

االسرائيلي بدأت العمل مع سويسرا إليجاد بديل لوكالة 
ينين األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسط

الالجئين ) حق عودة(بهدف شطب » أونروا«
الفلسطنيين، المنصوص عليه دوليا بالقرار االممي رقم 

)١٩٤(.  

وبحسب القناة، تم بحث هذه القضية، خالل لقاء 
وزير الخارجية اإلسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره 
السويسري إغنازيو كاسيس، إلى جانب نقاط أخرى منها 

دستورية في سويسرا لمنع اعتقال محاولة إجراء تعديالت 
  .أي مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب
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ًووفقا للقناة، فإن إسرائيل وسويسرا ستتعاونان 
ًبهدف إيجاد بديل مناسب لألونروا، مشيرة إلى أن كاتس 
أمر بصياغة وثيقة من شأنها أن تقدم بدائل ألنشطة 

  .تنسيق مع دول أخرىًأونروا ويتم اعتمادها إسرائيليا بال

واتفق الوزيران على العمل للبحث عن بديل 
. لألونروا، بالتنسيق مع الواليات المتحدة ودول أخرى

وادعى كاتس إن األونروا تهدف إلى إدامة قضية 
ًالالجئين والمطالبة بعودتهم، مشيرا إلى أن مخططها 

 مليون فلسطيني، لم ٥.٣إعادة ما يبلغ اآلن حوالي 
  .ن الالجئين الحقيقيين على حد زعمهيكونوا ضم

واعتبر أن هذه فرصة مناسبة لتغيير السرد الذي 
تنشره أونروا، وصياغة وتعزيز برامج مناسبة إلعادة 

  .ٕتأهيل الالجئين في مكان إقامتهم والغاء والية األونروا

وناقش كاتس، في لقائه مع نظيره السويسري، 
وسويسرا إغناتسيو كاسيس، خطة مشتركة إلسرائيل 

للتعاون بهدف إيجاد بديل مناسباللوكالة االممية، يمكن 
من خاللها إزالة مكانة اللجوء وتبديد حق العودة لالجئين 
الفلسطينيين الذي هجروا من بلداتهم خالل النكبة عام 

١٩٤٨.  

وعلم أن كاتس أصدر تعليمات ببلورة وثيقة 
 من .تعرض بديال لنشاط األونروا بالتعاون مع دول أخرى

جهتها، أصدرت سلطات االحتالل االسرائيلي امس، ثالثة 
أوامر عسكرية لالستيالء على أراض في بيت جاال، 

  .وتقوع، والرشايدة في محافظة بيت لحم

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية في بيان بأن 

راض االمر العسكري األول يتضمن االستيالء على أ
بمحاذاة النفق المقام على أراض مدينة بيت جاال غرب 

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

وأضاف أن االستيالء على هذه االراضي يأتي 
، الواصل ما بين ٦٠بهدف توسيع الشارع االلتفافي رقم 

جنوبا، ما » غوش عصيون«القدس ومجمع مستوطنة 
  .يعني االستيالء على المئات من الدونمات الزراعية

وأشار إلى ان االمر العسكري الثاني، يتضمن 
االستيالء على أراض في قرية الرشايدة شرق بيت لحم 

الثالث  ، أما االمر»معالي عاموس«لتوسيع مستوطنة 
يتضمن االستيالء على أراض في بلدة تقوع جنوب شرق 

  .«نوكوديم« لحم لتوسيع مستوطنة بيت

من جهة اخرى، أكد وزير المالية الفلسطيني 
شكري بشارة ان السلطة الفلسطينية قررت التوجه الى 
المحكمة العليا للتحكيم الدولي في الهاي السترداد أموالها 

وقال بشارة خالل لقاء مع . المحتجزة لدى إسرائيل
ان الرئيس «الصحافيين امس في مكتبه في رام اهللا 

محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه أقرا خطة 
للمواجهة المالية مع إسرائيل وفق القوانين الدولية 

  .«المعمول بها

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

ٕووقعت خالفات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل 
ئيل بخصم مبالغ مالية من الضريبة عقب قيام إسرا

الشهرية التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية مبررة 
ذلك بان هذه األموال هي قيمة ما تدفعه السلطة 
الفلسطينية ألسر المعتقلين الفلسطينيين والذين 

  .استشهدوا في مواجهات مع إسرائيل

من ضمن الملفات العالقة التي «واوضح بشارة 
غاء قانون الكنيست االخير بتجميد جزء من نطالب بها إل

 مليون دوالر ١٤٤حوالي (أموال المقاصة الفلسطينية 
حيث ان ، بدل مخصصات األسرى والشهداء) ًسنويا

-قانون الكنيست ينتهك أحكام بروتوكول باريس وأوسلو 

٢».  
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واتهم بشارة إسرائيل بالتحايل من خالل تطبيق 
ن من طرف واحد، وان العالقة االقتصادية بين الجانبي

  .هذه التحايل أدى الى تحقيق إسرائيل العديد من األرباح

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

ًاحتالال مربحا بامتياز ً».  

ت ونحن نتفاوض  سنوا٦منذ «وأضح بشارة 
ونطالب بإصالح منظومة بروتوكول باريس برمتها ومن 

 ٦ ملفات نطالب بها، نجحنا خالل ١٠ضمن أكثر 
  .«سنوات بمعالجة ملف واحد فقط

عندما تطورت المواجهة المالية لم يعد «واضاف 
هناك أي مبرر الي تردد في البدء جديا بالمواجهة 

ان النقاش أصبح ال القانونية مع الجانب اإلسرائيلي حيث 
  .«يجدي

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

  .«لحل الخالفات المالية

ّويبلغ متوسط قيمة إيرادات المقاصة أو الضرائب 
فترض أن تحولها الشهرية، التي تجبيها إسرائيل وي

  . مليون دوالر أميركي١٩٠للسلطة، نحو 

  ١٠ص ٥/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 "ات السودالرأي" الخليل تستقبل المحتل بـ
 بذكرى "االبراهيمي"نتانياهو وريفلين يقتحمان 

 "البراق"ثورة 
  

 اقتحم رئيس حكومة االحتالل -القدس المحتلة 
ة عدد من الوزراء في اإلسرائيلية، بنيامين نتانياهو، برفق

حكومة االحتالل، الحرم اإلبراهيمي، في مدينة الخليل 

بالضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب اقتحام رئيس 
االحتالل، رؤوفن ريفلين، في ظل إجراءات عسكرية 
مشددة، فرضتها قوات االحتالل في البلدة القديمة 

عوا بالخليل، وحالة من التأهب بين الفلسطينيين اللذين رف
على اسطح المنازل تنديدا بعميات ) ات السودالرأي(

  .االقتحام

وادعى نتانياهو في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 
التي قتل » ١٩٢٩أحداث « لما تسميه إسرائيل ٩٠الـ

، فيما »ثورة البراق«فيها سكان يهود في الخليل خالل 
جئنا إلى الخليل من «: أحاطته الستائر العازلة المصفحة

  .« التوحد مع الذاكرة، لقد جئنا للتعبير عن النصرأجل

وأضاف في إشارة إلى الثوار الفلسطينيين خالل 
كانوا على يقين أنهم اقتلعونا من «: »ثورة البراق«أحداث 

ًهذا المكان مرة واحدة والى األبد، لقد ارتكبوا خطأ مريرا ٕ».  

في «وشدد نتانياهو على أن االحتالل سيتواجد 
وتفاخر نتانياهو أن . »األبد ولن نخرج منهاالخليل إلى 

حكومته صادقت على توسيع الحي االستيطاني في البلدة 
لن ينجح أحد في طردنا «: ًالقديمة في الخليل، مضيفا

  .«من هذا المكان، وسنبقى في الخليل إلى األبد

الخليل ليست عائقا أمام «وزعم ريفلين أن 
األمل من . تناالسالم، األمر متروك لنا ومعلق برغب

، مضيفا أنه »واليهود عادوا إلى أرض آبائهم. نصيبنا
في » جديدة) استيطانية(إسرائيل بناء أحياء «على 

  .المنطقة

وتأتي زيارة نتانياهو في إطار الدعاية االنتخابية 
لحزب الليكود، وتستهدف االستحواذ على أصوات 

ء واعتقلت قوات االحتالل، مسا. المستوطنين في الخليل
امس، شابين خالل مواجهات في منطقة باب الزاوية 

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

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

  .اقتحام نتانياهو

وأوضحت المصادر أن قوات االحتالل أغلقت 
ززت التي تضم مقام النبي يوسف، وع» اليوسفية التحتا«

من إجراءاتها العسكرية منذ ساعات الصباح الباكر، 
وأخضعت المواطنين والمصلين لعمليات تفتيش دقيقة 
عبر البوابات والحواجز المؤدية للحرم، لمنعهم من 

  .الوصول إليه

وقام جيش االحتالل باستنفار قواته ونصب خيام 
في تل الرميدة ومحيط المسجد اإلبراهيمي، وتشديد 

العسكرية، تمهيدا لزيارة نتنياهو خالل ساعات اإلجراءات 
  .اليوم األربعاء

اسطح المبان في البلدة » ات السودالرأي«واعتلت 
القديمة بالخليل، احتجاجا على اقتحام نتانياهو وريفلين 
للحرم االبراهيمي، فيما سادت حالة من الغضب والتوتر 

  .المدينة

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم 
لرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اقتحام نتانياهو وريفلين ا

للخليل، يشكل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر 
المسلمين، ويأتي في سياق استمرار االعتداءات على 
مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية، سواء في مدينة القدس 

  .المحتلة أو مدينة خليل الرحمن

نحذر من «وأضاف أبو ردينة، في بيان، 
لتداعيات الخطيرة لهذا االقتحام الذي يقوم به نتانياهو، ا

لكسب أصوات اليمين المتطرف اإلسرائيلي، وضمن 
مخططات االحتالل لتهويد البلدة القديمة في الخليل، بما 

نحمل «وتابع أنه . »فيها الحرم اإلبراهيمي الشريف
حكومة االحتالل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، الذي 

منطقة إلى حرب دينية ال يمكن ألحد تحمل يهدف لجر ال
  .«نتائجها وعواقبها

وأكد أبو ردينة ضرورة تدخل المجتمع الدولي، 
، لوضع حد لالنتهاكات »اليونسكو«خاصة منظمة 

اإلسرائيلية ضد مدينة الخليل والحرم اإلبراهيمي الشريف، 
واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات لمنعها، باعتبارها ضمن 

  .ث العالميالئحة الترا

الفلسطينية بيان الهيئة » وفا«ونقلت وكالة 
اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، التي 
اعتبرت مشاركة نتانياهو في اقتحام اإلبراهيمي الشريف، 
ًجزءا من المخطط التهويدي الذي يستهدفه أوال، 
واستكماال لعملية سلخه عن عروبته ثانيا، وشاهدا حيا 

  .االحتالل وتطرفه أخيراعلى عنصرية 

وأكدت الهيئة أن عمليات االقتحامات للحرم 
اهو بشكل خاص، اإلبراهيمي بشكل عام، ومشاركة نتاني

هو إصرار إسرائيلي على السياسة االستفزازية التي 
أن هذا التدنيس «تنتهجها حكومة االحتالل، مشيرة إلى 

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

وحملت سلطات االحتالل عواقب عمليات 
االعتداء اليومي االستفزاز اليومية لمشاعر الفلسطينيين ب

على حرمة مقدساتهم، وعلى رأسها المسجد األقصى 
المبارك، والحرم اإلبراهيمي، مطالبة المجتمع الدولي 

» اليونسكو«والمنظمات األممية المختصة وفي مقدمتها 
. بتحمل مسؤولياتها بحماية المقدسات ودور العبادة

، قتل ١٩٩٤وكثيرا ما شهدت الخليل اضطرابات، ففي 
 مصليا مسلما ٢٩) باروخ غولدشتاين(هابي اليهودي االر

  .ببندقية قبل أن يضربه ناجون حتى الموت
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ويعتبر االستيطان االسرائيلي في الضفة الغربية 
المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وعقبة كبرى 
أمام السالم، ألن المستوطنات مبنية على أراض 

االحتالل بالقانون فلسطينية خاصة، ويطبق عليها مبدأ 
  .الدولي

  ١٠ص ٥/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 مستهدفون بأنظمة ٤٨فلسطينيو : أمنستي
  وقوانين إسرائيلية تمييزية

 

 قالت منظمة - األناضول - القدس المحتلة
َ، إن الفلسطينيين المنتخبين في »أمنستي«العفو الدولية 

، مستهدفون بأنظمة )الكنيست(البرلمان اإلسرائيلي 
وقوانين تمييزية، تقوض قدرتهم على تمثيل األقلية 

  .الفلسطينية في إسرائيل والدفاع عن حقوقها

وأصدرت المنظمة الدولية، أمس األربعاء، تقريرا 
تضييق المجال أمام : منتخبون لكن مقيدين«بعنوان 

، »البرلمانيين الفلسطينيين في الكنيست اإلسرائيلي
  .اضولوأرسلت نسخة منه لوكالة األن

وجاء نشر التقرير عشية االنتخابات اإلسرائيلية 
 ٤في السابع عشر من الشهر الجاري حيث تخوض 

أحزاب عربية االنتخابات ضمن قائمة واحدة، هي القائمة 
مقعدا في  ١١-١٠المشتركة ويتوقع حصولهم على 

  . مقعدا١٢٠الكنيست المؤلف من 

وأشارت العفو الدولية الى أن تقريرها يبين 
كيف يتعرض حق أعضاء الكنيست الفلسطينيين في «

حرية التعبير للتهديد، بسبب التغييرات التشريعية 
ومشاريع القوانين المقترحة، وأنظمة الكنيست، التي 

  .تنطوي على التمييز

كما يسلط الضوء على الخطاب «: وقالت
التحريضي الذي يستخدمه الوزراء اإلسرائيليون للتشهير 

ت الفلسطينيين، ويفضح كيف أن مشاريع بأعضاء الكنيس
القوانين التي يقدمها أعضاء الكنيست الفلسطينيون، قد 
ًشطبت على نحو مجحف بناء على أسس تنطوي على  ُ

  .«التمييز

وقال صالح حجازي، نائب مدير المكتب اإلقليمي 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا، في منظمة العفو الدولية، 

طينيين في إسرائيل، يتعرضون إن أعضاء الكنيست الفلس
لهجمات تقوم على التمييز على نحو متزايد، رغم من 
كونهم منتخبين بشكل ديمقراطي، شأنهم شأن نظرائهم 

  .اإلسرائيليين

أعضاء الكنيست الفلسطينيين «: وأضاف
يشكلون هدفا للتمييز المتجذر والقيود غير المبررة التي  ً 

تشل قدرتهم على رفع صوتهم  ُ ًدفاعا عن حقوق الشعب َ
  . »الفلسطيني

مع قيام إسرائيل بانتهاك الحقوق «: وأضاف
اإلنسانية للفلسطينيين في إسرائيل واألراضي الفلسطينية 
المحتلة بشكل ممنهج، فإن من المهم للغاية أن يتم 
االستماع إلى أصوات الفلسطينيين في البرلمان، وأخذها 

  .بعين االعتبار واحترامها

 الصدد، فقد قالت العفو الدولية إن وفي هذا
القيود المتزايدة التي يواجهها أعضاء الكنيست «

الفلسطينيون هي جزء من نمط تمييز صارخ لدى 
السلطات اإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في 

  . »إسرائيل

من % ٢٠يشكل الفلسطينيون » :وأضافت
انون مجموع سكان إسرائيل، وعلى الرغم من اعتراف الق

اإلسرائيلي والقانون الدولي بحقهم في المشاركة 
السياسية والتمثيل السياسي، فإنهم في الممارسة العملية 
ًيواجهون تمييزا على نطاق واسع، بما في ذلك ما يتعلق 

  .بالحق في المواطنة والسكن والتعليم والرعاية الصحية
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قانون الدولة «وأشارت في هذا السياق الى 
، ٢٠١٨سرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ في اإل» القومية

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

 تقتصر على اليهود، ويشجع بناء ًالمواطنة تلقائيا
المستوطنات اليهودية، ويخفض مكانة اللغة العربية من 

  . »كونها لغة رسمية

في السنوات «ولفتت العفو الدولية الى أنه 
األخيرة عمدت السلطات اإلسرائيلية إلى تصعيد خطابها 
التمييزي ضد األقليات وتهميش المجتمعات المحلية؛ مما 

المجال أمام الذين يدافعون عن حقوق أدى إلى تضييق 
الفلسطينيين، كما أنها هددت وقامت بتشهير منظمات 
المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان، 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، باإلضافة إلى المنظمات 

  .»ية، ومنها منظمة العفو الدوليةالدول

  ٢٠ ص٥/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 القدسجدار أميركي في 
 

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

العبرية، أن السفارة " هآرتس"ذكرت صحيفة 
األمريكية في القدس بدأت تشييد جدار يحيط بفنائها، 

 . أمتار في مقرها الجديد٦يبلغ ارتفاعه نحو 

فقة من وأفادت الصحيفة العبرية بأنه تمت الموا
 أمتار عند افتتاح ٣.٢قبل على إقامة جدار بارتفاع 

السفارة، لكن تم السماح من جديد برفع الجدار المحيط 
 . أمتار٥.٨بمبنى السفارة ليصل إلى 

وأوضحت الصحيفة أنه في ظل الموافقة على 
رفع الجدار حول السفارة، فإن السكان في الحي الذي 

في القدس، يشتكون من أقيم فيه مقر السفارة األمريكية 
أن الجدار يمنعهم من رؤية المناظر الطبيعية التي تشكل 

 .جزءا من حياتهم بمدينة القدس المحتلة

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن اإلسرائيليين 
القاطنين بالقرب من مبنى السفارة توجهوا بخطاب لرئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وكذلك للسفير 

مريكي، ديفيد فريدمان، لمطالبتهما بالتراجع عن هذه األ
 .الخطوة

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

 . خاص بالسفارةتشييد شارع

  ٥/٩/٢٠١٩خبرني 

* * * * *  

 باعتداءات إسرائيلية خالل ً جريحا٩٧شهيد و
 أسبوع

  

 أفادت معطيات حقوقية، بـأن -فلسطين المحتلة 
 برصــاص قــوات االحــتالل ٩٧ًفلــسطينيا استــشهد وأصــيب 

اإلسرائيلي في األراضي الفلـسطينية المحتلـة خـالل أسـبوع 
 .واحد

لحقـــوق اإلنـــسان فـــي وقـــال المركـــز الفلـــسطيني 
، ) أيلـول٤ - آب٢٩(تقريره األسبوعي، يغطي الفترة مـن 

إن االنتهاكات اإلسرائيلية تتواصل فـي األرض الفلـسطينية 
ّتعـد تلـك انتهاكـات جـسيمة ومنظمـة «: واسـتدرك. المحتلة

لقواعد القانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي لحقوق 
ـــسطينية المح ـــي األرض الفل ـــسان ف ـــةاإلن وخـــالل هـــذا . تل
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ً انتهاكـا اقترفتهـا قـوات ١٣٩األسبوع رصـد بـاحثو المركـز 
  .االحتالل والمستوطنون

ــأن االحــتالل أصــاب  ــسطيني، ب ــين المركــز الفل ّوب
ً طفال وسيدتين وصحفيين ومـسعفا، ٣٤خالل الفترة ذاتها 

ًومدافعا عـن حقـوق اإلنـسان، فـي الـضفة الغربيـة وقطـاع 
ً فلسطينيا؛ ٩١حتالل اعتقلت وأشار إلى أن قوات اال. غزة

 عمليـــــة توغـــــل ٨٥ أطفـــــال وســـــيدتان، خــــالل ٨بيــــنهم 
  .إسرائيلية في الضفة الغربية

وفـــي قطـــاع غـــزة نفـــذت قـــوات «: وذكـــر التقريـــر
االحتالل عملية توغل محدودة شـرق المحافظـة الوسـطى، 

 مـــواطنين بعـــد محـــاولتهم التـــسلل عبـــر ٤كمـــا اعتقلـــت 
ير إلى أن سلطات االحـتالل ونوه التقر. »الشريط الحدودي

ًأجبـرت فلــسطينيا فــي القـدس علــى هــدم منزلـه ذاتيــا، إلــى  ً
ــاه وغــرفتين  ــشاء وبئــر مي ــد اإلن ــف مــسجد قي جانــب تجري

 أوامـر ٣ولفت النظر إلـى صـدور . زراعيتين شرق الخليل
ٍعـــسكرية باالســـتيالء علـــى أراض فلـــسطينية شـــرق بيـــت 

لمـواطنين  اعتداءات لمستوطنين علـى ا٣لحم، إلى جانب 
  .الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية

ـــوات االحـــتالل اســـتهدفت  ـــز، أن ق وأوضـــح المرك
الصيادين قبالة شواطئ قطاع غزة، عبر إطـالق النـار فـي 

  . حاالت تجاه قوارب الصيد٥

ـــوات االحـــتالل فجـــر أمـــس الخمـــيس  ـــت ق واعتقل
عــشرة فلــسطينيين مــن منــاطق مختلفــة بالــضفة الغربيــة 

 وقـــال نـــادي االســـير الفلـــسطيني فـــي بيـــان، ان .المحتلـــة
قــوات االحــتالل اقتحمــت منــاطق متفرقــة فــي مــدن الخليــل 
ــت المــواطنين  ــاس وســلفيت ورام اهللا، واعتقل ــين وطوب وجن

  .العشرة بحجة انهم مطلوبون

وتوغلــت قــوات االحــتالل صــباح أمــس الخمــيس، 
عشرات االمتار شـمال بلـدة بيـت الهيـا شـمال قطـاع غـزة، 

وقالت المـصادر فـي .  افادت به مصادر فلسطينيةوفق ما
تـــصريحات صـــحفية اليـــوم، ان قـــوات االحـــتالل المعـــززة 

بالجرافـــات واالليـــات العـــسكرية توغلـــت عـــشرات االمتـــار 
شــــمال بيــــت الهيــــا وقامــــت بأعمــــال تــــسوية وتجريــــف 

  .بالمنطقة

  ١٤ ص٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

لجنة االستيطان تستهدف المسجد : الخطيب
  األقصى وتهويد القدس

 

الـــشيخ كمـــال الخطيـــب،  أكـــد –القـــدس المحتلـــة 
نائــب رئــيس الحركــة اإلســالمية فــي الــداخل المحتــل، أن 
ســلطات االحــتالل تــستهدف مــن خــالل لجنــة االســتيطان 

 .تهويد القدس واستهداف المسجد األقصى

إن هــــذه اللجنـــة بمنزلـــة جــــسم : وقـــال الخطيـــب
ــين عــن رســمي حكــومي، تتكــون مــن مــدراء عــا مين ممثل

وأشـــــار إلــــى أن وظيفــــة اللجنـــــة  .ثمــــاني وزارات مهمــــة
التنسيق والتشبيك فيما بينهـا لتنفيـذ مـشروع التهويـد فـي "

 ".القدس وخاصة األقصى

وأوضـــح أن اللجنـــة تـــضم ممثلـــين عـــن الـــوزارات 
الداخلية واألمن الـداخلي واالقتـصاد "المهمة وفي مقدمتها 

  ". والخارجية والمالية

هناك عشرات الجمعيات اليهوديـة التـي  ":وأضاف
 ".تعمل في مجال تهويد القدس وسرقة العقارات

تــم تــشكيل إطــار حكــومي للتعامــل معهــا : "وتــابع
ــاني وزارات، وتعمــل  ــة تتكــون مــن ثم ضــمن خطــة حكومي

 ".بتنسيق مباشر مع بلديات االحتالل

ولفــت الخطيــب إلــى أن هــذه اللجنــة تــشكلت فــي 
 وتـرتبط مباشـرة بديوانـه كمـا جهـاز عهد بينامين نتنيـاهو،

ـــال .المخـــابرات ـــة : وق ـــصالحيات "إن هـــذه اللجن مطلقـــة ال
وغير مقيدة، وال يمكن تعطيل عملها باعتبار أنها مرتبطة 

 ".مباشرة برئيس الحكومة
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وبــين أن هــذه اللجنــة تعبــر عــن شــريعة التهويــد 
يقع على عاتقها إزالـة أي عوائـق "لدى حكومة نتنياهو، و

ريع التهويد، وكسر الرتابة في تنفيـذ المـشاريع، تجاه مشا
وتجعل العالقة مباشرة بين مدراء الوزارات الثماني بتنسيق 

 ".مع مكتب رئيس الوزراء

وأشـار الخطيـب إلــى أن اللجنـة تعمــل علـى تنفيــذ 
ــربط  ــة عاليــة، وضــمن خطــة محكمــة ت المــشاريع باندفاعي

 ".الجمعيات مع البلديات مع الوزارات المعنية

بــــه أن منجــــزات اللجنــــة تتــــضح مــــن خــــالل ون
ــرارات  ــى أرض الواقــع، وق ــة القائمــة عل المــشاريع التهويدي
نتنيـــاهو التـــي تتحـــدى مـــشاعر العـــالم اإلســـالمي ولـــيس 

  .آخرها اقتحام األقصى يوم عيد األضحى بقرار منه

  ٦/٩/٢٠١٩ اآلن فلسطين

* * * * *  

كيف أصبحت كراهية العرب موضع إجماع 
 إسرائيلي؟

  

 كراهية حتى الموت هو مسلسل وثائقي –وفا 
عرضه هذا  من ثالث حلقات للمخرج ران كحليلي، بدأ

األسبوع في القناة الثامنة اإلسرائيلية، يظهر كيف تحولت 
الموت للعرب من صرخة كانت تسمع في الهامش،  دعوة

نشرته هآرتس، إلى  كما يقول، عوفر إيالني، في مقال
ن اخترقت التيار المركزي ّأيديولوجية سائدة في كل مكا

 .إسرائيل في

وينقل المسلسل أقوال عالم االجتماع اإلسرائيلي 
الذي يتابع منذ سنوات طويلة  المعروف، سامي سموحة،

 ّمؤشر العالقات بين العرب واليهود، وهو يقول إن

السنتين األخيرتين شهدتا تطرفا في الموقف تجاه العرب 
 األولى التي يرى يظهر وهي المرة بين الجمهور اليهودي،

 .فيها تحوال جذريا منذ عشرات السنين

ويعزو سموحة هذا التحول إلى وجود حكومة 
ترامب وانتشار المد  ٕيمين نقية كما يصفها، والى صعود

 اليميني في العالم، وتعاظم كراهية العرب والمسلمين في

ّالعالم والتي أعطت شرعية كبيرة لإلسرائيليين، مكنت من 
 .إلى حالة إجماع كراهية العربتحويل 

أما الكاتبة أريانة ملميد، فوصفت اإلجماع 
صفوف اليمين واليسار،  ّاإلسرائيلي ذاك بأنه ينتشر في

الشرقيين واألشكيناز، وفي مؤسسات الدولة وفي كل 
اجتماعي يساهم في صيانتها؛ وتظهر معطيات  جهاز

شبكات التواصل  مذهلة ذلك، إن كان في منشورات
 .جتماعي، أو في دعوات الموت للعرب أو غيرهااال

ويبدأ المسلسل من المدرسة التي ال يعرف أي 
فلسطينيا باسمه، ومن  طالب فيها عربيا إسرائيليا أو

 الخوف والعداء الذي يتسرب من الجهاز السياسي الذي

يخلق الكراهية ومن الطالبة التي أصابتها الصدمة، عندما 
سون في مدرستها، ألنها غير يدر علمت أن معلمين عربا

تعتقد أن  قادرة على تصور أن يكون العربي معلما، ألنها
ًكل عربي مخربا وهي ال ترى، تقريبا، عربا في التلفزيون، 

ًشطبهم من الشاشة كآدميين وبقوا أرقاما يطلب  ألنه تم ّ
واستنكار العمليات أو الحديث  منهم إبداء الوالء للدولة
 .عن مدى عنف مجتمعهم

ّوتضيف ملميد أن اإلعالم اإلسرائيلي ركز على 
هتفوا ضد فوز العرب بمناقصات  اليهود الشرقيين الذين

كفار  بناء في المدينة، وتجاهل عنصرية سكان مستوطنة
هفرديم األشكيناز، الذين قاموا بإلغاء مناقصات شبيهة 

وهي ال ترى فرقا بين العنصرية التي  .لنفس األسباب
الكهانية التي  ٍحرير وبين العنصريةٍتمارس بيد من 

 .تشتعل نارا

الشرقيون الذين كان بمقدورهم أن يكونوا جسرا 
حاملي لواء الكراهية، حيث  بين الثقافات تحولوا إلى

شهده  ولدت العنصرية الشرقية من الكسر الثقافي الذي
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أبناء الطوائف الشرقية في إسرائيل، الذين طلب منهم ترك 
م التي جلبوها معهم، بما فيها لغتهم وثقافته يهوديتهم

 .اليهودية العربية

أما األشكيناز الذين ال يتطرق إليهم المسلسل 
عنصرية مناسبة تتمثل بالنظرة  ّبتوسع، فقد تزودوا بقيم

 .أوروبيين ّاالستشراقية التي ترى العرب أقل، ألنهم ليسوا

ومن يريد أن ينأى بنفسه وحياته عن تلك 
اإلسرائيليين، عليه أن  ًملميد مخاطبةالقصة، كما تقول 

القاتل  الجندي(يذكر أن هناك عشرات آالف أليئور أزاريا 
المحتملين مع قبعة دينية أو بدونها، ) في الخليل

ّوالضواحي وهم موحدون في  يسكنون في المركز
واحدة  ُالكراهية، وما قتل الفتى محمد أبو خضير إال حالة

  .في هذا السياق

 ٦/٩/٢٠١٩هال 

* * * * *  

األقصى ال يقبل الشراكة وال : مفتي القدس
  التقسيم

  

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

 المسلمين في مقدساتهم ومساجدهم االستفزاز لمشاعر
وخاصة في المسجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهيمي 

  .في الخليل

وقال الشيخ حسين خالل خطبة الجمعة في 
نتنياهو خالل االقتحام « :المسجد األقصى المبارك أمس

ًهو وغيره من قادة االحتالل يزعمون ان االرض لهم زورا 
ًوبهتانا وعادوا اليها ظنا  منهم أنهم 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 «:وأضاف
العدوان يؤكدون باطل دعواهم، وقد نطقوا بالحق بانهم 

قدساتها، وهم غرباء غرباء عن ارضها ومساجدها وم
ًاعترفوا بانهم المحتلون مرارا وتكرارا وما تلك 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

نية بوقفة وأشاد مفتي القدس والديار الفلسطي
أهالي خليل الرحمن الذين احتشدوا في الحرم االبراهيمي 
أول من أمس وتصدوا للعدوان واالقتحام الذي قام به 
نتنياهو ووزراءه وأعضاء الكنيست من اليمين المتطرف 

  .في مس خطير وعدوان على الحرم

ًكلنا يدرك ان ما يجري جزءا من « :وأضاف
يحاولون المس بمقدساتنا الحملة االنتخابية اإلسرائيلية 

ويتنافسون على حساب دماءنا وأرض شعبنا ولكنهم 
خابوا وخسئوا ستبقى هذه البالد والمقدسات ألهلها 
الصامدين المرابطين الذين لن يتخلوا عنها وسيبذلون 

  .الغالي والنفيس لحمايتها

ان تصريح وزير االمن « :وأوضح الشيخ حسين
ن بان الحكومة اإلسرائيلية الداخلي اإلسرائيلي جلعاد اردا

ً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 لتسخير العدوان 

مسجد األقصى المستمر واالقتحامات المتواصلة على ال
في حملته االنتخابية لرفع أسهمه في اليمين وامام 

  .«المستوطنين والمتطرفين
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واكد المفتي ان المسجد االقصى المبارك مسجد 
إسالمي بقرار رباني، للمسلمين وحدهم وال يجوز لغيرهم 
الصالة فيه حدوده معروفه هو كل ما دار على السور 

ا المسجد لن يقبل ان هذ«:ً دونما كلها مسجد، وقال١٤٤
الفلسطينيين وال العرب وال المسلمين باي مساس بالوضع 
القائم فيه وال بوضعه الديني والتاريخي القائم بكافة 
المصليات واألربطة والمصاطب هو المسجد الذي نتمسك 

  .«به ونفديه بأرواحنا

نحي من أفشلوا مخططات « :وقال المفتي
قدسات، فباألمس االحتالل والمستوطنين ودافع عن الم

ً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 ان 
 المسجد االقصى المبارك ال يقبل اي مفاوضات او تقسيم
هو خالص للمسلمين وحدهم وسيبقى قبلة المسلمين 
االولى تشد الرحال اليه كأخويه المسجد النبوي والمسجد 

  .الحرام تشد الرحال اليه الى يوم الدين

وكانت الهيئات اإلسالمية في القدس قد حذرت 
/ من استمرار العبث بوضع المسجد األقصى المبارك

 الحكومة الحرم القدسي الشريف من خالل ممارسات
اإلسرائيلية وأجهزتها العسكرية داخل اسوار المسجد 
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 ص٧/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ّلية تصعد التصريحات حمى االنتخابات اإلسرائي ُ
  واالعتداءات العنصرية لقادة االحتالل

 

تــــصاعد   يــــأتي– صــــبري  مــــصطفى– قلقيليــــة
تصريحات قادة االحتالل بحـق المـسجد األقـصى والمـسجد 
اإلبراهيمــــي قبــــل موعــــد االنتخابــــات االســــرائيلية المزمــــع 
ــي ســياق  ــسابع عــشر مــن أيلــول الحــالي ف ــي ال ــدها ف عق

 .ًاب األحزاب األكثر تطرفاتحشيد المستوطنين النتخ

ـــي،  ـــين للمـــسجد اإلبراهيم ـــاهو وريفل اقتحـــام نتني
وتــصريحات مــا يــسمى وزيــر األمــن الــداخلي جلعــاد اردان 
بتقــسيم المــسجد األقــصى، وتغــول جماعــات المــستوطنين 

  .في اقتحاماتها، تأتي في سياق تسخين األجواء

وقــــال الــــدكتور عكرمــــة صــــبري، رئــــيس الهيئــــة 
ــا وخطيــب المــسجد األقــصى، لـــاالســالمية العل ": القــدس"ي

ًاالنتخابــات اإلســرائيلية دائمــا تتخــذ مــن المــسجد األقــصى "
مادة للتحريض علينا وعلى المسجد، ويريـدون أن يطبقـوا 
مــا جــرى فــي المــسجد االإراهيمــي علــى المــسجد األقــصى، 
وهـــذا األمـــر لـــن يحـــدث وقـــد تـــم جـــس النـــبض فـــي عـــدة 

ينية إفــشال المخطـــط محطــات، وكانـــت ردة الفعــل الفلـــسط
 وفــتح ٢٠١٧بكليتــه، فهبــة بــاب االســباط فــي تمــوز عــام 

بــاب مبنــى الرحمــة فــي منتــصف شــباط الماضــي، وربــاط 
المقدسيين وأهلنا في الـداخل ومـن يـأتي مـن مـدن الـضفة 
الغربية من كبار السن كانت ومازالت لهم بالمرصـاد، فكـل 

ني، محاوالت التحريض لن تنفع مع إرادة الـشعب الفلـسطي
وتــصريحات قــادة االحــتالل بتقــسيم المــسجد األقــصى هــي 
بالونـــات اختبـــار، فهـــم يعلمـــون أن المـــسجد األقـــصى لـــه 

  ".مكانة في نفوسنا، وتهون أمامه كل االعتبارات

المــسجد األقــصى بكليتــه حــق : "وأضــاف صــبري
خــالص للمــسلمين، ومــا يقــوم بــه االحــتالل مــن محاولــة 

ٕ محيطـه وادخـال أعـداد لفرض سياسة االمر الواقع وتهويـد
ـــصباح حتـــى  ـــواج مـــن ال ـــي أف ـــن المـــستوطنين ف ـــرة م كبي
ــة بحراســة  ــصلوات التلمودي ٕســاعات بعــد الظهــر واقامــة ال
ًشــرطة االحــتالل، لـــن تجــد نفعـــا مــع حقنـــا الخــالص فـــي 
المــسجد األقــصى، وكــل هــذه الممارســات العنــصرية هــي 
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انتهــاك صــارخ بحــق ُأولــى القبلتــين وثالــث المــساجد التــي 
  ".إليها الرحالتشد 

الفلـــــسطينيون عبـــــروا عـــــن غـــــضبهم الـــــشديد، 
وضــــجت مواقــــع التواصــــل االجتمــــاعي بتعليقــــات تطالــــب 

  .بحماية المسجد األقصى وباقي المقدسات

يقول الشاب عادل حاج عيسى من طيبة المثلـث 
إذا كانــت االنتخابـات اإلســرائيلية : "فـي الــداخل الفلـسطيني

ــــــى القبلتــــــ ين والمــــــسجد ًموســــــما للتحــــــريض علــــــى ُأول
اإلبراهيمــي، فمــن واجبنــا أن نقابــل هــذا التحــريض الــسافر 
بجملــة مــن الفعاليــات، أولهــا الربــاط فــي المــسجد القــصى 
بأعــداد تجعــل المحتــل يراجـــع حــساباته، والتوجــه لمدينـــة 
الخليل والصالة في المسجد اإلبراهيمي، فـاالحتالل يخـشى 

  ".من الحشد الشعبي الذي يقلب الموازين

قبل أيام : "منذر مشاقي من سلفيت يقولالناشط 
ــــسجد اإلبراهيمــــي الحــــزين، صــــحيح أن  ــــي الم صــــليت ف
ُالمــسجد اإلبراهيمــي لــيس مــن المــساجد التــي تــشد إليهــا 
الرحــال، وأنــه لــيس مــن المــساجد الثالثــة التــي وردت فــي 
نــص الحــديث الــشريف بــأن الــصالة فيهــا تتــضاعف آالف 

تاريخيـة ودينيـة المرات، غير أني أعتقد أن له خصوصية 
  ".وسياسية تجعل الصالة تفضل الصالة في غيره بكثير

امين أبو وردة، مدير موقع أصداء اإلعالمي، . د
االنتخابـــات اإلســـرائيلية ترتكـــز إلـــى مـــدى اقتـــراب : "يقـــول

األحزاب اإلسرائيلية من أجنـدة الحركـة الـصهيونية، فـاليوم 
يتم نــرى تــصريحات نتنيــاهو مــن مــستوطنة القنــاة بأنــه ســ

فــرض الــسيادة اإلســرائيلية بعــد االنتخابــات، وفــي الخليــل 
، ووجـود رئـيس دولـة االحـتالل "سنبقى لألبـد: "ًصرح قائال

في المسجد اإلبراهيمي له دالالت خطيرة، فقد اجتمع رأسـا 
ـــدس ومهـــم  ـــة االحـــتالل داخـــل مـــسجد مق ـــي دول الهـــرم ف

  ".للمسلمين

س هنـاك طقـو: "وقال البرفيسور إبراهيم أبو جابر
ًانتخابية دائما مادتها لـدى األحـزاب االسـرائيلية التحـريض 

ًعلــــى المقدســــات والفلــــسطينيين معــــا، فهــــم يعلمــــون أن 
المقدســـات لهـــا ارتبـــاط وثيـــق بوجـــود الفلـــسطينيين علـــى 
أرضــــهم، وهــــي مــــن تــــاريخهم العريــــق، ونتيجــــة للعقــــدة 
النفسية لدى كـل األحـزاب اإلسـرائيلية مـن هـذه المقدسـات 

 وريفلـــين يـــسارعان إلـــى اقتحـــام المــــسجد نـــرى نتنيـــاهو
  ."ُاالبراهيمي، في رسالة عنصرية بأنه ملك لليهود

  ٧/٩/٢٠١٩القدس المقدسية 

* * * * *  

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

  

رغم اعتبار اإلدارات  –صفا  –القدس المحتلة 
ًعائقا أمام عملية  االستيطان اإلسرائيلي األمريكية السابقة

التسوية في الشرق األوسط، إال أن إدارة الرئيس 
تعاطت بشكل الفت مع قضية  دونالد ترمب األمريكي

ًاالستيطان المخالفة للقوانين الدولية، وأكدت مرارا وتكرارا  ً
دعمها الالمتناهي لقرارات حكومة االحتالل اإلسرائيلي 

  .بهذا الصدد

بات الرئاسية األمريكية ومنذ فور ترمب باالنتخا
، واعترافه ٢٠١٦نوفمبر / في الثامن من تشرين ثان

ونقل سفارة بالده إليها، " إسرائيل"بالقدس عاصمة لـ 
ارتفعت وتيرة األنشطة االستيطانية في األراضي 
ًالفلسطينية المحتلة، وخصوصا في مدينة القدس المحتلة 

  .ومحيطها بشكل متسارع

الل للحظة عن تكثيف ولم تتوان حكومة االحت
االستيطان، وتخصيص ميزانيات ضخمة، وكذلك مصادرة 
األراضي الفلسطينية لصالح إقامة المستوطنات والبؤر، 
بهدف تفكيك األحياء والقرى الفلسطينية وفصل القدس 
ٕوعزلها عن الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل والغاء 

قدس ال"ًالوجود الفلسطيني بمحيطها، تمهيدا إلقامة 
  ".الكبرى
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وأظهرت معطيات جديدة حصلت عليها حركة 
اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان " سالم اآلن"

أن البناء االستيطاني في محيط القدس وصل إلى 
  . األخيرة٢٠مستويات قياسية، مقارنة باألعوام الـ 

فإنه منذ احتالل الشق "ًووفقا لتلك المعطيات 
، أقامت الحكومة ١٩٦٧س عام الشرقي من مدينة القد

 مستوطنة في محيط المدينة تتكون من ١٢اإلسرائيلية 
  . ألف وحدة استيطانية على أقل تقدير٥٥

وأوضحت أنه خالل الفترة ما بين العامين 
ً، عقب فوز ترمب، طرأ تصاعدا هائال ٢٠١٨ و٢٠١٧ ً

في وتيرة البناء االستيطاني في المدينة، حيث تمت 
 وحدة استيطانية جديدة، ١٨٦١اء المصادقة على بن

  .مقارنة بالعامين الماضيين% ٥٨بارتفاع يبلغ 

 ١٥٠ً مستوطنا، في ٦٥٣,٦٢١ويقيم نحو 
 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية ١١٦مستوطنة، و

منهم في محيط المدينة، بحسب % ٤٧ومدينة القدس، 
آخر اإلحصائيات الصادرة عن جهاز اإلحصاء المركزي 

  .الفلسطيني

  وقائع جديدة

ويقول المختص في شؤون االستيطان عبد 
إن اعتراف ترمب بالقدس " صفا"الهادي حنتش لوكالة 

ًعاصمة لالحتالل فجر نوعا جديدا من االستيطان في  ً
ًكافة األراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في مدينة 
القدس ومحيطها، رغم وجود عشرات المشاريع 

  . المدينة للكيان اإلسرائيلياالستيطانية الهادفة لضم

ويسعى االحتالل من خالل تكثيف أنشطته 
االستيطانية حول القدس إلى فرض وقائع جديدة على 

، وهنا "القدس الكبرى"األرض، وترسيم حدود ما يسمى بـ 
يشير حنتش إلى أن التركيز اإلسرائيلي على القدس 
ًومحيطها خصوصا يهدف لفصلها عن الضفة الغربية 

  .ة لالحتاللكعاصم

ًوفعليا، فإن القدس بحسب حنتش، محاصرة من 
جميع الجهات وهي معزولة عن الضفة التي أصبحت 
عبارة عن جزأين شمالي وجنوبي يربط بينهما شارع واحد 

الذي يقع بالقرب من بلدة ). ٤٠(فقط وهو شارع رقم 
  .حزما والقرى الفلسطينية األخرى

ألراضي ويشير إلى أن االحتالل صادر كافة ا
الفلسطينية المحيطة بالقدس، وحولها لمستوطنات مثل 

، جفعات زئيف، )جبل أبو غنيم(معاليه أدوميم، هارحوما "
  .وغيرها" بزغات زئيف

ُويوضح أن االحتالل يركز على عدة نقاط في 
تهويد القدس، األولى تمثلت باالستيطان في محيط 

 الفصل القدس بشكل استراتيجي، والثانية في إقامة جدار
العنصري، والنقطة الثالثة في حواجز التفتيش الثابتة 

  .والمتحركة التي وضعها في محيط المدينة

وأما في داخل البلدة القديمة بالقدس التي كانت 
ً دونما ١٥٠ دونم، تم تقليصها إلى ٩٠٠مساحتها تبلغ 

فقط بفعل وجود البؤر االستيطانية في قلب المدينة، ما 
الجغرافية والسكانية، وأدى لتفكيك أثر على الناحية 

  .األحياء والقرى وفصلها عن بعضها البعض

ويؤكد حنتش أن الهدف من تعميق االستيطان 
القضاء على إمكانية إلقامة دولة فلسطينية مترابطة 

" ً، علما أن"إسرائيل"ًجغرافيا، والعمل على ضم الضفة لـ 
البؤر هناك سبع كتل استيطانية بالضفة، باإلضافة إلى 

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

ًويعتبر إقامة المستوطنات، مناقضا لكل المبادئ 
ميثاق جنيف الرابع حول (الدولية، وميثاق األمم المتحدة 

، ويفصل الميثاق سلسلة )١٩٤٩قوانين الحرب في عام 
طويلة من المحظورات المفروضة على قوة االحتالل، 

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

ولية التي تؤكد وصدرت مجموعة من القرارات الد
ذلك، وتنكر أي صفة قانونية لالستيطان، أو الضم، 
وتطالب بإلغائه، وتفكيك المستوطنات، بما في ذلك 

  .االستيطان بالقدس

) ٢٣٣٤(وكان آخر تلك القرارات، القرار رقم 
 كانون أول من ٢٣الصادر عن مجلس األمن الدولي في 

تيطان ، والذي طالب بوقف فوري وكامل لالس٢٠١٦العام 
  .بالضفة والقدس

  أقلية عربية

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

  .واإلقليمية

ط في جمعية الدراسات ويشير مدير دائرة الخرائ
العربية بالقدس خليل التفكجي إلى أن سلطات االحتالل 

حدود بلدية " مستوطنة داخل ما يسمى ١٥أقامت نحو 
 ٢٩ ألف مستوطن، باإلضافة إلى ٢٢٠يقطنها " القدس

   .مستوطنة بمحيط المدينة

أن تكثيف البناء " صفا"ويؤكد التفكجي لوكالة 
القدس "دف إلى إقامة االستيطاني في محيط القدس يه

من مساحة الضفة الغربية، % ١٠، والتي تشكل "الكبرى
وذلك من خالل فصل شمال الضفة عن جنوبها، وأن 
تصبح بالمدينة المقدسة أقلية عربية مقابل أغلبية مطلقة 

  .لليهود

ويوضح أن حكومة االحتالل عملت على تطوير 
 المطلق" ٢٠٥٠"، لتصبح "٢٠٢٠"خطتها المعروفة بـ 

بهدف توسيع حدود المدينة ) ٥٨٠٠مشروع (عليه 
ٕلتصل إلى أريحا ورام اهللا، واقامة مطار دولي كبير في 

منطقة البقيعة القريبة من مدينة أريحا والبحر الميت، 
ٕواقامة شبكة من األنفاق والطرق والبنى التحتية والسكك 
 .الحديدية والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية

أشارت إلى تفاوت كبير " سالم األن"ت حركة وكانت معطيا
في تراخيص البناء الممنوحة للمقدسيين، الذين تتجاوز 

من مجمل سكان القدس، إذ اقتصرت % ٣٨نسبتهم الـ 
لجنة التخطيط "نسبة تصاريح البناء التي وافقت عليها 

التابعة للحكومة اإلسرائيلية في بلدات وأحياء " والبناء
  .طفق% ١٦.٥القدس على 

 ٦ ص٨/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

عشرات المستوطنين يقتحمون األقصى بحماية 
  االحتالل ويستبيحون باحاته

  

 اقتحم عشرات - عمان - نادية سعد الدين
المستوطنين المتطرفين، أمس، المسجد األقصى المبارك، 

، تحت ”باب المغاربة“في القدس المحتلة، من جهة 
ئيلي، ونفذوا جوالت استفزازية حماية قوات االحتالل اإلسرا

ّداخل باحاته، وسط تصدي المصلين وحراس المسجد 
  .لعدوانهم

ونددت وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطينية بانتهاكات قوات االحتالل المتواصلة ضد 
المسجد األقصى المبارك، بهدف السيطرة عليه وتنفيذ 

  .مخطط تقسيمه بشكل نهائي

 الشهري الذي أصدرته أمس وقالت، في تقريرها
قوات االحتالل “على نسخة منه، إن ” الغد“وحصلت 

 مرة، فيما منعت ٢٢اقتحمت المسجد األقصى أكثر من 
 مرة، خالل ٥١رفع األذان في الحرم اإلبراهيمي أكثر من 

  .”الشهر الماضي

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

وتوقفت عند ثالثة مسائل اعتبرت أنها تستدعي 
االنتباه والحيطة والحذر، تمثلت في اقتحام األقصى يوم 
عيد األضحى، واالعتداء على المصلين، وارتفاع األصوات 

راهن بالمسجد اإلسرائيلية المطالبة بتغيير الوضع ال
، ”جماعات الهيكل“األقصى، ومطالبة ما تسمى 

  . ”المزعوم، بزيادة مدة االقتحامات الواسعة للمسجد

ولفتت، في هذا السياق، إلى تصريح كل من 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حينما زعم 

، ”الهيكل“من حق اليهود إحياء ذكرى خراب “بأنه 
، ووزير األمن الداخلي ”لهيكلجبل ا“المزعوم، في 

يجب تغيير الوضع “اإلسرائيلي، جلعاد أردان، حينما قال 
في المسجد األقصى حتى يستطيع ) االستتكو(الراهن 

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

عصابات المستوطنين المتطرفين “وأفادت بأن 
الل الشهر الماضي، أكثر من ّدنست المسجد األقصى، خ

 مرة، فيما بلغ عدد المقتحمين للمسجد أكثر من ٢٢
جماعات “ً مستوطن، تزامنا مع قيام ما تسمى ٣٦٠٠
 دعوات لجمهورها ٥، المزعوم، بتوجيه أكثر من ”الهيكل

لزيادة أعداد المقتحمين، وطالبت برفع يد األوقاف 
تحامات اإلسالمية عن المسجد االقصى وزيادة مدة االق

  .”فقط” باب المغاربة“من كل األبواب، وليس من 

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

ّلفلسطينيين، ويحرض على مقدساتهم اإلسالمية ا
  .والمسيحية

مجمل “وبين وكيل الوزارة، حسام أبو الرب، أن 
المنصرم، بلغت ) أغسطس(االعتداءات، خالل شهر آب 

 اعتداءات، طالت المسجد األقصى والحرم ١٠٩
ًاإلبراهيمي ومقامات إسالمية، فضال عن اإلبعادات 

قصى، والتحريضات واالعتقاالت لحراس وسدنة األ
  .”العنصرية

مخاطر التصعيد اإلسرائيلي “وحذر أبو الرب من 
ضد القدس المحتلة والمسجد األقصى وأبناء الشعب 

العالمين العربي واإلسالمي “ً، مطالبا ”الفلسطيني
بالتعامل بمنتهى الجدية مع المخاطر المحدقة بالوجود 

ك الفلسطيني في القدس، وفي المسجد األقصى المبار
ما حدث في عيد “وقال إن ” .على وجه الخصوص

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 “وأكد أن . ”المسجد األقصى المبارك
قف أبناء الشعب الفلسطيني مكتوفي خط أحمر، ولن ي

األيدي أمام أية محاولة لتغيير الوضع الراهن فيه أو 
  .”النيل منه

وفي خطوة تهويدية؛ نشرت صفحات المواقع 
ًاإلسرائيلية لجماعات يهودية متطرفة صورا يظهر فيها 

، المزعوم، مكان قبة الصخرة المشرفة في ”الهيكل“
  .المسجد األقصى

ًألخيرة تصعيدا إسرائيليا خطيرا وشهدت الفترة ا ً ً
ضد المسجد، حيث أصيب عشرات المصلين باألعيرة 
المطاطية وقنابل الغاز والصوت، التي أطلقتها قوات 
االحتالل بغزارة تجاههم، عقب اقتحامها باحات المسجد 
األقصى المبارك، فيما أغلقت أبواب المسجد، وأدى 

  . أمام بواباتهالمصلون، حينها، صالتي المغرب والعشاء

كما اقتحمت شرطة االحتالل مصلى باب الرحمة، 
وعبثت في األثاث بداخله، وأخرجت خزائن وقواطع 
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خشبية، ومنعت الحرس المتواجدين في المكان من 
التدخل أو التصوير، كما هي سياسة االحتالل كل شهر 
منذ ان تم إعادة فتحه أمام المصلين خالل معركتهم 

  .االحتالل وعدوانهّالشرسة ضد سياسة 

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 أوقاف القدس، 
وواصلت حملتها تجاه الحراس وسدنة المسجد من اعتقال 

  .ٕوابعاد

بلدية “ما أقدمت طواقم تابعة لما تسمى في
في القدس باقتالع أشجار زيتون في ساحة ” االحتالل

اإلمام الغزالي بالقرب من باب األسباط، وخصصت ميزانية 
البراق، وذلك ضمن ” تطوير ساحة“إضافية تحت عبارة 

مساعيها الحثيثة لتهويد ما يحيط بالمسجد األقصى كما 
  .طقة باب العمودتفعل بساحة البراق أو من

منع االحتالل لرفع اآلذان في “ووثقت الوزارة 
ً وقتا، تزامنا مع تنفيذ سياسته ٥١المسجد اإلبراهيمي لـ ً

التعسفية والتهويدية ضده، عبر اغالق األبواب المؤدية 
إلى حديقة اإلبراهيمي والساحات الخارجية، وتركيب خزانة 

يام وزير خاصة بشبكة اإلنذار خلف الباب األخضر، وق
األمن الداخلي اإلسرائيلي وقائد المنطقة وعدد من الجنود 

  .”باقتحامه

وقد ترافق ذلك مع استباحة المستوطنين 
المتطرفين لباحات المسجد اإلبراهيمي، بالتزامن مع 
اقتحام قوات االحتالل للمنطقة الشرقية من مدينة نابلس، 

نا ، تأمي”قبر يوسف“ونشر عناصرها الكثيفة في محيط 
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 

يت والمدمع خالل اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي بلدة ب
أمر، شمال الخليل، حيث أطلقت الرصاص الحي 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

إلى ذلك أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
س وفاة االسير الفلسطيني في سجون االحتالل مساء أم

االسرائيلي بسام السايح من محافظة نابلس في الضفة 
  .السرطان الغربية المحتلة بعد معاناة مع مرض

وجاء في بيان أن قوات االحتالل كانت اعتقلت 
، وهو مصاب بسرطان م٢٠١٥العام )  عاما٤٧(السايح 

 منذ العام ، وبسرطان الدمم٢٠١١العظام منذ العام 
  .م٢٠١٣

ً أسير يعانون أوضاعا ٧٠٠أن نحو “وتابع 
 أسيرا بحاجة إلى ١٦٠صحية صعبة، منهم ما يقارب 

ًمتابعة طبية حثيثة، علما بأن جزءا من األسرى المرضى 
وغالبيتهم من ذوي األحكام المشددة، قد ُأغلقت ملفاتهم 

  .”الطبية بذريعة عدم وجود عالج لهم

باستشهاد األسير السايح، “واوضح البيان أنه 
 ٢٢١يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية لالسرى الى 

 .”١٩٦٧شهيدا ارتقوا منذ العام 

 ٢٦ ص٩/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

في سجون » السايح«استشهاد األسير 
  االحتالل
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ّ استشهد األسير بسام السايح -القدس المحتلة 
ل من مدينة نابلس، في سجون االحتال) ً عاما٤٧(

ًاإلسرائيلي امس، متأثرا بإصابته بمرض السرطان، وفق 
  .ما أعلنت هيئة شؤون األسرى والمحررين

وتم إقرار وفاة األسير السايح في مشفى صرفند 
 اإلسرائيلي، وفق ما جاء في بيان صدر "أساف هاروفيه"

عن نادي األسير الفلسطيني، مساء امس، حيث يرقد 
خطير طرأ على حالته هناك منذ نحو شهرين بعد تدهور 

  .الصحية

وكان السايح يعاني من أمراض سرطان العظام، 
وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصور 

، والتهاب حاد ومزمن )%٨٠ (بعضلة القلب يصل لـ
  .بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى

وحملت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
ؤولية الكاملة عن الفلسطينية، السلطات اإلسرائيلية المس

  .استشهاد األسير السايح

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

  .«واإلجراءات التنكيلية المرتكبة بحقهم

بإجراء تحقيقات بقضايا «وطالبت الهيئة 
المخالفات القانونية بحق األسرى، وفرض القانون الدولي 

  .«على كيان االحتالل

الغضب والتنديد عم مختلف «وبينت الهيئة أن 
ّسجون االحتالل، بعد خبر استشهاد السايح، حيث كبر 

وجه  األسرى وقاموا بالطرق على األبواب والغضب في
إدارة السجون اإلسرائيلية «وأوضحت أن . »السجان

  .«عمدت إلى إغالق األقسام بشكل كامل

وخالل األعوام الماضية، تفاقم وضع السايح 
بشكل ملحوظ نتيجة لظروف االعتقال والتحقيق القاسية 

، وخالل هذه المدة م٢٠١٥التي تعرض لها منذ عام 
أبقت إدارة معتقالت االحتالل على احتجازه في ما تسمى 

التي يطلق عليها األسرى تسمية » عيادة الرملة«معتقل 
  .«المسلخ«

ُ تموز الماضي، نقل السايح إلى مشفى ٢٩وفي 
 آب الماضي تم نقله إلى مستشفى ١٢الرملة، وفي 

واعتقل جيش . "ًحيث توفي متأثرا بمرضه"آساف هاروفيه 
 تشرين األول ٨االحتالل اإلسرائيلي، السايح، في 

به لحضور إحدى جلسات محاكمة ، خالل ذهام٢٠١٥
  .زوجته، التي كانت معتقلة في حينها

ووجهت النيابة العسكرية اإلسرائيلية للسايح 
، »الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته«تهمة 

قرب قرية بيت فوريك شرق نابلس المحتلة، قبل أيام من 
  .اعتقاله

وارتفع عدد شهداء الحركة الوطنية األسيرة داخل 
، من م١٩٦٧ شهيدا منذ العام )٢٢١(السجون إلى 

ً أسيرا توفوا نتيجة لسياسة اإلهمال الطبي، )٦٥(بينهم 
  .وفقا لنادي األسير

ُ أسير يعانون أوضاعا )٧٠٠(يذكر أن نحو 
 أسيرا بحاجة إلى )١٦٠(صحية صعبة، منهم ما يقارب 

متابعة طبية حثيثة، بحسب المعطيات الصادرة عن هيئة 
سرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير شؤون األ
  .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

ووفق اإلحصائيات الفلسطينية الرسمية، وصل 
 طفال )٢٣٠( أسير، بينهم )٥٧٠٠(دد األسرى إلى ع
) معتقلون بال تهمة( معتقل إداري )٥٠٠( أسيرة و)٤٨(و
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 بحاجة لتدخل طبي )٧٠٠( مريض بينهم )١٨٠٠(و
  .عاجل

، ذراع »اإلدارة المدنية«من جهة اخرى، زعمت 
االحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، أن مبنى 

ئات األمتار عن الحرم اإلبراهيمي فلسطينيا يبعد بضع م
في مدينة الخليل، قد اشترته جمعية استيطانية، في العام 

وتحدث رئيس حكومة . ، بموجب القانونم٢٠١٥
االحتالل، بنيامين نتانياهو، خالل خطاب القاه في 

 على ثورة البراق، ودعا )ً عاما٩٠(الخليل، بمناسبة 
ذي يطلق عليه المستوطنان إلى الدخول إلى المبنى، ال

  .ٕ، واسكانه»بيت المكفيال«المستوطنين اسم 

، أن رئيس »ماكور ريشون«وذكرت صحيفة 
وضع على باب المبنى » الكنيست، يولي إدلشتاين

قطعة يضعها اليهود على باب المنزل ومحفور (» مزوزة«
، وأن المستوطنين بدأو يسكنون )عليها آيات من التوراة

زء من البؤرة االستيطانية في هذا المبنى ويعتبرنه أنه ج
  .الخليل

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

االستيطانية، بتسجيل » العائدون للعقارات طلمون«
  .المبنى باسمها

سها نظرت بعملية شراء يذكر أن اللجنة نف
المبنى، قبل أربع سنوات، وقررت حينذاك أن الشركة 
االستيطانية لم تثبت حقوقها باألرض، ولذلك منعت 

  .إسكانه

ُوقدمت اعتراضات كثيرة ضد هذا المشروع 
االستيطاني، لكن سلطات االحتالل رفضتها كلها، وقبلت 
 مؤخرا ادعاءات الشركة االستيطانية بزعم أنها قدمت

  .وثائق تثبت ادعاءاتها

واعتبر الحاخام عوزياهو شرابف، لدى دخول 
هذا البيت يشكل توسيعا «المستوطنين إلى المبنى، أن 

وسنتمدد ونتوسع . لالستيطان في مدينة الخليل المقدسة
هنا، وهذا سيكون الرد الحقيقي على أولئك الذين 

 .«يهاجموننا ويقتلوننا ويريدون ضربنا

 ١٢ ص٩/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 غضب فلسطيني ودعوات للتصعيد
  

 -   وكاالت- كامل ابراهيم -القدس المحتلة 
تظاهر عشرات الشبان والشابات الفلسطينيين امس 
بالقرب من موقع عسكري للجيش االسرائيلي شمال مدينة 
رام اهللا في الضفة الغربية المحتلة، احتجاجا على وفاة 

رائيلية، محملين معتقل فلسطيني في السجون االس
 .اسرائيل مسؤولية وفاته

واشعل الشبان والشابات الذين قدموا بحافالت 
من جامعة بيرزيت، النار في إطارات سيارات واغلقوا 
طريقا تؤدي الى مقر االدارة المدنية االسرائيلية في 

 .مستوطنة بيت ايل، مستخدمين حاويات الزبالة والحجارة

 وصل الى المكان وقام الجيش االسرائيلي الذي
من جهات مختلفة باطالق االعيرة المطاطية والغاز 
المسيل للدموع بكثافة باتجاه المتظاهرين، من دون أن 

 .يبلغ عن إصابات

وكانت هيئة شؤون األسرى والمحررين اعلنت 
أول امس عن وفاة األسير الفلسطيني في السجون 

بلس من محافظة نا)  عاما٤٧(االسرائيلية بسام السايح 
في الضفة الغربية المحتلة بعد معاناة من مرض 

 .السرطان

استشهد بسام السايح «وقالت الهيئة في بيانها 
، وبسرطان الدم ٢٠١١المصاب بسرطان العظام منذ عام 

 .«٢٠١٣منذ عام 
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ومن جهته حمل رئيس نادي األسير قدورة فارس 
المسؤولية «رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتانياهو «

 .«اشرة عن جريمة استشهاد األسير بسام السايحالمب

إن كافة اإلجراءات التي نفذتها حكومة «وقال 
نتانياهو خالل السنوات الماضية، عبر فرض أو تشريع 
قوانين الهدف منها االنتقام من األسرى وقتلهم، هي 
الطريق التي ساهمت في استشهاد األسير السايح، 

 .«ورفاقه الذين ارتقوا قبله

 ٢٢١«ر نادي االسير الى ان هناك واشا
فلسطينيا توفوا داخل السجون االسرائيلية منذ االحتالل 

 معتقل ٧٠٠، وأن هناك حوالي ١٩٦٧االسرائيلي عام 
 .«فلسطيني يعانون من امراض واوضاع صحية مختلفة

وفي مدينة البيرة أصيب عدد من الشبان 
عت الفلسطينيين بينهم صحفي خالل مواجهات عنيفة اندل

امس، بين الشبان وجنود االحتالل االسرائيلي، على 
المدخل الشمالي للمدينة احتجاجا على استشهاد األسير 

 .بسام السائح داخل سجون االحتالل االسرائيلي

من جهتها اصدرت المحكمة العليا االسرائيلية، 
امس قرارا اعطت بموجبه صالحيات لما يسمى بالقائد 

جاز جثامين الشهداء العسكري االسرائيلي باحت
 .الفلسطينيين

وافاد محامي هيئة شؤون األسرى والمحررين 
محمد محمود في بيان له ان المحكمة االسرائيلية العليا 
تعطي صالحية للقائد العسكري باحتجاز جثامين الشهداء 

التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية «الفلسطينيين بغرض 
 .« غزةالسترداد الجنود المحتجزين في قطاع

وأوضحت هيئة شؤون االسرى أن الهدف من 
ّصدور هذا القرار الجائر يأتي بنوايا مبيتة من قبل  ُ
القضاء اإلسرائيلي من أجل التفاوض والمساومة الطالق 
سراح جنود إسرائيليين يدعي االحتالل أنهم محتجزون 

 .في القطاع

ولفتت الهيئة أن القرار اتخذ بتأييد أغلبية قضاة 
، في تفاهم واضح »المحكمة العليا اإلسرائيلية«ى ُما تسم

ما بين الجهاز القضائي اإلسرائيلي والجهاز العسكري 
للتفنن باصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق 

 .الفلسطينيين

واعتبرت هيئة األسرى أن صدور هذا القرار ما 
هو إال اجراء انتقامي بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد 

يخالف كافة المواثيق الدولية وقواعد موتهم، بشكل 
 .حقوق االنسان

وارتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ 
 شهيدا من الضفة الغربية ٥٢ الى ٢٠١٥تشرين اول 

 . اسرى داخل سجون االحتالل٤وقطاع غزة منهم 

الى ذلك أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
الحتالل الفلسطينيين، بان االسرى في جميع سجون ا

اإلسرائيلي اعادوا امس وجبات الطعام المقدمة لهم 
 .للضغط على إدارة السجون لتسليم جثمان األسير السايح

وقال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين 
الفلسطينيين قدري أبو بكر ان الهيئة ستقوم برفع دعوى 
للمحكمة العليا اإلسرائيلية للمطالبة بتسليم جثمانه، الفتا 

ن ادارة السجون االسرائيلية أعلنت االستنفار الى ا
ٕواغالق جميع األقسام، وفرضت منعا على خروج األسرى 
للفورة، كما أحضرت تعزيزات من قوات القمع تحسبا من 
ردة فعل األسرى الذين بدأوا منذ أمس بخطوات احتجاجية 
ردا على استشهاده تمثلت بالطرق على أبواب الغرف 

ٕات الطعام واعالن الحداد في ٕوالتكبير وارجاع وجب
 .السجون لمدة ثالثة أيام

من جانبها شنت قوات االحتالل االسرائيلي امس 
حملة اعتقاالت ومداهمات واسعة طالت خمسة عشر 

وقال نادي االسير الفلسطيني ان قوات . مواطنا فلسطينيا
االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن رام 
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ت لحم والخليل ونابلس، واعتقلت اهللا والبيرة وبي
 .المواطنين الخمسة عشر بزعم أنهم مطلوبون

الى ذلك حمل المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان 
المسؤولية الكاملة لحكومة االحتالل اإلسرائيلي عن 
استشهاد المعتقل في سجون االحتالل بسام السايح وعن 

  معتقال يعانون من امراض مزمنة ويواجهون١٥٠حياة 
نفس المصير في حال استمرار سياسة اإلهمال الطبي 
المتعمد نتيجة احتجازهم في ظروف ال إنسانية قهرية، 
ويتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي وال يتلقون رعاية 

 .صحية مالئمة

وقال المركز ان هذا المعتقل الثالث الذي يتوفى 
 .٢٠١٩في سجون االحتالل خالل العام 

ي بالرصاص المعدني كما أصيب طفل فلسطين
المغلف بالمطاط، وعشرات المواطنين باالختناق امس 
خالل مواجهات اندلعت مع قوات االحتالل في بلدة بيت 
ريما شمال غرب مدينة رام اهللا، حسب ما أعلنته جمعية 

 .الهالل األحمر الفلسطيني

وذكرت الجمعية ان جيش االحتالل اقتحم بلدة 
ل بالرصاص المعدني بيت ريما، ما أدى إلصابة طف

المغلف بالمطاط في رقبته، وعدد اخر من المواطنين 
باالختناق جراء اطالق قوات االحتالل قنابل الغاز السامة 
المسيلة للدموع صوب المواطنين، إضافة إلى اعتقال 

 .ثالثة أطفال آخرين جميعهم من طلبة المدارس

وتوغلت قوات االحتالل اإلسرائيلي صباح امس 
ألمتار في أراضي المواطنين شرق جباليا شمال عشرات ا
 .قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات االحتالل 
اإلسرائيلي المعززة بالجرافات واالليات العسكرية توغلت 
عشرات االمتار شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وقامت 

 .بأعمال تسوية وتجريف بالمنطقة

 العسكرية كما توغلت جرافات االحتالل والياته
شرق بلدة جحر الديك شمال شرقي مخيم البريج وسط 

 .قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف

 ١٠ ص١٠/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

نتنياهو يتعهد بحال انتخابه بتطبيق السيادة 
 اإلسرائيلية على غور األردن

  

 تعهد رئيس وزراء االحتالل – وكاالت –عواصم 
 بتطبيق السيادة اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس

اإلسرائيلية على غور األردن في الضفة الغربية المحتلة، 
  .إذا أعيد انتخابه في السابع عشر من الشهر الحالي

هناك مكان “وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني 
واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة اإلسرائيلية بعد 

 إذا تلقيت“، وخاطب المواطنين قائال ”االنتخابات مباشرة
منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك أعلن نيتي إقرار سيادة 

  .”إسرائيل على غور األردن وشمال البحر الميت

وأكد عزمه ضم المستوطنات اإلسرائيلية في 
جميع أنحاء الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه رغم التنسيق 
مع الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن 

رتقبة لحل النزاع اإلسرائيلي يعلن عن خطته الم
  .الفلسطيني بعد االنتخابات اإلسرائيلية

من جانبه أكد رئيس دولة فلسطين محمود 
عباس، ردا على نتنياهو أن جميع االتفاقات الموقعة مع 
الجانب اإلسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد 
انتهت، إذا نفذ الجانب اإلسرائيلي فرض السيادة 

ائيلية على غور األردن وشمال البحر الميت وأي اإلسر
  .١٩٦٧جزء من األراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وشدد عباس على أنه من حقنا الدفاع عن 
حقوقنا وتحقيق أهدافنا بالوسائل المتاحة كافة مهما 
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كانت النتائج، حيث أن قرارات نتنياهو تتناقض مع قرارات 
  .يالشرعية الدولية والقانون الدول

إلى ذلك وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة 
التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتنياهو بضم 

انتهاك صارخ “غور األردن في حال إعادة انتخابه بأنه 
سرقة لألراضي وتطهير عرقي ومدمر ”و” للقانون الدولي

  .”لكل فرص السالم

هذا تغيير “وقالت في تصريح لفرانس برس 
ميع االتفاقيات معطلة، في كل انتخابات شامل للعبة، ج

ندفع الثمن من حقوقنا وأراضينا، إنه أسوأ من الفصل 
  .”العنصري، إنه يشرد شعبا كامال بتاريخ وثقافة وهوية

وأكدت إن الخطوة التي ستترك للحكومة 
الفلسطينية الفرصة للتمتع بحكم ذاتي على مراكز سكانية 

قضي حقا على إنه ي) …(أسوأ من الفصل العنصري “
  .”فلسطين

إنه يحاول االستيالء على األرض “وأضافت 
  .”بدون الشعب ويقول له إنك حر في المغادرة

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظة 
التحرير صائب عريقات إن إعالن نتنياهو يدفن أي 

  .احتمال إلحالل السالم

اإلسرائيليون والمجتمع الدولي يجب أن “وأضاف 
وقفوا هذا الجنون، الضم جريمة حرب ويعني تكريس ي

ٕوالعنف والتطرف واراقة ) الفصل العنصري(األبرتايد 
  .”الدماء

من جهتها، اتهمت حركة حماس رئيس الوزراء 
  .اإلسرائيلي بمحاولة البحث عن أصوات لليمين

نتنياهو “وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم 
االحتالل لألرض ما زال يتوهم أن بإمكانه إبقاء 

الفلسطينية، الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله حتى 
  .”يطرد االحتالل عن أرضه ويقيم دولته المستقلة

وأكد القيادي في حماس باسم نعيم بأن الضم 
  .”انفجار األمور“سيؤدي إلى 

وأشار في تصريح لفرانس برس الى أن هذا 
اإلجراء خطير وجريمة تدمر أي فرصة لالستقرار في “

  .”المنطقة

الغطاء “ونوه القيادي في حماس إلى أنه لوال 
األميركي والصمت الدولي وفي مقدمته األوروبي لم 

  .”يتمكن نتنياهو من القيام بهذه الخطوات

ويحاول نتنياهو تقديم نفسه كزعيم ال غنى عنه 
في إسرائيل عبر التركيز على عالقاته مع زعماء العالم 

ي دونالد ترامب والروسي بمن فيهم الرئيسان األميرك
  .فالديمير بوتين

وفشل نتنياهو في تشكيل ائتالف حكومي وفضل 
  .التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة

ويواجه نتنياهو هذه المرة منافسة كبيرة من 
رئيس هيئة األركان السابق بيني غانتس وتحالفه 

  .الوسطي أزرق أبيض

وضمن هذا السياق أعلن مكتب نتنياهو أنه 
وجه يوم غد الى روسيا وأنه سيلتقي الرئيس الروسي سيت

وتأتي خطوة نتنياهو الستمالة أصوات  .فالديمير بوتين
اإلسرائيليين من أصل روسي لتعزيز موقفه االنتخابي 
والتجديد لفترة جديدة من رئاسة حكومة االحتالل 

 .االسرائيلي

 ٣٠ ص١١/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

  

  

  

  

رية االحتالل تحرك فلسطيني لفضح عنص
  شهيدا٢٩٨االسرائيلي باحتجازه جثامين 
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 تواصل سلطات - عمان - نادية سعد الدين
ً شهيدا ٢٩٨االحتالل االسرائيلي احتجاز جثامين 

 منهم في الثالجات، وتمتنع عن ٤٥ًفلسطينيا لديها، 
تسليمهم لذويهم، وسط المطالبات الفلسطينية 

لتحمل مسؤولياته “باستردادهم، وبتحرك المجتمع الدولي 
، وفق وزارة الخارجية ”تجاه القرار العنصري بشأنهم

  .والمغتربين الفلسطينية

المحكمة “ورفض الفلسطينيون قرار ما يسمى 
اإلسرائيلية الذي أجاز لسلطات االحتالل استمرار ” العليا

الحملة “احتجاز جثامين الشهداء، معلنين، من خالل 
، عن استمرار ”داءالوطنية السترداد جثامين الشه

  .ّتحركاتهم وفعالياتهم المضادة للقرار اإلسرائيلي

ًقرارا “ما اعتبرته ” الخارجية الفلسطينية“وأدانت 
ًإسرائيليا جائرا وعنصريا ً كسياسة ابتزاز “، يتم توظيفه ”ً

ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، بوصفه 
ية لذوي ًشكال من أشكال العقوبات الجماعية اإلسرائيل

  .”الشهداء وأقاربهم

ًامتدادا النتهاكات االحتالل “ّوقالت إن القرار يعد 
وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء الشعب 

الحملة “تتابع وبالتنسيق مع “، مؤكدة أنها ”الفلسطيني
هذه القضية على المستويات الدولية كافة، وفي ” الوطنية

  .”الدوليمقدمتها البعد القانوني 

تواصل دورها في فضح جريمة “ونوهت إلى أنها 
على ” العليا اإلسرائيلية“احتجاز جثامين الشهداء وقرار 

المستوى الدولي، بجميع األشكال واألساليب المتاحة، بما 
 العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده الرأيفيها تعريف 

 الالانسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار في الدول
المختلفة لوضعهم في صورة هذا القرار التعسفي 

  .”الخطير

بالتحرك الذي تقوم به، من خالل بعثات “وأفادت 
دولة فلسطين، في اإلطارات المتعددة األطراف إلثارة هذه 

القضية على مستوى الدول األطراف السامية الموقعة 
  .”على اتفاقيات جنيف

دولي المجتمع ال” الخارجية الفلسطينية“وطالبت 
بتحمل مسؤولياته تجاه القرار العنصري بشأن جثامين 

في ” منظومة القضاء“الشهداء، معتبرة أن ما يسمى 
، تثبت ”المحكمة العليا“الكيان اإلسرائيلي، بما فيها 

  . ”ًمجددا أنها جزء ال يتجزأ من منظومة االحتالل

ال تمت بصلة للعدل “واعتبرت أن هذه المنظومة 
ً ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناء على ما والقانون ومبادئه

ًتحدده وتقرره لها المنظومة االستعمارية نفسها، بعيدا 
عن القانون الدولي ومبادئ حقوق اإلنسان في انتهاك 
صريح التفاقية مناهضة التعذيب، بما عكسه قرار 

اإلسرائيلية الذي أجاز لسلطات االحتالل استمرار ” العليا“
  .”هداء لديهااحتجاز جثامين الش

جثامين “وما يزال االحتالل اإلسرائيلي يحتجز 
 شهيدا فلسطينيا في ٢٥٣ ً شهيدا ٤٥و” مقابر األرقام“ً

ًفي الثالجات، بما يشكل انتهاكا لحقوق الموتى بأبشع 
السترداد جثامين ” الحملة الوطنية“، وفق ”األشكال
  .الشهداء

يلي القرار اإلسرائ“أن ” الحملة الوطنية“وتعتبر 
ًباحتجاز الجثمانين، يعد عقابا جماعيا يطال الشهيد  ً ّ

ً جثمانا من ١٢١، مبينة بأنها نجحت بتحرير ”وعائلته
  .”مقابر األرقام“

وطالبت بتفعيل هذا الملف عبر المحافل الدولية، 
الشعب الفلسطيني إلى مواصلة التحرك “داعية 

 والمشاركة في مختلف الفعاليات واألنشطة التي تنظمها
  .السترداد جثامين الشهداء” الحملة الوطنية“

وتضم قائمة الشهداء المحتجزة جثامينهم في 
منذ انتفاضة القدس، ” مقابر األرقام”ثالجات االحتالل و
ً شهيدا من ٤٥، قرابة ٢٠١٥) أكتوبر(في تشرين األول 

الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة؛ 
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عبد الحميد سرور المحتجز أقدمهم الشهيد القسامي 
  .٢٠١٦) أبريل( نيسان ١٥جثمانه منذ 

ً شهيدا في ٢٥٣وتحتجز سلطات االحتالل نحو 
، حيث سبق ”مقابر األرقام“مقابر خاصة تطلق عليها 

 جثامين للشهداء في تلك المقابر، ٤دفن “لالحتالل أن 
بعدما كان يحتجز جثامينهم في الثالجات، بحسب عضو 

تجاز جثامين الشهداء، المحامي محمد لجنة متابعة اح
  .عليان

هناك “وأشار عليان، في تصريح سابق، إلى أن 
 جثامين على األقل ما تزال في الثالجات بأمر احترازي ٤

، أي أن إبقاءهم يستمر ”المحكمة العليا اإلسرائيلية“من 
لحين اتخاذ قرار نهائي، وهناك عدد من الشهداء حتى 

مقابر “سواء أكان دفنوا في اآلن لم يعرف مصيرهم، 
 .”أم ما يزالون في الثالجات” األرقام

 ٣٠ ص١١/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

صراع االنتخابات ".. جماعات المعبد"
 اإلسرائيلية على أبواب األقصى

  

اليمينية المتطرفة " جماعات المعبد"شكلت كتلة 
محل المسجد " المعبد"الرافعة األساسية ألجندة إقامة 

 وتصاعد نفوذها البرلماني في الكنيست األقصى،
 نائبا ١٧ إلى ٢٠٠٣ّاإلسرائيلي تدريجيا من نائبين عام 

 .٢٠١٥في الكنيست العشرين عام 

ّكما اكتسبت تاليا نفوذا حكوميا بدأ بوزيرين 
، إلى ثمانية وزراء تقلدوا ٢٠١٣أربع حقائب في  تقلدا
، لكن انتخابات الكنيست ٢٠١٥ حقيبة في حكومة ١١

 كادت أن تشكل ٢٠١٩نيسان  /لتي جرت في أبريلا
انتكاسة في الصعود السياسي لتلك الجماعات، نتيجة 
تشظيها الذي لم يسمح لها بتجاوز العتبة االنتخابية، إذ 

 مقعدا، لكن عدم اتفاق بنيامين نتنياهو ١٣بلغت حصتها 

وأفيغدور ليبرمان على تشكيل ائتالف أدى لإلعالن عن 
ات التي ستجرى يوم الثالثاء المقبل إعادة االنتخاب

)١٧/٩/٢٠١٩.( 

التي نشرتها مؤسسة القدس  هذه الورقة البحثية
رصد الدولية للباحث في شؤون القدس زياد بحيص، ت

كيف أدرك نتنياهو أن تلك الجماعات هي حليفه األفضل، 
وكيف عمل على إعادة تأهيلها وتعزيز مواقعها في 
حكومة تسيير األعمال الحالية، حيث باتت تحظى بتسعة 

من % ٤٥ حقيبة وزارية أي نحو ١٣وزراء بيدهم 
حقائب حكومته، وكيف أشرف على إعادة تأسيس تحالف 

أياليت شاكيد بدال من حليفه أحزاب اليمين برئاسة 
، وعقد اتفاقا انتخابيا مع حزب "البيت اليهودي"المتشظي 

الهوية مقابل تسهيالت القتحامات األقصى وتعيين رئيسه 
 .موشيه فايجلين على رأس وزارة سيادية

 الموسم األخطر على األقصى

وتضيء الورقة على تزامن موسم األعياد 
موسم رأس السنة -اليهودية األخطر على األقصى 

 ١٥أيلول وحتى  / سبتمبر٣٠العبرية وعيد العرش من 
مع الوقت المخصص  -٢٠١٩تشرين األول  /أكتوبر

لمباحثات تشكيل الحكومة، وفي حال كان نتنياهو هو 
إلى قبض " جماعات المعبد"المكلف بالتشكيل فستميل 

حصتها من التفاهمات االنتخابية سلفا، مما يجعل ذلك 
لقريب مرشحا ألن يشهد أحد التطورات التالية أو التاريخ ا
  :جميعها

إغالق األقصى في وجه المسلمين، وأداء 
طقوس جماعية علنية في األقصى، ومحاولة إعادة 
إغالق مصلى باب الرحمة، ومن الممكن أن يتطور إلى 
محاولة فرض تغيير دائم في دور األوقاف اإلسالمية 

ر حراس المسجد وصالحياتها، وتحجيم أو إلغاء دو
  .األقصى التابعين لها

  ١٤/٩/٢٠١٩الجزيرة 
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* * * * *  

.. بعد األغوار "حل الدولتين" ضربات لـ
) ج(من مناطق % ٧٥نتانياهو يخطط لضم 

 بالضفة
 

قال تقرير  -   كامل إبراهيم-القدس المحتلة  
االستيطان االسبوعي الذي يعده للمكتب الوطني للدفاع 

تيطان التابع لمنظمة التحرير عن األرض ومقاومة االس
الفلسطينية، إن خطة ضم االغوار الفلسطينية وشمال 
البحر الميت التي اعلن رئيس وزراء حكومة االحتالل 
بنيامين نتانياهو عن نيته تطبيقها فور تشكيل حكومته 
القادمة في حال فوزه في االنتخابات، هي بمثابة رأس 

كتل جبل الجليد من مخطط ضم أوسع يشمل ال
االستيطانية وجميع المستوطنات بما فيها البؤر 
االستيطانية وبمساحة تغطي وفق تقديرات المكتب الوطني 

 بالمئة من المنطقة المستهدفة ٧٥للدفاع عن االرض 
االنتقالية بين الجانبين ؟وهي التي صنفها اتفاق المرحلة

والخاضعة بشكل ) ج(الفلسطيني واالسرائيلي كمنطقة 
 .ت االحتاللكامل لسلطا

وكان نتانياهو وفي خطوة استعراضية واستفزازية 
قبيل أيام معدودة من التوجه الى صناديق االقتراع 
النتخاب الكنيست االسرائيلية، اعلن في مؤتمر صحفي 
االسبوع الماضي، نيته فرض السيادة اإلسرائيلية على 
مناطق االغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت، والتي 

) ج( بالمئة من مساحة المنطقة المصنفة ٢٢تغطي 
وفور تشكيل حكومته القادمة في حال فوزه في 
االنتخابات، مؤكدا انه بذل خالل األشهر األخيرة جهودا 
سياسية من أجل تهيئة الظروف لمثل هذه الخطوة، على 
أن تكون تلك هي الخطوة األولى على طريق ضم كافة 

  .المستوطنات

ن نتانياهو يراهن على وفي خطوته االولى كا
هدية مجانية إضافية تقدمها له االدارة االميركية 
لمساعدته على الفوز في االنتخابات كهداياها السابقة 
عندما اعترفت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة اسرائيل 
واعترفت بالسيادة االسرائيلية على هضبة الجوالن 

  .المحتل

التي كان نتانياهو الذي انتظر الهدية المجانية 
يراهن عليها أعاد التأكيد على مواقفه السابقة وأعلن أنه 

 ألف مستوطن من المستوطنات ٨٠يعارض إخالء 
الواقعة خارج الكتل االستيطانية، وأنه في ظل حكومته لن 
تكون هناك خطة انفصال ولن يقتلع أحد، بل على العكس 

  .من ذلك في إشارة إلى توسيع االستيطان

تانياهو اللوم على االدارات وبعد ان القى ن
االميركية السابقة التي لجمت خططه للضم والتوسع أشار 
في سياق دعايته االنتخابية بأن العالقة من االدارة 
االميركية قد انتقلت في عهد الرئيس دونالد ترمب إلى 

فمن لجم إلى اعتراف . مختلفة تماما) سياسية(قاعدة 
حيث أحضر . لناتدريجي بالمناطق الهامة بالنسبة 

اعترافا أميركيا، من الرئيس دونالد ترمب، بالقدس 
عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة االميركية إليها، 
واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية في هضبة الجوالن، 
وانسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع إيران، 

لعقول من أجل افيما يجري اآلن على حد زعمه تجهيز 
رض السيادة على المستوطنات، تلك التي داخل الكتل ف

وتلك التي خارجها، وبالطبع على مناطق أخرى وبضمنها 
  .غور األردن

وكان نتانياهو ينوي اإلعالن عن فرض السيادة 
اإلسرائيلية على األغوار وشمال البحر الميت في خطابه 
بشكل فوري، إال انه اضطر لتغيير اإلعالن وتحويله إلى 

الن عن نيته لفرض السيادة في حال إعادة انتخابه اإلع
لرئاسة الحكومة، األمر الذي جعله عرضة للهجوم من 
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من مختلف المعسكرات في اسرائيل، التي اعتبرت 
  .تصريحه جزءا من حملته االنتخابية

نتانياهو كان قد أبلغ البيت األبيض عن نيته 
بناء اإلعالن عن فرض السيادة على األغوار، اال انه و

على ردود الفعل المتعاقبة من مسؤولي البيت األبيض 
فقد تبين انهم لم يكونوا متحمسين في الوقت الراهن 
لذلك، وذلك خشية على ما يترتب على ذلك من أثر سلبي 
على صفقة القرن االميركية وهو ما غاب عن تفكير 

  .نتانياهو

أما الخريطة التي عرضها نتانياهو في مؤتمره 
ذي اعلن فيه نيته ضم غور االردن، فتوضح الصحفي ال

ان المنطقة المنوي ضمها تشكل نسبة مهمة من مساحة 
  .الضفة الغربية

وفي تفاصيل خطة الضم لألغوار ومناطق شمال 
) طريق الون (٨٠البحر الميت فإن الطريق السريع 

اما مساحة المنطقة . تظهر باعتبارها منطقة حدود ضم
 هكتارا وتساوي ١,٢٣٦،٢٧٨المستهدفة بالضم فهي 

 ٣٠من مساحة الضفة الغربية، تقوم عليها % ٢٢،٣
 بؤرة استيطانية يسكنها ٢٣مستوطنة اضافة الى 

مستوطنا وفق االحصاء المركزي االسرائيلي ) ١٢،٧٧٨(
، عدا البؤر االستيطانية التي سيتم ضمها ٢٠١٧لعام 

 منها في ٧ موقعا غير قانوني تم انشاء ١٨وعددها 
 بعد انتخاب الرئيس االميركي ترمب، ٢٠١٦ثاني تشرين 

ي التي سيتم ضمها او أما الفلسطينيون في االراض
المخطط لها ان تبقى تحت ) ب وأ(منطقة  محاصرتها في

سيطرة السلطة الفلسطينية مع طرق الوصول اليها فتضم 
 ٤٨ فلسطيني كما تشمل ٤٤،١٧٥ تجمعا يسكنها ١٥

فلسطينيا حسب  ٨٧٧٥تجمعا لرعي المواشي تضم 
االحصاء المركزي الفلسطيني، وتمتد على مساحة 

  . دونما من االراضي الفلسطينية٢٥٠،٠٠٠

 ١٣–٧(واشار التقرير الذي يغطي الفترة من 
الى ان تحالف أحزاب اليمين بقيادة ) من ايلول الجاري

ايليت شاكيد، ادرك في تنافسه على اصوات الناخبين 
ا نتانياهو، فطالبه بتمرير أهداف المناورة التي قام به

قرار في حكومة االحتالل اإلسرائيلية بضم مناطق االغوار 
فورا، وذلك دون الحاجة إلصدار تشريع من الكنيست 
تماما كما حصل في موضوع القدس، وتعهد بالتصويت 
فورا لصالح القرار حتى يدرك الجميع أن الحديث ال يدور 

لمزيد من عن مناورة سياسية تهدف للحصول على ا
  .األصوات

) يمينا(ودعت إيليت شاكيد زعيم تحالف 
اإلسرائيلي، إلى استغالل فرصة وجود دونالد ترمب في 

في الضفة ) ج(سدة الحكم بالبيت األبيض، لضم مناطق 
الغربية للسيادة اإلسرائيلية، ورأت شاكيد أن هذه فرصة 
كبيرة لليمين اإلسرائيلي لتطبيق خطة ستستغرق سنوات 

يق السيادة في تلك المناطق والتي تشكل مساحتها لتطب
  .من مساحة الضفة الغربية% ٦٠

ًوقالت إن هذا االقتراح يعتبر هدفا أساسيا  ً
ً، مشيرة إلى ضرورة العمل من أجل »يمينا«لقائمتها 

تطبيق القانون اإلسرائيلي على ما يقرب من نصف 
مليون إسرائيلي ووجدت في ذلك فرصة كبيرة للبدء 

 القانون اإلسرائيلي على مناطق التوافق مثل بفرض
  .وغيرها» معاليه ادوميم«أو » غوش عتصيون«

وبين التقرير ان ردود الفعل على مخطط 
نتانياهو إعالن ضم االغوار الفلسطينية وشمال البحر 
الميت الى اسرائيل جاءت غاضبة على المستويات 

  . المحلية واالقليمية والدولية

الفلسطيني محمود عباس، أن فقد اعلن الرئيس 
جميع االتفاقات الموقعة مع الجانب اإلسرائيلي وما ترتب 
عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب 
اإلسرائيلي فرض السيادة اإلسرائيلية على غور األردن 
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وشمال البحر الميت أو أي جزء من األرض الفلسطينية 
  .١٩٦٧المحتلة عام 

  ١٤ص ١٥/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

.. القدس في بازار االنتخابات اإلسرائيلية
  التهويد يجمع المتنافسين

  

 تتنافس – القدس المحتلة –أسيل جندي 
 على – خاصة اليمينية منها –األحزاب اإلسرائيلية 

" تهويد المسجد األقصى"أصوات الناخبين، مستخدمة 
بشكل خاص ومدينة القدس بشكل عام وسيلة لكسب 

  . الجمهورأصوات

تصريحات عدة وآراء شخصية أطلقها 
المرشحون خالل الدعاية االنتخابية، ومنهم من قرر 
االنسحاب من االنتخابات لصالح بنيامين نتنياهو مقابل 
تقديم األخير امتيازات وتسهيالت للمتطرفين المقتحمين 

  .لألقصى

وفي إطار السباق على استمالة أصوات اليمين، 
لصالح " هوية"ين مؤسس حزب انسحب موشيه فيغل

بنيامين نتنياهو، مقابل امتيازات خاصة تعهد بها األخير 
  .المتطرفة" جماعات الهيكل"لـ

 أكثر –أما وزير األمن الداخلي جلعاد أردان 
 فجدد –مرشحي جماعات الهيكل تقدما في قوائم الليكود 

دعوته لتغيير الوضع القائم في األقصى، وأعلن نيته 
  .قتحمين بالصالة وأداء طقوس فيهالسماح للم

  سباق التهويد

وفي السياق نفسه، تباهت وزيرة الثقافة ميري 
مديرية تراث إسرائيل لتقوية االنتماء "ريغيف بإقامة 

، كما نوه وزير "اليهودي وتواجده في باحات األقصى
البيئة زئيف ألكين بمشاركته المنتظمة في اقتحامات 

مديرية تراث " إقامة المسجد األقصى ومساهمته في
 ."إسرائيل

وغير بعيد عن المواقف السابقة، ركز عضو 
الكنيست المتطرف يهودا غليك في دعايته االنتخابية 
على مشاركته في اقتحام األقصى بشكل دائم، وتأسيسه 
لوبي الكنيست الذي يعمل دون كلل لتطوير مسار 

 .االقتحامات

ء ّوسيرا على النهج نفسه، ذكر وزير القضا
اإلسرائيلي أمير أوحانا بمواظبته على اقتحام األقصى 
وعمله الدؤوب على رفع هذا الموضوع في الكنيست، فيما 
تحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية واألمن في الكنيست 
آفي ديختر عن عمله المستمر لضمان وصول المصلين 

منع جهات معادية من "اليهود إلى باحات األقصى و
  ".السيطرة عليه

  أسئلة جماعات الهيكل

مجموعة أسئلة على الناخبين، " جماعات الهيكل"وطرحت 
 :منها

هل أنت مع إلغاء حظر صلوات اليهود في  •
 باحات األقصى؟

هل أنت مع رفع العلم اإلسرائيلي فوق نقطة  •
 الشرطة المقامة في الباحات؟

هل أنت مع إلغاء كافة القيود غير القانونية  •
حرية لباحات التي تخص دخول اليهود ب

 األقصى؟

هل أنت مع إلغاء تحديد ساعات دخول اليهود  •
 لألقصى؟

هل تؤيد أداء اليهود النشيد القومي اإلسرائيلي  •
 في باحات األقصى؟

 هل ستقوم بزيارة باحات األقصى بعد انتخابك؟ •
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ولم يتردد زئيف ألكين، وعضو الكنيست شارون 
ا منهما عن تلك األسئلة، سعي" نعم"هسكل في اإلجابة بـ

 .لنيل تأييد تلك الجماعات في االنتخابات

  سباق يميني

وفي رؤيته للمشهد االنتخابي اإلسرائيلي، قال 
في كل عام تزداد "الباحث في شؤون القدس أحمد ياسين 

وعود المرشحين بتهويد األقصى، ويتسابق كل منهم 
لتقديم عروض أكثر تطرفا تصب في صالح الجماعات 

 ."المتطرفة

تشهد أكبر "أن حملة االنتخابات الحالية وأوضح 
أشكال الصراع السياسي خاصة مع ظهور أحزاب جديدة 
ذات حظ ضحل وأحالم فردية، فكان نتاجها تقديم وعود لم 
تكن تحلم بها جماعات الهيكل من قبل مقابل مناصب 

 ."وزارية ألفراد كانت كل أحالمهم الوصول لها

خاصة وعن مدى التزام الحكومة بوعودها و
نتنياهو ال بد أن "، قال ياسين "فيغلين-نتنياهو"اتفاقية 

يقدم بعض التسهيالت لجماعات الهيكل تضمن له 
 ."مصداقيته

وذكر أن ذلك سيشمل زيادة أعداد المقتحمين 
خاصة خالل األعياد التوراتية، وزيادة أعداد األفراد في 
كل مجموعة مقتحمة، وتقليص فترات االنتظار عند باب 

غاربة، وتقديم تسهيالت متطورة قد تصل إلى فتح الم
مسرب آخر مواز للمسرب الحالي عند مدخل جسر باب 

 .المغاربة

  الرهان على المقدسيين

وعن وعود أردان بتغيير الوضع القائم بالمسجد 
األقصى، يرى ياسين أنها ستنعكس فورا على سلوك 

ت الشرطة وتسهيالت كبيرة سيقدمها أفراد األمن للجماعا
 .المتطرفة داخل األقصى

كما رجح أن تغض الشرطة اإلسرائيلية الطرف 
عن صلوات المتطرفين داخل األقصى، وقد يصل األمر 

للسماح ضمنيا لهم بالصالة والسجود داخل الساحات 
الشرقية دون اإلفصاح عن ذلك عالنية، وهذا ما يعني 

 .تغيير الوضع القائم ولو دون تصريح أو موافقة رسمية

ول ردة فعل الشارع المقدسي في حال أقدمت وح
الحكومة اإلسرائيلية القادمة على اعتداءات جديدة بحق 

ّإن تجربة هبتي البوابات اإللكترونية "األقصى، قال ياسين 
وباب الرحمة يجب أن تتكرر ألن االحتالل أثبت للجميع 
أنه ال تردعه السياسة إنما المواجهة الشعبية في القدس 

 ."وحدها

التعويل هنا على يقظة "خلص إلى القول إن و
المقدسيين وصحوتهم خاصة بعد خوضهم تجارب ناجحة 
ّفي الهبات السابقة، وبعد أن جربوا ألم صفعتي عيد 

 ." رمضان الماضي٢٨األضحى و

  ١٥/٩/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  

صفقة "ينشر خارطة الضفة بعد " بينيت"
  "القرن

  

نفتالي بينيت نشر زعيم حزب اليمين الجديد 
امس، خريطة تظهر تفاصيل الحدود في خطة السالم 

، والتي »صفقة القرن« األميركية المعروفة إعالميا بـ
أعلن الرئيس االميركي دونالد ترمب أنه بصدد إعالنها 

  .بعد االنتخابات اإلسرائيلية

في تغريدة نشرها بموقع التواصل » بينيت«وحذر 
بالنسبة » صفقة القرن«من خطورة » تويتر«االجتماعي 

 ٩٠إلسرائيل، موضحا أن اللون األسود بالخريطة يمثل 
بالمئة من الضفة الغربية، بينما تظهر السيادة اإلسرائيلية 

  . على المناطق الملونة باألبيض على الخريطة

جحيما لكل «ورأى بينيت أن مقترح الخطة يمثل 
اية ، إنها نه(..)مستوطني أريييل وعوفرا وكريات أربع 

نتانياهو تحدث عن السيادة في «، مضيفا أن »االستيطان
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المستوطنات، لكنه تجنب عن عمد القول السيادة على 
  . »، ووعد بعدم إخالء أي مستوطنةC أراضي

هناك خطرا «وبحسب المسؤول اإلسرائيلي، فإن 
يهدد المستوطنات التي ستبقى بعد أن يحيط بها 

  . ٢١وفق عربي ، »الفلسطينيون

ين، أظهرت الخريطة التي نشرها بينيت في ح
تحت السيادة اإلسرائيلية الكاملة، بينما » غور األردن«

يتم ضم التجمعات االستيطانية وربطها مع المستوطنات 
المعزولة والبؤر االستيطانية بشبكة طرق التفافية تمزق 

  .الضفة الغربية المحتلة

  ١٠ ص١٦/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

يلية تعقد جلستها بغور األردن الحكومة اإلسرائ
  ّعلى ضمه” الشرعية“إلضفاء 

  

 عقدت الحكومة - عمان - نادية سعد الدين
اإلسرائيلية، أمس، جلستها األسبوعية الخاصة في منطقة 

لبحث تعزيز االستيطان فيها، ” غور األردن“وادي األردن 
ّعلى مخطط ضمها وفرض السيادة ” الشرعية“ٕواضفاء 

ّيها، وذلك عشية إجراء انتخابات اإلسرائيلية عل
  .ًالمقررة غدا” الكنيست“

وبحثت الجلسة، برئاسة رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إقامة مستوطنة جديدة 

  .اإلسرائيلية” اريحا ميفو“سيطلق عليها اسم 

وقالت المواقع اإلسرائيلية االلكترونية إن 
تصويت لصالح نتنياهو سيطلب من أعضاء حكومته ال“

المحكمة العليا “القرار، وذلك على الرغم من أن ما يسمى 
تعارض هذه الخطوة بسبب توقيتها القريب ” اإلسرائيلية

  .”ًمن االنتخابات المقررة غدا

وقد تزامنت تلك الخطوة مع إقامة المستوطنين 
المتطرفين لبؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في 

ة السواحرة الشرقية جنوب شرق بادية القدس شرق بلد
  .مدينة القدس المحتلة

ًعددا من “وقالت األنباء الفلسطينية إن 
” كرفانات“المستوطنين قاموا بوضع عدة بيوت متنقلة 

وبراميل مياه وأشياء أخرى على جبل المنطار، علما أن 
في ” كونتينر“مجموعة منهم حاولت قبل يومين وضع 

، وقد ”كيدار“توطنة منطقة شرق السواحرة جنوب مس
تصدى لهم أهالي البلدة في هذه المنطقة ومنعوهم من 

  .”إقامته ووضعه

وأفاد رئيس بلدية السواحرة، يونس جعفر، بأن 
هذه األراضي الفلسطينية تعود ملكيتها ألهالي بلدة “

  .”السواحرة، وضمن تسجيل الخريطة البريطانية

ًعددا من المستوطنين المسلحين “وأضاف، إن 
ٍرعوا بتجريف أراض ووضع المعدات فيها، وتشمل؛ ش

كرفانات، ومظالت، وصنابير مياه، تمهيدا لالستيالء على 
  .”أمالك دولة“مئات الدونمات، بحجة أنها 

وكان المستوطنون قد جرفوا أمس األول أراض 
تقع خلف جدار الفصل العنصري في بلدة أبو ديس 

ٕاقامة بؤر جنوب شرق القدس، بهدف تعزيز االستيطان و
  .استيطانية في هذه المنطقة

ويأتي تجريف األراضي في إطار خطة توسيع 
وتسريع وتيرة االستيطان في الضفة الغربية، بما فيها 
مدينة القدس المحتلة، من أجل تهويدها والسيطرة على 
ٕجميع األحياء التي تحيط بها عبر إنشاء واقامة وتنفيذ 

  .مشاريع استيطانية عدة

ات االحتالل في السابق عن وأعلنت سلط
االستيالء على األراضي في المنطقة بهدف إقامة حي 

، والذي ”كدمات زيون“استيطاني أطلق عليه اسم 
 وحدة استيطانية، ومنذ اإلعالن عن ذلك ٤٠٠سيضم 

تحاول مجموعات المستوطنين السيطرة على هذه 
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األراضي للبدء بإقامة هذا الحي االستيطاني، والذي يطل 
  . األقصى ومدينة القدس المحتلةعلى

وفي نفس السياق، حذر القيادي في حركة 
السياسة “في القدس المحتلة، رأفت عليان، من ” فتح“

اإلسرائيلية الداعمة للجمعيات االستيطانية الستهداف 
األوقاف والعقارات المسيحية واإلسالمية في مدينة القدس 

مي المحتلة، بهدف شطب الوجود المسيحي واإلسال
  .”فيها

ينسجم مع الهدف “وأضاف عليان أن ذلك 
االستراتيجي الذي تسعى إليه حكومة االحتالل لتكريس 
ّقانون القومية، خاصة بعد اإلعالن عن ضم القدس ونقل 

  .”السفارة األمريكية اليها

إستهداف المسجد األقصى المبارك “ونوه إلى أن 
ت ومصلى باب الرحمة ال يختلف عن استهداف عقارا

الكنائس، حيث تريد حكومة االحتالل وجمعياتها 
االستيطانية مدينة القدس خالية من الوجود اإلسالمي 

  .”والمسيحي

تصاعد عملية “ويتساوق ذلك؛ وفق عليان، مع 
تسريب العقارات بشكل عام والعقارات المسيحية بشكل 

ً، مؤكدا بأن ”خاص في باب الخليل والبلدة القديمة
ًديدا لتسريب عقارات أرثوذكسية في ًهنالك تهديدا ج“

منطقة باب الخليل بالمدينة المقدسة، قد يستولي عليها 
المستوطنون في أي وقت كما جرى في العقارات 

  .”السابقة

تدخل القيادة والفصائل الفلسطينية في “وقال إن 
ملف تسريب العقارات بشكل عام وأراض وعقارات الكنيسة 

النكبة الجديدة التي تهدد ِبشكل خاص لم يرتق إلى حجم 
الوجود اإلسالمي والمسيحي في القدس وبلدتها 

  .”القديمة

لو تم محاسبة أول من تجرأ على “واعتبر أنه 
، بحسب قوله، ”تسريب عقار لما وصلنا إلى هذه الحالة

القيادة الفلسطينية بوضع هذا الملف على “ًمطالبا 
اسي ّالطاولة بشكل جدي والتحرك على المستوى السي

  ”.والقانوني إلبطال هذه الصفقات المشبوهة

تشكيل لجنة وطنية من “كما طالب بضرورة 
كافة الفصائل الفلسطينية للتحقيق في هذا الملف 

من “ً، منوها بأن كل ”ّوالكشف عن كل من يتورط به
ًيثبت تورطه في عملية التسريب يعد خائنا ويجب  ّ

ًمقاطعته ومحاسبته وطنيا بعيدا عن أي اع ، وفق ”تباراتً
  . قوله

أبناء المدينة “ودعا عليان إلى تثبيت صمود 
المقدسة الذين يخوضون معركة الدفاع عن مدينتهم 
ومقدساتهم وأراضيهم، في ظل عجز وصمت على 

 .”المستويين المحلي والدولي

  ٣١ ص١٦/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

نتنياهو ... بعد األغوار ومستوطنات الضفة
 ات الخليليتعهد بضم مستعمر

 

 يواصل رئيس –  وكاالت- فلسطين المحتلة
الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو اطالق الوعود 
المتعلقة بمستقبل الضفة الغربية، حيث أعلن ألول مرة، 
أنه يعتزم في حال فوزه بانتخابات الكنيست اليوم 

المناطق »و» كريات أربع«الثالثاء، ضم مستوطنة 
  .في الخليل» اليهودية

وبهذا التصريح الذي جاء في حديث أدلى به 
إلذاعة الجيش اإلسرائيلي صباح أمس االثنين، ذهب 

 يوما، عندما زار الخليل، ١١نتنياهو أبعد مما فعل قبل 
وأنهم » لن تكون خالية من اليهود«ووعد بأن المدينة 

  .«إلى األبد«سيبقون فيها 

لقد جئنا للخليل للتعبير عن «: وقال نتنياهو
لقد ارادوا اقتالعنا من هذا المكان بشكل نهائي .. لنصرا
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 عاما بحق ٩٠لكنهم أخطأوا وارتكبوا مذبحة قبل 
  .«اليهود

نتنياهو تناول الوضع الحالي في الخليل بالقول 
نحن نعالج قضايا مهمة أخرى تتعلق بالحرم «

نحن ال نأتي لطرد أي شخص، لكن ال أحد .. االبراهيمي
غرباء على الخليل، وسنبقى فيها نحن لسنا . سيطردنا
  .«إلى األبد

كما دعا رئيس الكنيست يولي إدلشتاين إلى 
إنه أسهل شيء، «وقال . تطبيق السيادة في الخليل

لقد حان الوقت ألن تكون الخليل « .»وأكثرها طبيعية
مدينة في إسرائيل وزيارة االسبوع الماضي كان خطوة 

  .«نحو السيادة

في محاولة ربع الساعة وتأتي هذا التصريحات 
األخيرة من نتنياهو وأنصاره لجذب أكبر عدد ممكن من 
أصوات المعسكر اليميني عشية االنتخابات، وذلك بعد 
وعود نتنياهو في األيام األخير بضم غور األردن وجميع 

  .المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة

وفي هذا الصدد، أشار نتنياهو إلى أنه أبلغ 
ضم جميع «لرئيس األمريكي دونالد ترامب بقراره ا

قلت «: وقال. »المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية
أنا أخطط لفرض السيادة على جميع : لترامب

المستوطنات، بما فيها الكتل واألراضي حولها وجميع 
المستوطنات والمناطق ذات األهمية ألمن وتراث 

  . »إسرائيل

ت إننا لن نخلي أي قل«: وأضاف نتنياهو
مستوطن وأنا لن أعترف بحق عودة الالجئين 
الفلسطينيين وقلت إن القدس يجب أن تبقى موحدة، لقد 

  .«قلت كل هذه األمور

وأعلنت وسائل اإلعالم العبرية صباح أمس 
ّاالثنين، أن جيش االحتالل سيغلق بشكل كامل الضفة 

  . سرائيليةالغربية، ومعابر قطاع غزة بسبب االنتخابات اإل

ّوأفادت، أن الجيش أعلن عن إغالق شامل 
ٕلمناطق الضفة الغربية، واغالق المعابر مع قطاع غزة 

ً، ابتداءا من منتصف ٢١ في يوم االنتخابات للكنيست الـ
ليل اإلثنين الثالثاء وحتى منتصف ليل الثالثاء 

  .«األربعاء

إلى ذلك، شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر 
هم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة أمس، حملة د

الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما هدمت 
قوات االحتالل منزال ومنشآت زراعية في قرية الولجة 

  .قضاء بيت لحم

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 فلسطينيا بمداهمات في الضفة، ١٩إن جنوده اعتقلوا 

 بحجة المشاركة في أعمال مقاومة جرى تحويلهم للتحقيق
  .شعبية

وواصلت قوات االحتالل هدم المنازل الفلسطينية 
بحجة البناء دون تراخيص، حيث هدمت جرافات االحتالل 
فجر أمس، منزال، وغرفتين زراعيتين، وأسوارا، وجرفت 

  .شارعا في قرية الولجة قضاء بيت لحم

وأفاد مواطنون بأن قوة من جيش االحتالل 
فقها جرافات اقتحمت منطقة عين جويزة وخلة الحور، ترا

وهدمت منزال يعود للمواطن مصطفى عبد ربه مكون من 
تسوية وطابق، وكذلك غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنة 

  . حليمة إسماعيل األعرج، بحجة البناء دون تراخيص

كما هدمت الجرافات أسوارا تحيط بمنزلي حمدي 
فت طريقا تصل إلى حي ربيع، وناصر شحادة، وجر

 أسير من مختلف سجون االحتالل ١٠٠وأنضم .الحور
اإلسرائيلي صباح أمس لإلضراب المفتوح عن الطعام، 
وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ إدارة سجون االحتالل ما 

  .تم االتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة
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ودعت الحركة األسيرة كافة األسرى للتهيؤ 
 قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والتأهب ألي

  . والمكتسبات ومواجهة آلة القمع لالحتالل

وقال مكتب إعالم األسرى إن األسرى في سجون 
االحتالل أغلقوا صباح أمس، معظم األقسام تضامنا مع 
األسرى المضربين لعدم التزام إدارة السجون بما تم 

  .االتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش

 إعالم األسرى في بيان أن وأوضح مكتب
األوضاع داخل السجون آخذة منحى التصعيد والساعات 
القادمة حاسمة، مبينا أن إدارة سجون االحتالل تصر 
على موقفها بعدم تنفيذ ما تم االتفاق عليه بشأن أجهزة 

  .التشويش المسرطنة

ووفقا للبيان، فإن قيادات جديدة من الحركة 
باإلضافة ألعداد جديدة من األسيرة ستلتحق باإلضراب، 

عدة سجون، ما لم تقدم إدارة السجون حلول تلبي ما 
وذكر إعالم األسرى أن عددا من األسرى ما . اتفق عليه

زالوا مضربين عن الطعام والماء من عدة أيام في سجون 
  .االحتالل

ونقل البيان عن الحركة األسيرة في السجون أنه 
ل مختلفة خالل سيكون لهم خطوات احتجاجية بأشكا

  .الساعات المقبلة

في موضوع آخر، أعلنت شركة كهرباء محافظة 
القدس، تسلمها ثالث إنذار من شركة الكهرباء 
اإلسرائيلية وبموجبه ستقوم األخيرة بتقنين أو قطع التيار 

وأوردت . الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة
قطع كهرباء القدس، في بيان، إن بدء موعد تقنين أو 

 أيلول الجاري في ٢٣ و٢٢التيار الكهربائي سيكون في 
ويتجاوز إجمالي الديون . مدن رام اهللا، وبيت لحم، وأريحا

 مليون ٢٨٣(المستحقة على كهرباء القدس مليار شيكل 
  .)دوالر

، تزود الجانب الفلسطيني »كهرباء إسرائيل»و
 بالمئة من حاجته من الطاقة الكهربائية، والنسبة ٩٠بـ
أما شركة . لمتبقية تتمثل في إنتاج محلي ومن األردنا

كهرباء القدس، فهي المزودة للكهرباء الذي تستورده من 
رام اهللا والبيرة، وبيت : إسرائيل، لثالث محافظات، وهي

  . لحم، وأريحا واألغوار وأجزاء من القدس

وقال هشام العمري، رئيس مجلس إدارة شركة 
 كهرباء إسرائيل تهديدها في حال بدأت«: كهرباء القدس

سيكون لهذا اإلجراء انعكاسات وتداعيات على مجمل 
األوضاع، وشل كافة مناحي الحياة، السيما في 
المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات 

  .»دوية، وقطاعات التعليم والمياهاأل

  ٢٤ ص١٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

حواجز ً فلسطينيا أعدمهم االحتالل على ال٣٨
 بالخليل

  

 قال الباحث في لجنة – الضفة المحتلة –وكاالت 
إعمار مدينة الخليل حسن السالمين إلى أن سياسة 
االحتالل االستيطانية في البلدة القديمة تقوم على ركيزتين، 
األولى عزل البلدة القديمة ككل عن محيطها الجغرافي من 

، وثانيا الخارج، للحد من الدخول إليها أو الخروج منها
" كانتونات"تقطيع أوصالها من الداخل وتحويل أحيائها إلى 

منفصلة، للضغط على أهلها لمغادرتها، معتمدة في تحقيق 
ٕذلك على سياسة اإلعدامات، واقامة العديد من الحواجز 

  .ونقاط التفتيش والمراقبة لمضاعفة معاناة المواطنين

لقديمة وتعتبر حواجز االحتالل المنتشرة في البلدة ا
من مدينة الخليل األكثر دموية على مستوى الوطن، حيث 

ً فلسطينيا على هذه ٣٨أعدم جنود االحتالل ومستوطنوه 
، باإلضافة لعشرات الجرحى ٢٠١٥الحواجز منذ عام 

والمعتقلين معظمهم من األطفال والنساء، إلى جانب 
المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها الفلسطينيون على هذه 
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جز والتي تهدف إلفراغ البلدة القديمة من أهلها الحوا
  .الفلسطينيين

واستعرض السالمين وفي تقرير له،خارطة حواجز 
االحتالل في البلدة القديمة، مشيرا إلى أن عدد الحواجز 
وأبراج المراقبة ونقاط التفتيش المنتشرة فيها الثابت منها 

تشر ، تن١٠٠والمتحرك تبعا إلجراءات االحتالل يزيد عن 
  .على مساحة تقل عن الكيلو متر مربع الواحد

وأضاف أن أربعة حواجز ثابتة ودائمة أو كما 
يطلق عليها االحتالل نقاط عبور أو بوابات عبور للسكان، 

، في محاولة لترسيخ ٢٠١٥كانت في المدينة ما قبل عام 
حاجز : فكرة الفصل الجغرافي للبلدة القديمة وتقسيمها، وهي

 والذي يفصل منطقة باب الزاوية عن منطقة شارع الشهداء
الدبويا، والحاجز المقام قرب مسجد أبو الريش في منطقة 
السهلة، والحاجز المقام قرب ديوان الرجبي في منطقة 
السهلة أيضا، والحاجز الذي يفصل منطقة الحرم عن 

  .السوق الشعبي في البلدة القديمة

ل أن وأوضح الباحث في لجنة إعمار مدينة الخلي
ّاالحتالل سرع من مخططاته االستيطانية في البلدة القديمة 

، وأضاف ثالثة حواجز كبيرة ٢٠١٥وبشكل ملحوظ منذ عام 
وثابتة كمعابر وهي، حاجز عمارة قفيشة في منطقة تل 
الرميدة، وحاجز قرب مسجد الرحمة في منطقة تل الرميدة 

  مترا، وحاجز٥٠أيضا ال يبعد عن الحاجز األول سوى 
على مدخل وادي الحصين بالقرب من بوابة مستوطنة 

  ".كريات أربع"

ولفت أن االحتالل أحاط البلدة القديمة بسبعة 
حواجز ثابتة، يطلق عليها معابر، بهدف إحكام حصاره 
للبلدة القديمة من الخارج، وعزلها عن محيطها الجغرافي، 
وترسيم حدودها بما ينسجم مع أهدافه ومخططاته 

ية في خلق جيب جغرافي يمتد من مستوطنة االستيطان
 للبلدة القديمة، وتقسيم هذا الجيب الجغرافي "كريات أربع"

 .منفصلة" كانتونات"وتحويله إلى 

وأشار السالمين إلى أن االحتالل يعمل على حصر 
وتوجيه حركة المواطنين الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، 

المعابر السبعة ٕواجبارهم على استخدام ما يعرف بأحد 
المحيطة بها للوصول لمنازلهم ومحالهم التجارية، وذلك من 
خالل إغالق العديد من المداخل األخرى المؤدية للبلدة 

 مدخال أغلقها االحتالل ٤٠القديمة، حيث يوجد أكثر من 
بالكامل بالسواتر اإلسمنتية والحديدية، ومنع المواطنين من 

تصار استخدامها على استخدام ما تبقى من مداخل، واق
جنوده ومستوطنيه فقط، كما هو حال المواطنين القاطنين 
في المقطع األول من شارع الشهداء، والذي يمتد من 
منطقة باب الزاوية وصوال للدبويا، حيث يسمح للمواطنين 
بالمرور عبر حاجز شارع الشهداء فقط، أو حواجز تل 

ي مدخل آخر، الرميدة صعودا، وال يسمح لهم بالعبور من أ
حيث تم إغالقها بالكامل، وكذلك األمر في معظم أحياء 

 .البلدة القديمة

في تقريره أن االحتالل  وأضاف حسن السالمين
يعمل على إفراغ المدينة بالضغط عليهم ودفعهم للهجرة 
منها، وترك منازلهم ومحالهم التجارية، من خالل سياسة 

، على الحواجز اإلعدامات التي يمارسها بحق المواطنين
ونقاط التفتيش والمراقبة، باإلضافة إلجراءاته االحتاللية 
داخل البلدة القديمة، وما يتعرض له سكانها، على يد 
دوريات االحتالل والحواجز الداخلية المفاجئة، واعتداءات 
مجموعات مستوطنيه الدائمة والمستمرة، من احتجاز وشبح 

مواطنين وممتلكاتهم، وترهيب وقتل، واعتداء على منازل ال
للحد من حركتهم والتضييق عليهم وخاصة األطفال والنساء 

  .منهم، لدفعهم لتركها والخروج منها

  ١٧/٩/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

  

  

  



  
  ١٦٨ 

إطالق حملة إعالمية تضامنا مع : بيروت
 األسيرة المقدسية إسراء جعابيص

 

 أطلقــت المؤســسة الدوليــة للتــضامن مــع األســرى
حملـة تـضامنية مـع األسـيرة المقدسـية المـصابة  "تضامن"

إسـراء، خـالل مـؤتمر  - مـع#إسراء جعابيص حملت اسـم 
ــة  ــد فــي مقــر المؤســسة فــي العاصــمة اللبناني ُصــحفي عق

 .بيروت

وحــــضر المــــؤتمر ممثلــــو المؤســــسات والهيئــــات 
 .ُالعاملة ألجل األسرى وصحفيون ووسائل اإلعالم

 فهــد إن وقــال مــدير اإلعــالم فــي المؤســسة خالــد
الحملـــة انطلقـــت باللغـــات العربيـــة واإلنكليزيـــة والفرنـــسية 
ٕللتعريف بقضية األسيرة جعابيص، واظهـار حجـم الجريمـة 
اإلسرائيلية بحقها، في محاولة من المؤسسة للضغط حتى 

 .تنال حقها بالعالج والحرية

وتــأتي الحملــة تزامنــا مــع مــشاركة المؤســسة فــي 
 وتـسلط الـضوء علـى  لمجلس حقوق اإلنـسان،٤٢الدورة 

 بطاقات تتحـدث عـن وضـعها ٨قضية إسراء، وتم تصميم 
 .وحاجتها الماسة للعمليات الجراحية الحيوية

كمــا تحــدثت خــالل المــؤتمر شــقيقة إســراء، منــى 
ــابيص، عبــر كلمــة مــسجلة، بينــت فيهــا كيفيــة وقــوع  جع
الحــادث مــع إســراء، وأن االحــتالل اتهمهــا زورا ودون أي 

ــــا ــــم عليه ــــل، وحك ــــة، دلي ــــة عادل ــــال دون محاكم  باالعتق
 .ويمارس عليها سياسة اإلهمال الطبي

ــضرر الجــسدي النــاجم  ــابيص حجــم ال وبينــت جع
مــن جــراء الحريــق، مــشددة علــى أن قــضية إســراء قــضية 
إنسانية بامتياز، ولها الحق في حياة كريمة وتلقي العالج 

 .الالزم

مـــن جهتـــه، قـــال رئـــيس مؤســـسة تـــضامن فهـــد 
ألســــيرة المــــصابة إســــراء جعــــابيص إن قــــضية ا "حــــسين

ــا وكــل حــر يهــتم ألمــر األســرى  أصــابت كبــد كــل واحــد فين
 ".الفلسطينيين

وأضـــاف أن االحـــتالل بظلمـــه المـــستمر إلســـراء 
ــرك  ــان، فهــو ت ــة األرك ــة مكتمل  إســراءيرتكــب جريمــة يومي

تحتـــرق بـــسيارتها دون نجـــدة، واعتقلهـــا دون مبـــرر ولـــم 
 . محكمة عادلةأمامُتعرض 

 تتعـــرض بـــشكل يـــومي إلهمـــال طبـــي وأكـــد أنهـــا
ـــل الطـــاقم الطبـــي اإلســـرائيلي بـــل يمعـــن  ممـــنهج مـــن قب

 .ً نفسياإسراءًاالحتالل يوميا بإيذاء 

ــابع  ــة االحــتالل "وت نعمــل بكــل جهــدنا ألجــل تعري
اإلسرائيلي وكشف حقيقته وتصدير الرواية الحقيقية حـول 
ــــــى وجــــــه  ــــــسطينيين والمرضــــــى عل ــــــع األســــــرى الفل واق

 ".الخصوص

ل المؤتمر تـم عـرض بروموهـات وفيـديوهات وخال
حـــول وضـــع األســـيرة إســـراء وحاجتهـــا الماســـة للعـــالج، 

  .وتستمر الحملة حتى نهاية أيلول

 ١٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّمفتي القدس يحرم تزويج من يبيع األرض 
  لألعداء ودفنه بمقابر المسلمين

 

المفتي العام للقدس والديار  حذر –غزة 
فلسطينية، خطيب المسجد األقصى، الشيخ محمد ال

حسين، من محاوالت مستشارين قانونيين إسرائيليين سن 
قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة 

  .الغربية المحتلة

واعتبر حسين، في بيان صحافي، أن هذه 
، داعيا إلى التصدي له "إجراء عنصريا"المحاوالت تعد 

  ".الوسائل المتاحة"بكل 
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وأشار إلى األخبار التي تتناقلها وسائل اإلعالم 
حول تسريب أراض فلسطينية خاصة في األردن لصالح 

  .جمعيات وشخصيات إسرائيلية رسمية

وأكد على الفتوى الصادرة بخصوص بيع 
فلسطين أرض "، التي تنص على أن "األعداء"األراضي لـ

خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وتمليكها 
داء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع لألع

اإلسالمية العامة، ال من األمالك الشخصية الخاصة، 
وتمليك األعداء لدار اإلسالم باطل، ويعد خيانة هللا تعالى، 

  ".ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم، وألمانة اإلسالم

وأكد أن من يبيع األرض ألعدائه أو يأخذ 
إن بائع األرض لألعداء ": وقال". آثم"تعويضا عنها 

مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك 
  ".وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم

بيع األرض لألعداء والسمسرة عليها لهم : "وتابع
يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الوالء للكفار 

فاعله المحاربين، وهذا الوالء مخرج من الملة، ويعتبر 
مرتدا عن اإلسالم خائنا هللا، ورسوله، ودينه، ووطنه، 
يجب على المسلمين مقاطعته، فال يعاملونه وال يزوجونه، 
وال يتوددون إليه، وال يحضرون جنازته، وال يصلون 

وهذا ما أكده . عليه، وال يدفنونه في مقابر المسلمين
  ".مجلس اإلفتاء األعلى

ه في إطار وقد كشف النقاب، قبل يومين، أن
تكريس سياسة االستيطان واالستيالء على األراضي 
الفلسطينية، أوصى جيش االحتالل اإلسرائيلي في تقرير 
له أعد مؤخرا بالسماح للمستوطنين بشراء األراضي من 
الفلسطينيين بشكل شخصي، ومن دون وساطة شركات 

  .أو هيئات تغطية

تعتبر " التوصية"وذكر مصدر إسرائيلي أن هذه 
، وانتظرها المستوطنون "غير مسبوقة على اإلطالق"

عشرات السنين، ومن المتوقع أن يتبنى المستشار 

ٕالقضائي للحكومة توصية الجيش، وازالة القيود 
المفروضة على شراء األراضي في الضفة من دون 

  .وساطة شركات

والمعروف أن المستوطنين يلجأون إلى عمليات 
العمالء والشركات احتيال، باشتراك طرف ثالث من 

الوهمية، لشراء منازل وأراض من الضفة والقدس 
  .المحتلة

  ١٧/٩/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

 يغيب عن برامج األحزاب "حل الدولتين"
  اإلسرائيلية المتوقع فوزها باالنتخابات

 

 فتحت مراكز االقتراع –فلسطين المحتلة 
إعادة بإسرائيل أبوابها أمس الثالثاء في انتخابات 

للكنيست، يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من 
  .خاللها لتمديد واليته بعد نكسة انتخابات نيسان الماضي

 مليون ناخب، ٦,٤وبدأ الناخبون البالغ عددهم 
باإلدالء بأصواتهم في الساعة السابعة صباحا، واستمر 

وستصدر . حتى الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي
 بعد الرأيولية التي تعتمد على استطالعات النتائج األ

إغالق صناديق االقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج 
  .الرسمية اليوم األربعاء

 ألف من رجال شرطة االحتالل ٢٠ويشارك نحو 
واألمن والمتطوعين في تأمين عملية االقتراع، بينما أعلن 
جيش االحتالل اإلسرائيلي االثنين عن فرض إغالق 

ل للضفة الغربية، والمعابر مع قطاع غزة يوم شام
  .االنتخابات

تحديا هو األكبر )  عاما٦٩(ويواجه نتانياهو 
ٕفي مسيرته إلعادة انتخابه، وان كان خصمه هو نفسه 
كما في انتخابات نيسان رئيس هيئة األركان السابق بيني 

  .«أزرق وأبيض«غانتس وتحالفه الوسطي 
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 سباق انتخابي  إلىالرأيوأشارت استطالعات 
شديد التقارب، حيث من المتوقع أن يحصل كل من 

 مقعدا لكل منهما ٣٢على »  أبيض-  أزرق»و» الليكود«
  . مقعدا١٢٠في البرلمان المؤلف من 

والخطر الذي يواجهه نتنياهو يتعدى البقاء 
رئيسا للوزراء، ويرى كثيرون أنه في حال فوزه سيسعى 

ن المحاكمة، في الوقت إلى أن يمنحه البرلمان حصانة م
الذي يواجه فيه احتمال توجيه اتهام إليه في قضايا فساد 

  .في األسابيع المقبلة

ٕوادراكا للمخاطر، قضى نتنياهو األيام األخيرة من 
حملته االنتخابية في محاولة لجذب القوميين اليمينيين 
الذين يمثلون مفتاحا إلعادة انتخابه لتعزيز اإلقبال على 

وشملت جهود . ين صفوف قاعدته االنتخابيةالتصويت ب
نتنياهو إعالنه تعهدا مثيرا للجدل بضم غور األردن في 

وأبرز . الضفة الغربية المحتلة والذي يمثل ثلث مساحتها
نتنياهو في خطابه أيضا قضية النمو االقتصادي في 
بالده وعالقاته مع زعماء العالم مثل الرئيس األمريكي 

» ضعفاء«ل وصف خصومه بأنهم دونالد ترامب، وحاو
أما .، على الرغم من أوراق اعتمادهم األمنية»يساريين»و

خصمه غانتس الذي شغل في السابق منصب رئيس 
هيئة األركان، فقدم نفسه في حملته االنتخابية كبديل 

ويقول غانتس إنه وائتالفه الوسطي . مشرف لنتنياهو
كريين الذي يضم ثالثة رؤساء أركان عس» أزرق أبيض«

سابقين، يريد تشكيل حكومة وحدة تدعمها الغالبية 
  .العظمى من اإلسرائيليين

ومع أن نتنياهو وغانتس هما الالعبان 
األساسيان، إال أن أفيغدور ليبرمان، الذي شغل سابقا 
منصب وزير الدفاع، وكان اليد اليمنى لنتنياهو قبل أن 

تي يتحول إلى منافس له، قد يلعب دورا في حملته ال
وتظهر . »لجعل إسرائيل طبيعية من جديد«اعتمدت شعار 
 اكتساب ليبرمان شعبية كبيرة بسبب الرأياستطالعات 

حملته ضد األحزاب اليهودية المتشددة التي تعتبر جزءا 
ويتهم ليبرمان هذه . مهما من ائتالف نتنياهو المخطط له

األحزاب بالسعي إلى فرض الشريعة اليهودية على 
ن في إسرائيل، ويريد انتزاع تشريع ينهي إعفاء العلمانيي

وحال . اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية اإللزامية
ليبرمان دون تمكن نتنياهو من تشكيل ائتالف حكومي 
بعد انتخابات نيسان، بعدما رفض التخلي عن مطلبه 

وليس من . المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود المتشددين
ن ليبرمان سيصادق على نتنياهو رئيسا الواضح ما إذا كا

للوزراء مرة أخرى، وهو ما قد يكون كافيا للرئيس 
. اإلسرائيلي ليطلب من غانتس محاولة تشكيل حكومة

 للعب دور مؤثر في االنتخابات ٤٨ويتطلع فلسطينيو 
» القائمة المشتركة«الجارية، وسط تفاؤل في أوساط 

ثلة أو حتى أفضل التي تمثل أصواتها، بتحقيق نتيجة مما
 التي ٢٠من تلك التي حققتها بانتخابات الكنيست الـ

  .) مقعدا١٣ (٢٠١٥أجريت عام 

، »المشتركة« األخيرة الرأيومنحت استطالعات 
 مقعدا، بينما تأمل القائمة ١٢ حتى ١١ما بين 

 مقعدا، في حال تجاوزت نسبة ١٤بالحصول على 
من % ٦٣مشاركة المواطنين العرب في االنتخابات 

» القائمة المشتركة«واعتبر رئيس . أصحاب حق االقتراع
) العرب(أيمن عودة أنه في حال بلغت نسبة تصويتهم 

  .حكومة اليمين» كفيل بإسقاط«، فإن ذلك %٦٥

بالمقابل، يغيب السالم مع الفلسطينيين، 
بوضوح، عن برامج األحزاب اإلسرائيلية المتوقع أن تتمثل 

»  أبيض–أزرق »و» الليكود «في الكنيست، وعلى رأسها
 ٩وفيما عدا القائمة المشتركة، فإن . »ٕواسرئايل بيتنا

أحزاب وكتل أخرى يرجح أن تجد طريقها إلى البرلمان 
  .اإلسرائيلي، لم تطرح موقفا من السالم مع الفلسطينيين

ُوتجمع األحزاب اليهودية التي تخوض 
 القدس الموحدة عاصمة:  أسس وهي٤االنتخابات على 
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 وأال عودة ١٩٦٧إسرائيل، وأن ال عودة إلى حدود 
لالجئين الفلسطينيين، وتتجه أغلبها إلى وجوب ضم 

  .الكتل االستيطانية المقامة على أراضي الضفة الغربية

عوتسما »و» إلى اليمين«بدورهما فإن حزبي 
يشتركان في ذات الموقف وهو وجوب ضم » يهوديت

ويرفض . ى إسرائيلالجزء األكبر من الضفة الغربية إل
الحزبان قيام دولة فلسطينية، ويدعوان إلى وجوب طرد 

جزء من أرض «الفلسطينيين باعتبار الضفة الغربية 
  .«إسرائيل

يهودوت »و» شاس«ويشتركان مع حزبي 
اليمينيين المتدينين، في الموقف بشأن اعتبار » هتوراه

القدس الموحدة عاصمة إلسرائيل ورفض حق العودة 
 ١٩٦٧ الفلسطينيين ورفض العودة الى حدود لالجئين

وتؤمن . مع دعم االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغربية
) للشعب اليهودي(دولة إسرائيل كدولة » بـ» شاس«حركة 

وتتطلع إلى جمع اليهود من جميع أنحاء العالم في 
  .«إسرائيل

في برنامجه على » يهودوت هتوراه» ويركز حزب
لمتدينين اليهود، فيدافع على رفض القضايا التي تهم ا

مشروع قانون التجنيد الذي يلزم المتدينين اليهود 
  .بالخدمة العسكرية اإللزامية

الوسطي وهو » المعسكر الديمقراطي«ويؤمن 
بالسالم » ميرتس»و» إسرائيل الديمقراطية«تحالف حزبي 

مع الفلسطينيين، ولكنه ال يخوض االنتخابات على 
ولكن قادة التحالف يؤيدون . لدولتينأساس برنامج حل ا

ٕقيام دولة فلسطينية، وان كانوا يعارضون العودة إلى 
أو عودة الالجئين الفلسطينيين أو ما ١٩٦٧حدود 

  .يسمونه تقسيم القدس

الوسطي من » جيشر-العمل» ويقترب تحالف
ولكنه يرفض اعتبار أنه » المعسكر الديمقراطي«مواقف 

خوض التحالف االنتخابات على وي. من اليسار اإلسرائيلي

أساس إسقاط اليمين اإلسرائيلي، ولكنه أيضا ال يتبنى 
 -  حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني

 ١٩٦٧كما يرفض التحالف العودة إلى حدود . اإلسرائيلي
القدس «أو عودة الالجئين الفلسطينيين ويصر على ان 

  .»الموحدة عاصمة إلسرائيل

  ٢٠ص ١٨/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ضم األغوار؟ لماذا تعتزم إسرائيل
  

 في ظل صمت دولي مطبق، وتواطؤ -زة غ
مفتوحة لتطبيق " إسرائيل"أمريكي صريح، باتت شهية 

من " الدولة"عالن مخططاتها بالتوسع، وتحقيق حلمها بإ
 .البحر الى النهر

وتعهد رئيس وزراء االحتالل بنيامين نتنياهو، 
 ١٧الثالثاء، أنه في حال انتخابه في االنتخابات المقررة 

" السيادة اإلسرائيلية"أيلول الجاري، سيفرض  /سبتمبر
: على منطقة غور األردن وشمال البحر الميت؛ وقال

بتة لدولة إسرائيل، يجب علينا أن نصل إلى حدود ثا"
لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع 

 .، وفق قوله"غزة

مباشرة "وأكد نتنياهو أن هذه الخطوة ستكون 
، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال "بعد االنتخابات

 .انتخابه

وشهد إعالن نتنياهو إدانة واستنكارا دوليا 
دت في األوساط وعربيا، إضافة إلى حالة الغضب التي سا

 .الفلسطينية المختلفة

هذه الخطوة تطرح تساؤالت حول منطقة األغوار 
وأهميتها اإلستراتيجية لالحتالل، واألسباب التي قد تدفع 

 .لمحاولة ضمها واالستيالء عليها" إسرائيل"

وتبدأ منطقة غور األردن من بحيرة طبريا في 
سرائيلي الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر االحتالل اإل
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على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في 
 .الضفة الغربية

ومنطقة األغوار الفلسطينية وشمال البحر 
هي القطاع ) تسمية ثانية شائعة(الميت، أو غور األردن 

 ١٢٠الشرقي للضفة الغربية الذي يمتد على طول حوالي 
 . كلم١٥كلم، ويبلغ عرضه حوالي 

لومات اإلسرائيلي لحقوق مركز المع"وبحسب 
؛ فإن المنطقة )"بتسيلم(ّاإلنسان في األراضي المحتلة 

ّ مليون دونم، وتشكل ما يقارب ١.٦ّتمتد على مساحة 
 .من مساحة الضفة الغربية% ٣٠

 ٦٥إن نحو : ويقول بتسيلم، في تقرير سابق
 ألف مستوطن إسرائيلي يسكنون ١١ألف فلسطيني، و

 .المنطقة

بق، نشره المكتب اإلعالمي وبحسب تقرير سا
الحكومي الفلسطيني؛ فإن مساحة األراضي الصالحة 

 ألف دونم، يستغل ٢٨٠للزراعة في منطقة األغوار تبلغ 
 ألف دونم، في حين يستغل ٥٠الفلسطينيون منها 

ٍ ألف دونم من األراضي ٢٧المستوطنون اإلسرائيليون 
 .الزراعية فيها

أنشأت " سرائيلإ"إن : ويقول التقرير الفلسطيني
 موقعا عسكريا في األغوار منذ احتاللها عام ٩٠ ً

 مستوطنة إسرائيلية تجثم على ٣١، في حين أن ١٩٦٧
 .أراضي األغوار الفلسطينية

وهجر االحتالل اإلسرائيلي ما يزيد على  ً ألفا ٥٠َ
، باإلضافة إلى ١٩٦٧من سكان األغوار منذ العام 

امتهم في مناطق تجمعات سكانية كاملة، بدعوى إق
عسكرية، بحسب تقرير المكتب اإلعالمي الحكومي 

 .الفلسطيني

من المنطقة % ٩٠أن " بتسيلم"ويوضح تقرير 
 بحسب اتفاق أوسلو Cّالمذكورة، مصنفة ضمن مناطق 

ومنظمة التحرير الفلسطينية عام " إسرائيل"الموقع بين 

، والتي تقع تحت السيطرة اإلسرائيلية الكاملة ١٩٩٣
يا وادارياأمن ٕ. 

ّالوجود السكاني في المنطقة : ويضيف المركز
طفيف، وأراضيها خصبة وتشمل مساحات مفتوحة كثيرة، 
وهذه الميزات جعلت المنطقة احتياطي األرض األكبر 
لتطوير الضفة الغربية، ويمكن هناك تطوير مراكز مدنية 
وزراعة متطورة ألجل التصدير ومرافق بنية تحتية في 

 . الطاقة والصناعةَمجالي

معظم أراضي منطقة : ًلكنه يضيف مستدركا
" إسرائيل"األغوار وشمال البحر الميت تستغلها 

الحتياجاتها هي؛ إذ تمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 
من المساحة، ومن المكوث فيها، ومن البناء، % ٨٥

ُومن وضع بنى تحتية، ومن رعي األغنام، ومن فالحة 
 .يةاألراضي الزراع

تفرض " إسرائيل"إن : ويقول المركز اإلسرائيلي
على الفلسطينيين في األغوار، البقاء ضمن بلداتهم التي 

واإلدارة (..) ًضاقت عليهم وتمنع منعا شبه تام البناء 
ًترفض على نحو شامل تقريبا ) اإلسرائيلية(المدنية  ٍ

: إصدار تراخيص بناء للفلسطينيين مهما كان نوع البناء
ّ أو مباني زراعية أو مباني عامة أو مرافق منازل

 .ُومنشآت بنى تحتية

ما بين " إسرائيل"ووفق معطيات بتسيلم؛ هدمت 
ّوحدة سكنية على األقل ) ٦٩٨(، ٢٠١٧ وأيلول ٢٠٠٦ ّ

 .في األغوار

وانتشرت في المنطقة المستوطنات اإلسرائيلية 
ّ، وتعدها معظم دول العالم ١٩٦٧في أعقاب حرب 

 .ة ومستوطنات غير قانونيةأراضي محتل

  ١٨/٩/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * * * *  
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هل يطيح فلسطينيو .. االنتخابات اإلسرائيلية
  بأحالم نتنياهو؟٤٨

  

  مجدولين حسونة

في الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء 
رائيلي تلميع صورته من أجل كسب االنتخابات اإلس

ً قائمة، يحاول جاهدا ٣١المقررة الثالثاء والتي تخوضها 
إقصاء الفلسطينيين وتعزيز االستيطان من أجل كسب 

 .المزيد من األصوات، كما يرى مراقبون

نتنياهو دأب على التحريض على العرب قبيل  
  قائمة، يوم٣١تخوض  (Reuters) كل انتخابات

للكنيست  الثالثاء، االنتخابات الثانية والعشرين
اإلسرائيلي، بينها القائمة المشتركة، التي تضم أربعة 

، في وقت يخوض ٤٨بين فلسطينيي  ًأحزاب تنشط أساسا
فيه رئيس الوزراء اإلسرائيلي حربه اإلعالمية ضد 

لكسب المزيد من األصوات وتبرئة نفسه من "الفلسطينيين 
 .ما يرى منافسوه في األحزاب العربية، ك"تهم الفساد

ويحق التصويت في هذه االنتخابات فقط لمن 
الكاملة، وعلى هذا األساس يتم إخراج  بحوزتهم المواطنة

القدس  ً ألفا من أهالي٣١٢ً ألفا، بينهم ٣٣٥قرابة 
ً ألفا من أهالي الجوالن، الذين بحوزتهم ٢٣المحتلة، و

سب تقرير أعده كاملة، ح بطاقة مقيم وليس مواطنة
 ."مدار"المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية 

ويشير التقرير إلى أن نسبة الفلسطينيين من 
، بينما وصلت %١٦إسرائيل بلغت قرابة  بين الناخبين في

ال  إما من اليهود الذين% ٥، و%٧٩نسبة اليهود إلى 
تعترف المؤسسة الدينية بيهوديتهم، أو أنهم مسيحيون 

 .مع عائالتهم اليهوديةهاجروا 

، تجري انتخابات ١٩٤٨ألول مرة منذ عام 
معادة للكنيست في العام ذاته، إذ تم حل الكنيست بعد 

ً يوما على انتخابات نيسان الماضي، بعد فشل ٥٠

بنيامين نتنياهو، رئيس الليكود، في تشكيل حكومة ذات 
 أغلبية

 "مدار"المركز الفلسطيني للدراسات االسرائيلية 

 ألحزاب المشاركةا

يشارك في االنتخابات اإلسرائيلية حزب الليكود 
نتنياهو، الذي يترأس الحكومة منذ  برئاسة بنيامين

لقائمته،  "كلنا"، بشكل متواصل، وانضم حزب ٢٠٠٩
 .برئاسة وزير المالية موشيه كحلون

الذي يضم ثالثة  كما يشارك تحالف أزرق أبيض
دخل الكنيست ألول الذي " يوجد مستقبل"أحزاب، حزب 

، برئاسة يائير لبيد، وحزب ٢٠١٣انتخابات  مرة في
األركان األسبق بيني  برئاسة رئيس" مناعة إلسرائيل"

 "تلم"غانتس، وهو رئيس القائمة، والحزب األصغر 

برئاسة رئيس األركان األسبق ووزير الدفاع األسبق 
 .موشيه يعلون

ة في أما القائمة المشتركة التي تشكلت ألول مر
ًفتضم أربعة أحزاب تنشط أساسا ، 201٥ انتخابات عام

للسالم  ، وهي الجبهة الديمقراطية٤٨بين فلسطينيي 
والمساواة، والحركة اإلسالمية الجنوبية، والتجمع الوطني 

 .والحركة العربية للتغيير الديمقراطي،

، وهو "يامينا" في االنتخابات ذاتها يشارك تحالف
يسرائيل "ستيطانية علمانية، وحزب تحالف ثالثة أحزاب ا

برئاسة أفيغدور ليبرمان، وهو الحزب الذي منع " بيتينو
نيسان، /تشكيل حكومة نتنياهو بعد انتخابات أبريل ًعمليا

الخدمة  بسبب معارضته لتخفيف مشروع قانون يفرض
العسكرية اإللزامية على الشبان اليهود المتزمتين 

لليهود  الحريديم شاسباإلضافة لقائمتي  ،(الحريديم(
 .الشرقيين ويهدوت هتوراة لليهود الغربيين األشكناز

وهو " المعسكر الديمقراطي"ًأيضا، يشارك حزب 
" إسرائيل ديمقراطية"حزب ميرتس وحزب  تحالف يضم

، " غيشر- العمل" برئاسة إيهود باراك، وتحالف
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" كاخ" ، وهي حركة منبثقة عن حركة"عوتسما يهوديت"و
ًصوريا في إسرائيل، وفي الكثير من دول المحظورة 

 .العالم

 دعاية انتخابية.. غزة واألغوار

تعالت مع اقتراب موعد االنتخابات، أصوات 
عملية عسكرية ضد غزة، وضم  نتنياهو المهددة بشن

 األغوار إلسرائيل وبناء المستوطنات وتثبيت وجود

 .المستوطنين في مدينة الخليل

نتنياهو  ياق محاولةهذه التهديدات جاءت في س
كسب أصوات في االنتخابات بعدما فقد شعبيته في ظل 

بتهم الفساد، كما يرى أعضاء  التحقيقات المتواصلة معه
القائمة المشتركة من العرب، الذين أكدوا أن نتنياهو 
يهدف من وراء التحريض عليهم كسب المزيد من 

 .ًاألصوات أيضا

ً تشن حربا بالده قد وصرح نتنياهو، الجمعة، أن
، لكنه ما لبث أن تراجع "ّفي أية لحظة"على قطاع غزة 

" هآرتس"تصريحه هذا، حسب ما ذكرته صحيفة  عن
المدعي العام، أفيهاي ماندلبليت،  اإلسرائيلية، بسبب رأي

المجلس  الذي قال إن هذا القرار يجب أن يتم بموافقة
ه ًالوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية، مؤكدا أن

ال يحق لرئيس الوزراء اتخاذ قرار بشكل منفرد قد يؤدي "
 ."إلى اندالع حرب

السياق ذاته، قال نتنياهو في تصريحات  في
السيادة  إلذاعة الجيش اإلسرائيلي، االثنين، إنه سيطبق

على التجمع اليهودي في الخليل، بعد االنتخابات 
ت ألول مرة عزمه ضم مستوطنة كريا ًاإلسرائيلية، معلنا

ليلمح إلى وعده  في الخليل،" المناطق اليهودية" وأربع
بأنها لن تكون خالية من اليهود "خالل زيارته المدينة 

 ."فيها لألبد وسيبقون

التصريحات لم تكن بعيدة من اجتماع  هذه
، األحد، إذ لم األردن غورالحكومة اإلسرائيلية األخير في

بتأكيد عزمه على ضم  ِيكتف رئيس الوزراء اإلسرائيلي
أراضي غور األردن وشمال البحر الميت حال إعادة 

إلى عقد االجتماع األسبوعي  انتخابه، لكنه سعى
 لحكومته، في المنطقة التي تحلم إسرائيل بضمها منذ

ة سنوات، ووعد أنه سيمضي بخطة فرض السياد
الضفة  ًاإلسرائيلية على الغور، والحقا مستوطنات

الغربية، بعد االنتخابات التي باتت وشيكة، حسبما نقلت 
 . العبرية١٢عنه القناة 

 وقود الحملة االنتخابية الفلسطينيون

ليست صفقة القرن وحدها ما يهدد 
فبعدما كشف الرئيس األمريكي دونالد ترمب  الفلسطينيين،

المعروفة باسم  عالن عن خطة السالمعن نية إدارته اإل
 بعد نتائج االنتخابات اإلسرائيلية، يحاول" صفقة القرن"

 ٤٨ نتنياهو التضييق على الفلسطينيين في أراضي الـ
 وحرمانهم من حقهم بالتصويت، فقد حظرت السلطات

اإلسرائيلية، تنظيم سفريات لنقل سكان القرى البدوية غير 
مراكز االقتراع، لإلدالء  ىالمعترف بها في النقب إل

 .بأصواتهم في انتخابات الكنيست اإلسرائيلية

نتنياهو على فيسبوك  وقد سبق وأرسلت صفحة
 العرب يريدون"رسالة عنصرية إلى الناخبين، قائلة فيها 

ًإبادتنا جميعا، نساء وأطفاال ورجاال ً لذلك أنا أطلب منك . ًً
ثة من الوزراء، وأن تحضر ثال أن تكون مبعوث رئيس

أنهم  األصدقاء أو أفراد األسرة، الثالثاء المقبل، وتأكد من
 ."سيصوتون لليكود

ويأتي ذلك مع علم نتنياهو وخصومه أن بإمكان 
 ٤٨الذين يحق لهم التصويت في أراضي الـ الفلسطينيين

تغيير نتيجة االنتخابات، األمر الذي جعل نتنياهو يركز 
 .التصويتإقبالهم على  عليهم ويسعى إلى قمع

من عدد % ٢٠ُيشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 
  .السكان في إسرائيل
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 دائرة اإلحصاء اإلسرائيلية

المقابل، بذل قادة القائمة العربية المشتركة  في
الناخبين من  كافة جهودهم إلقناع أكبر عدد ممكن من

الجمهور العربي بالمجيء إلى صناديق االقتراع 
القائمة أيمن عودة  ت رئيسوالتصويت، وحسب تصريحا

إذا وصل معدل "لصحيفة معاريف اإلسرائيلية فإنه 
فسوف تتم اإلطاحة بالحكومة  ،%٦٥ التصويت إلى

 ، خاصة أن معدل التصويت في االنتخابات"اليمينية

 .%٥٠السابقة كان أقل من 

العربي في الكنيست، أحمد الطيبي  واعتبر النائب
قاط رئيس الوزراء إس أن الصوت العربي، قادر على

ًبنيامين نتنياهو في االنتخابات، قائال في تصريحات 
التحدي الكبير أمامنا، هو رفع "األناضول، إن  لوكالة

ونتنياهو  نسبة التصويت والمشاركة في االنتخابات،
يخاف من تصويت العرب، ولذلك فقد حاول المس بنسبة 

 بمشروع قانون الكاميرات وقد التصويت عبر ما يسمى
 ."أفشلناه

واستنكر الطيبي تصرفات نتنياهو في تغريدة 
نتنياهو سوف يشبه العرب بعد "تويتر قال فيها إن  على

نفهم وزير الدعاية  نحن"وأضاف " ذلك بالحشرات
 ."التاريخي الذي يلهم حملة الليكود

وفي ظل آمال نتنياهو في االحتفاظ بمنصب 
ته التي الحكومة بعد االنتخابات، تستمر هجما رئاسة

تهدف إلى منع العرب من المشاركة؛ فاألسبوع الماضي 
شأنه تقنين تركيب  قاد محاولة إلصدار قانون كان من

 كاميرات مراقبة في مراكز االقتراع لمحاربة ما زعم أنه

في " تزوير في أصوات الناخبين على نطاق واسع"
تظهر أي أدلة على  المناطق العربية، وبما أنه لم

ُ رفض مقترحه من قبل الهيئات المشرفة مزاعمه، فقد
 .اإلسرائيلية على االنتخابات

 العام، في إسرائيل، الرأيوتتوقع استطالعات 
ً مقعدا أو أكثر، من ١١القائمة المشتركة على  حصول
 القادمة، فيما تقول ً مقعدا، في االنتخابات١٢٠أصل 

القائمة المشتركة إن عدد أصحاب حق االقتراع العرب في 
نسبة  نتخابات، هو مليون صوت، معتقدة أن رفعاال

ّتصويت المواطنين العرب، سيصعب على األحزاب اليمينية 
 .إلى الكنيست اإلسرائيلية مهمة الوصول

وتعتبر هذه االنتخابات الحالية هي إعادة لجولة 
نيسان، والتي  /التي أجريت في شهر أبريل االنتخابات

 رئيس األركان فاز فيها نتنياهو بفارق ضئيل على
ذلك في  بيني غانتس، لكنه فشل بعد اإلسرائيلي السابق،

ٍضم عدد كاف من الحلفاء لتشكيل حكومة ائتالفية، وقد 
بين الناخبين العرب إلى مستوى  انخفضت نسبة المشاركة

ويعزي ذلك بدرجة كبيرة إلى  ،%٤٩تاريخي بلغ نحو 
 .الجهود المبذولة لترهيبهم

ً قد شهدت إقباال ١٩٩٩ام ُيذكر أن انتخابات ع
، ما ساهم في %٧٥العرب وصل إلى نسبة  من الناخبين

 .هزيمة نتنياهو بعد فترة واليته األولى

 ١٩/٩/٢٠١٩االناضول 

* * * * *  

  "اآلغا خان"المتحف الفلسطيني يتسلم جائزة 

  

رئيسة مجلس إدارة المتحف  تسلمت –بترا 
للعمارة الفلسطيني زينة جردانة، جائزة اآلغا خان 

، في حفل بمدينة قازان في روسيا، من قبل ٢٠١٩
صاحب السمو اآلغا خان والمستشار الحكومي لجمهورية 
تتارستان، منتيمير شايمييف، وذلك بعد فوز المتحف 

  .بالجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دوالر

وتنافس المتحف الفلسطيني مع خمسة 
ة للجائزة مشروعات عالمية أخرى، ضمن القائمة القصير
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 دولة حول العالم لدورة ١٦ مشروعا من ٢٠والتي ضمت 
  .هذا العام

كما تسلمت جائزة المتحف إضافة إلى رئيسة 
مجلس إدارته، كل من المهندسة روشين هينغان، من 
المكتب المعماري اإليرلندي، هينغان بينع، الذي صمم 
مبنى المتحف، والمهندسة األردنية الرا زريقات التي 

  .حدائق المتحفصممت 

ووفقا للجنة التحكيم، فقد حاز المتحف، على 
هذه الجائزة تقديرا لدوره كبيئة حاضنة للمشروعات 
اإلبداعية والبرامج التعليمية، ودوره في تعزيز ثقافة 
فلسطينية منفتحة وحيوية على المستويين المحلي 
ّوالدولي، وتعزيز التعليم باألدوات الثقافية، والحوار 

  . اآلخرالرأياطي وثقافة االنفتاح وقبول الديمقر

كما تم اختيار المتحف نتيجة تميز تصميمه 
ُالمتناغم مع المشاهد الطبيعية الريفية المحيطة  ّ

ّوالسناسل الجبلية التي تمتاز بها التالل الفلسطينية ّ.  

وحول المبني، قال بيان اصدره المتحف اليوم 
ع البيئة المحيطة االربعاء، إن المبني ال ينسجم جماليا م

فحسب، لكنه أيضا حاصل على شهادة الذهبية للريادة 
ّبسبب تقنيات ، )LEED (ّفي تصميمات الطاقة والبيئة

ًوتروي حدائقه، التي تتدرج نزوال على . ُبنائه المستدامة ّ
ّامتداد التل، مختلف مراحل حكاية التاريخ الزراعي  ّ ّ

  .والنباتي في فلسطين

سسة اآلغا خان في دعم وثمنت جردانة دور مؤ
: التنمية والتعليم والمشاريع الريادية حول العالم، وقالت

فخورون بهذا التكريم العالمي الجديد للمتحف "
الفلسطيني، ونعتبره تتويجا إلنجاز المتحف من ناحية 
معمارية، وتكريما لكل ما قدمه المتحف الفلسطيني على 

ليلة الماضية منذ صعيد الثقافة والتعليم خالل السنوات الق
 –بدء مسيرته، والذي تم بجهد المؤسسة األم للمتحف 

 وكل من تضافروا لتأسيس المتحف -مؤسسة التعاون
  ."وعملوا به

يعد المتحف الفلسطيني أول مشروع معماري 
جديد في فلسطين يحصل على جائزة اآلغا خان، حيث أن 
ّهناك مشروعات ترميم فلسطينية حصدت هذه الجائزة 

مشروع إعادة إعمار البلدة القديمة في : قا، وهيساب
، ومشروع ترميم )١٩٩٨(الخليل، ولجنة إعمار الخليل 

مبنى دار األيتام اإلسالمية في البلدة القديمة في القدس، 
، ومشروع إعادة إحياء )٢٠٠٤(ّومؤسسة التعاون 

ّالمركز التاريخي لبيرزيت، ورواق مركز المعمار الشعبي  ّ
)٢٠١٣.(  

يكون المتحف : هذا السياق، قال البيانوفي 
الفلسطيني المشروع لمؤسسة التعاون الذي يحصد هذه 

  .الجائزة

تعد جائزة اآلغا خان واحدة من أقدم الجوائز 
المرموقة في مجال العمارة، وتختار المشروعات بناء 
على مختلف المعايير، بدءا من التي تعنى بتحسين 

بنية الخضراء، ليس استنادا األحياء الفقيرة، وانتهاء باأل
ُإلى تميزها على مستوى العمارة فقط، إنما لما تحدثه،  ُ ّ
هذه العمارة، من أثر فارق على مستوى تحسين جودة 

  .الحياة العامة في بلدانها

وحصد المتحف الفلسطيني هذه الجائزة مع 
مشروعات إحياء مدينة المحرق في البحرين، ومشروع 

 بنغالدش، وبرنامج – كنارشور أركاديا التعليمي، جنوب
ورية تتارستان، ومبنى ھتنمية األماكن العامة في جم

 السنغال، –محاضرات جامعة عليون ديوب في بامبي 
  .ومركز واسط لألراضي الرطبة في الشارقة

تأسست جائزة اآلغا خان للعمارة من قبل الزعيم 
الروحي ورجل األعمال اآلغا خان الرابع في العام 

تشجيع المشاريع المعمارية التي تنجح في ، ل١٩٧٧
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ّتلبية احتياجات وتطلعات المجتمعات التي يتواجد فيها 
 .المسلمون بأعداد كبيرة

  ١٩/٩/٢٠١٩عمون 

* * * * *  

ًالبدء باعتصام مفتوح رفضا لالستيطان 
 اإلسرائيلي في بادية القدس

  

 وليــد عــساف، رئــيس هيئــة مقاومــة الجــدار أكـد

رر اليــــوم الجمعــــة، بــــدء االعتــــصام واالســــتيطان، أن تقــــ
بمنطقـة المنطـار فـي باديـة  المفتـوح فـي خيمـة االعتـصام

 .القدس

ــــ  ـــوطن"وأوضـــح عـــساف، ل ـــا ال ـــة "دني ، أن الهيئ
وستعد إلقامة قرية فلسطينية تحمل  أقامت خيمة بالمكان،

ًرفضا لالسـتيطان  ً، مشيرا إلى أن ذلك يمثل)المنطار(اسم 
  .اإلسرائيلي بالمنطقة

إن هذه البـؤرة االسـتيطانية، تـأتي : " عسافوقال
االســـتيطانية التـــي تعمـــل عليهـــا  ضـــمن مسلـــسل البـــؤر

الـــضفة  ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلية مـــن أجـــل تقـــسيم
  ".الغربية

  ٢٠/٩/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

الفلسطينيون يرفضون العودة للمفاوضات 
  ويطالبون بوقف التنسيق األمني

أثار إعالن السلطة  –نعما -نادية سعد الدين
الفلسطينية عن استعدادها للتفاوض مع رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية المقبلة، انتقادات واسعة بين صفوف القوى 
والفصائل الفلسطينية، التي طالبت بتنفيذ قرار وقف 
التعامل باالتفاقيات الموقعة مع سلطات االحتالل، وفي 

  .مقدمتها التنسيق األمني

لجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واعتبر عضو ال
تيسير خالد، أن إعالن وزارة الخارجية الفلسطينية عن 

استعداد السلطة للتفاوض مع أي رئيس حكومة إسرائيلية 
ًخطأ فادحا وخروجا على موقف اإلجماع “جديدة، يشكل  ً

الوطني، ومخالفة صريحة لقرارات المجلسين المركزي 
  .”والوطني

لتسرع في إطالق ا“وانتقد خالد حالة 
التصريحات والمواقف السياسية في هذا التوقيت 

ً، داعيا إلى سحبها فزرا، بوصفها ”بالذات مخالفة “ً
صريحة وواضحة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني، 
وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي، وقرارات 

  .”اللجنة التنفيذية للمنظمة

ف المفاوضات قررت وق“ًوأوضح بأنها جميعا 
مع الجانب اإلسرائيلي، فيما اشترطت للعودة إليها عقد 
مؤتمر دولي وفق قرارات الشرعية الدولية، واستعداد 
ًالحكومة اإلسرائيلية الحترامها، تزامنا مع الوقف الشامل 

  .”وغير المشروط لجميع أنشطتها االستيطانية

وقف سلطات االحتالل “ونوه إلى ضرورة 
 العنصري والتطهير العرقي وسياسة هدم لسياسة التمييز

المنازل ومصادرة األراضي، وغيرها من االنتهاكات 
ّاإلسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في األراضي 

  .”١٩٦٧الفلسطينية المحتلة بعدوان العام 

بإعالن االستعداد ” التطوع“وأكد خالد أن 
الفلسطيني للعودة إلى طاولة التفاوض بعد التواطؤ 
األميركي مع االحتالل حيال القدس المحتلة، واالعتراف 
بها عاصمة للكيان اإلسرائيلي، ونقل السفارة األميركية 
ًإليها، يشكل خطأ فادحا وخروجا على موقف االجماع  ً

  .”الوطني

ًوأردف قائال بأنه يعد، أيضا،  ًتنازال مجانيا عن “ًّ ً
 تسوية ثوابت الموقف السياسي، وعودة إلى التعلق بأوهام

سياسية من خالل مفاوضات عبثية قامت سلطات 
االحتالل بتوظيفها كغطاء لسياستها االستيطانية 

  .”االستعمارية
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الخطوات اإلسرائيلية المشتركة مع “ولفت إلى 
اإلدارة األميركية، التي تستهدف تصفية حقوق الشعب 
الفلسطيني وقضيته الوطنية، من خالل مسار سياسي 

ًأساسا للتسوية السياسية للصراع ” رنصفقة الق“يعتمد 
  .” اإلسرائيلي–العربي 

فيما اعتبر القيادي المسؤول في حركة 
، موسى أبو مرزوق، أنه يجب عدم بناء ”حماس“
سياسات خاطئة على الخطابات اإلسرائيلية الدعائية “

ًالمليئة بالكذب والتحريض واألمنيات جذبا ألصوات 
  .”الناخبين

، ”توتير“ي تغريدة له على وقال أبو رمزوق، ف
بعد إعالن النتائج ودخول أي منهم في موقع “إنه 

المسئولية في مؤسسات القرار، ال تتعدى مساحة تأثيره 
غانتس، =، فنتنياهو”فعداؤهم للفلسطينيين واحد % ١٥

في إشارة منه إلى تشابه سياسة كل منهما تجاه القضية 
  .الفلسطينية

ذية لمنظمة وكان أمين سر اللجنة التنفي
الحكومة اإلسرائيلية “التحرير، صائب عريقات، قال إن 

الجديدة عليها أن تدرك بأن تحقيق األمن واالستقرار 
يتطلب إنهاء االحتالل وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية 

، أما التنافس على إيذاء الشعب ١٩٦٧وفق حدود العام 
الفلسطيني وقتله ومصادرة أرضه، فإنه يؤشر إلى 

ًياسات فاشلة ومجربة طويالس ّ”.  

من جانبها، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير 
وزارة الخارجية الفلسطينية إلى وقف هلوساتها “فلسطين 

اإلعالمية المضللة للرأي العام، والتي تروج لالستعداد 
الستئناف المفاوضات مع الجانب االسرائيلي بدون شروط 

  .”مسبقة

جعلت ” الخارجية“إن تصريحات “وقالت الجبهة 
ًمن المفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي هدفا بحد ذاته، 
وليس الوصول إلى حل يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه 

كاملة في الخالص من االحتالل واالستيطان، والحرية 
والسيادة في ظل دولة فلسطينية عاصمتها القدس على 

، وعودة الالجئين إلى ١٩٦٧) يونيو( حزيران ٤حدود 
  .”ارهم وممتلكاتهمدي

تصريحات وزارة الخارجية “وأضافت إن 
الفلسطينية تلحق الضرر بالقضية الوطنية، وتشكل 
ًانتهاكا لقرارات الشرعية الدستورية، في منظمة التحرير، 
ممثلة بالمجلس الوطني، الذي طوى بقراره في دورته الـ 

 المفاوضات الثنائية تحت سقف ٢٠١٨/٥/٤ في ٢٣
  .”أوسلو

لمؤتمر دولي بإشراف األمم “ت إلى الدعوة ونوه
المتحدة وقراراتها ذات الصلة وبرعاية مباشرة من 
األعضاء الدائمين في مجلس األمن، وبسقف زمني محدد 
وبقرارات ملزمة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه 
كاملة في الحرية والسيادة وتقرير المصير واإلستقالل 

  .”والعودة

ية الفلسطيني، رياض وكان وزير الخارج
ّالسلطة الفلسطينية مستعدة للتفاوض “ّالمالكي، أكد أن 

مع أي رئيس حكومة إسرائيلية جديدة تنبثق من 
  .، التي جرت الثالثاء الماضي”االنتخابات التشريعية

بادئ “وقال المالكي، في تصريحات صحفية، 
ذي بدء، نحن نحترم النتيجة الديموقراطية لالنتخابات 

ئيلية، فمن سيتمكن من تشكيل الحكومة، نحن اإلسرا
  .”مستعدون للجلوس معه من أجل استئناف المفاوضات

ّبما أننا لم نتدخل في الحملة “وأضاف 
االنتخابية اإلسرائيلية وال في نتيجة االنتخابات، فنحن لن 

  .”نتدخل في تشكيل حكومة إسرائيلية محتملة

  ١٥ص ٢٠/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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شبه النهائية لالنتخابات اإلسرائيلية النتائج 
 تؤكد المأزق السياسي

  

 «الشرق األوسط أونالين«: تل أبيب

تؤكد النتائج شبه النهائية لالنتخابات التشريعية 
التي أعلنتها اللجنة االنتخابية في إسرائيل، اليوم 

، المأزق السياسي الذي يعرض للخطر حكم )الجمعة(
هو الذي جاء حزبه في رئيس الوزراء بنيامين نتنيا

  .ًالمرتبة الثانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية

الوسطي بزعامة » أزرق أبيض«وحصل تحالف 
 لحزب الليكود ٣١ً مقعدا مقابل ٣٣بيني غانتس على 

ّلكن ال . اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية واليته
  .ًيملك أي منهما طريقا واضحة لتشكيل ائتالف أغلبية

، أقر )الخميس(ي اعتراف واضح أمس وف
نتنياهو بأنه غير قادر على تشكيل تحالف يميني كما 
ًكان يتمنى، ودعا غانتس إلى أن يشكال معا حكومة 

  .وحدة

ًلكن خصمه رد بأنه يريد أيضا حكومة وحدة 
تخرج إسرائيل من المأزق السياسي، لكن شرط أن تكون 

ة في ًبرئاسته، خصوصا أن حزبه جاء في الطليع
  .االنتخابات

ويزيد الخالف الحالي احتمال إجراء انتخابات 
جديدة، ستكون الثالثة في غضون عام واحد بعد اقتراع 

  .الذي لم يفض إلى فوز حاسم ألي طرف) نيسان(أبريل 

ويبدأ الرئيس رؤوفين ريفلين، األحد، مشاوراته 
مع رؤساء األحزاب الممثلة في البرلمان الختيار الشخص 

  .سيكلفه تشكيل الحكومةالذي 

 في ٩٩.٨وذكر اإلعالم اإلسرائيلي أنه تم فرز 
  .المائة من األصوات

وأوضحت اللجنة االنتخابية، أن النتائج النهائية 
ستعلن األربعاء، وقد يحدث تغيير طفيف في عدد المقاعد 

ً مركزا ١٤وما زال يتعين فرز األصوات في . قبل ذلك
ات فيها، وفق ما تحدثت معلومات عن حصول تجاوز

  .ذكرت اللجنة في بيان

وحلت القائمة العربية المشتركة في المرتبة 
  .ً مقعدا١٣الثالثة بحصولها على 

وقد أدى أداؤها القوي إلى فتح الباب أمام 
إمكانية أن يصبح رئيسها أيمن عودة أول عربي يقود 

أزرق «المعارضة هناك، إذا شكل حزبا الليكود وتحالف 
  . وحدةحكومة» أبيض

وأرجع عدد من المحللين تحقيق القائمة العربية 
المشتركة هذا االختراق إلى الغضب من نتنياهو بسبب 
أفعاله وخطبه؛ ما ساعد على تحفيز إقبال الناخبين 

  .العرب على صناديق االقتراع

الديني المتشدد على » شاس«وحصل حزب 
إسرائيل «تسعة مقاعد، بينما سيحصل كل من حزب 

 القومي العلماني برئاسة وزير الخارجية السابق »بيتنا
الديني المتشدد » يهدوت هتوراة«أفيغدور ليبرمان وحزب 

وحلت بعد ذلك قائمة .لليهود الغربيين على ثمانية مقاعد
 ٦(وحزب العمل )  مقاعد٧(اليمينية المتطرفة » يمينة«

 ٥(اليسارية » المعسكر الديمقراطي«وقائمة ) مقاعد
ً ليبرمان الذي شغل أيضا سابقا منصب ودعا.)مقاعد ً

وزير الدفاع، إلى حكومة وحدة تجمع حزبه والليكود 
وقد . ً، مستبعدا األحزاب المتشددة»أزرق أبيض«وتحالف 

ّلكن .«صانع ملوك«يرجح كفة أحد الحزبين ليصبح بذلك 
التركيز األكبر في الفترة المقبلة سينصب على نتنياهو 

المنصب ألطول مدة في تاريخ رئيس الوزراء الذي شغل 
إسرائيل، وقد يواجه اتهامات بالفساد في األسابيع 

ويرى مراقبون أن نتنياهو كان يأمل في أن يمنحه .المقبلة
البرلمان الجديد حصانة من المحاكمة، لكن ذلك بات اآلن 
ًمستحيال على األرجح حتى لو بقي في منصب رئيس 

  .الحكومة
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االنتخابات إلى دعوت خالل «: وقال نتنياهو
تشكيل حكومة يمينية، لكن لسوء الحظ، أظهرت نتائج 

دعوت غانتس «: وأضاف.«االنتخابات أن ذلك غير ممكن
اليوم إلى تشكيل حكومة وحدة واسعة ولن يكون على 

وتصافح نتانياهو وغانتس .«الناس االختيار بين الكتلتين
خالل حفل تأبين للرئيس السابق شيمون بيريز 

. ًحقا، أعلن غانتس موقفه بوضوح مساء أمسوال.حضراه
للصحافيين قبل » أزرق أبيض«وقال رئيس تحالف 

اإلسرائيليون يريدون حكومة «: اجتماع مع كوادر حزبه
ّأريد أن أشكل هذه الحكومة على أن أتولى . وحدة

فاز «وأضاف أن التحالف الذي يقوده .«رئاستها
» و أكبر حزبه) أزرق أبيض(«ً، مؤكدا أن »باالنتخابات
وواجه نتنياهو واحدة من أكبر الهزائم في .في إسرائيل

وشكلت . مسيرته السياسية بعد انتخابات أبريل الماضي
النتائج األخيرة إشارة جديدة إلى الضعف الذي أصاب 
 .حكمه الطويل في إسرائيل

وفي انتخابات أبريل، فاز حزبه الليكود وحلفاؤه من 
 بغالبية المقاعد لكنهم فشلوا في األحزاب اليمينية والدينية

وقد اختار الدعوة إلى انتخابات جديدة . تشكيل حكومة
ًبدال من المجازفة بجعل ريفلين يختار شخصا آخر  ً

من الجدير ذكره، أن بقاء نتنياهو .لمحاولة تشكيل ائتالف
ً عاما في منصبه رئيسا للوزراء ليس مستبعدا ٦٩البالغ  ً ً
  .ًتماما

  ٢١/٩/٢٠١٩الشرق األوسط 

* * * * *  

األسرى الفلسطينيون في سجون االحتالل 
 يواصلون إضرابهم المفتوح نحو التصعيد

  

واصل األسرى  – عمان- ية سعد الدينناد
الفلسطينيون في سجون االحتالل اإلسرائيلي، أمس، 
ًإضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجا ضد سياسة 

هور الوضع االحتالل العدوانية بحقهم، ما تسبب في تد
  .ّالصحي لبعضهم حد الخطورة

إن أكثر من ” نادي األسير الفلسطيني“وقال 
ً أسيرا فلسطينيا في سجون االحتالل يواصلون ١٤٠“ ً

ّاإلضراب المفتوح لرفض تنصل االحتالل من اتفاق سابق 
  ".لتلبية مطالبهم العادلة

اإلضراب المفتوح لألسرى، والذي دخل “وأفاد إن 
ًاء رفضا ألجهزة التشويش المسرطنة، ، ج١٢يومه الـ 

  ".التي زرعتها إدارة السجون في غرف األسرى وأقسامهم

األوضاع داخل السجون آخذة منحى “وقال إن 
ّالتصعيد، حيث تصر إدارة سجون االحتالل على موقفها 
بعدم تنفيذ ما تم االتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش 

  ".المسرطنة

ن الحركة الوطنية قيادات جديدة م“ّوبين أن 
األسيرة ستلتحق باإلضراب، باإلضافة إلى أعداد جديدة 
ّمن سجون عدة، ما لم تقدم إدارة السجون حلوال تلبي ما 

، وذلك بعدما قامت إدارة السجون بنقل ”اتفق عليه
غالبية األسرى المضربين عن الطعام من األقسام العامة 

  .إلى زنازين العزل

ربين يطالبون األسرى المض“وأوضح بأن 
ّبتحسين ظروف األسرى المعيشية والصحية، والسماح 
لعائالت األسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائها، باإلضافة 

، ”ٕإلى تركيب الهواتف العمومية، وازالة أجهزة التشويش
  .ووقف حمالت التفتيش العدائية

تلك المطالب تنصلت إدارة سجون “ولفت إلى أن 
 الذي ″٢الكرامة “إضراب االحتالل من تنفيذها في 
  ".الماضي) إبريل(استمر لتسعة أيام في نيسان 

من جانبها، أدانت هيئة شؤون األسرى 
سياسة التعنت التي تتبعها إدارة “والمحررين الفلسطينية، 

سجون االحتالل في اإلستجابة ألبسط المطالب الحياتية 
  ".واإلنسانية ألبناء الحركة األسيرة
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ألسرى في معركتهم بمساندة ا“وطالبت 
النضالية، وفضح جرائم االحتالل المرتكبة بحقهم والتي 

  ".تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان

بدورها، دعت الفصائل الفلسطينية في قطاع 
َغزة، مؤخرا، مصر للعمل على إلزام االحتالل اإلسرائيلي  ً

الوقت بتنفيذ مطالب المعتقلين الفلسطينيين، محذرة في 
  .ذاته من مغبة استمرار سلطات االحتالل بالمماطلة

فيما حثت الحركة الوطنية األسيرة، األسبوع 
جميع األسرى على التهيؤ والتأهب ألي قرار “الماضي، 

يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة 
  ".آلة القمع الصهيونية

وأعلن األسرى في معتقالت االحتالل الشروع في 
ً أسيرا إلى ١٢٠خطوات نضالية جديدة منها انضمام 

اإلضراب المفتوح عن الطعام، في حال استمرت إدارة 
  .المعتقالت على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم

ًيشار إلى أن اتفاقا كان تم في شهر نيسان  ُ
ٕالماضي بين األسرى وادارة معتقالت االحتالل، ) إبريل(

سرى سلسلة من الخطوات النضالية وذلك بعد أن نفذ األ
استمرت أليام، وتضمن االتفاق في حينها تلبية مجموعة 
من مطالبهم، أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، 

  .والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية

وتسبب أجهزة التشويش التي تضعها إدارة 
ل التي السجون اإلسرائيلية للتشويش على أجهزة االتصا

ًيتم إدخالها سرا لألسرى، آالما وصداعا للمعتقلين،  ً ً
وتمنعهم من التواصل مع أهلهم في ظل عدم السماح لهم 
باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات 

  .حقوقية وأهالي األسرى

نادي “ّويقبع داخل سجون االحتالل، وفق 
 أسير فلسطيني، موزعين على ٥٧٠٠، نحو ”األسير

 ٢٣٠ً مركز تحقيق وتوقيف وسجنا، منهم ٢٣بة قرا
معتقلون بال ( معتقل إداريا ٥٠٠ معتقلة، و٣٩ًطفال، و

 بحاجة لتدخل طبي ٧٠٠ مريض، منهم ١٨٠٠، و)تهمة
  .عاجل

وتعاني الحركة الوطنية األسيرة داخل سجون 
االحتالل من جملة انتهاكات إسرائيلية بحقها، في 

 ٢٢١مد الذي أزهق أرواح مقدمتها األهمال الطبي المتع
 ٤٧(، كان آخرهم األسير بسام السايح ١٩٦٧منذ العام 

ّ، الذي استشهد مؤخرا إثر تعرضه لسياسة اإلهمال )ًعاما ً
الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون، مما 
ّتسبب في اندالع مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين 

  .ضي المحتلةّوقوات االحتالل عمت مختلف أنحاء األرا

ّإلى ذلك سلمت سلطات االحتالل االسرائيلي 
 جثمان الشهيد عمر عوني عبد ،مساء أول من أمس

، من قرية سنيريا جنوب )ً عاما٢١(الكريم يونس 
قلقيلية، على معبر قرية حبلة جنوبي قلقيلية، وجثمان 

من بلدة العيزرية ) ً عاما١٤(الشهيد نسيم أبو رومي 
المقام على ” معسكر الجبل“ قرب شرق القدس المحتلة،

  .أراضي بلدة أبو ديس المجاورة

وكان الشهيد يونس قد ارتقى برصاص قوات 
) أبريل(العدو، في السابع والعشرين من شهر نيسان 

الماضي بعد إصابته في العشرين من الشهر ذاته، على 
حاجز زعترة جنوب نابلس، بزعم محاولته تنفيذ عملية 

 أبو رومي عند باب السلسلة أحد طعن، بينما استشهد
أبواب المسجد األقصى المبارك منتصف شهر آب 

  .الماضي، بدعوى تنفيذه عملية طعن) أغسطس(

ووري جثمان الشهيد يونس أمس بعد الصالة 
عليه في مسجد سنيريا الثرى بمقبرة القرية، فيما لم يحدد 

 .بعد موعد تشييع الشهيد ابو رومي

  ٣٠ ص٢٢/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  
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 ..استيطان بال توقف

  

كشف مركز  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
ابحاث األراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في تقرير 
بحثي، عن ان العامين الماضيين شهدا قيام المستوطنين 
بإنشاء ست بؤر استيطانية جديدة على أراضي المواطنين 

 . الغربية المحتلةالمصادرة في محافظة الخليل بالضفة

وقال فريق البحث الميداني في مركز أبحاث 
تم رصد قيام المستوطنين بإقامة هذه البؤر «: األراضي

على بعد مئات األمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ 
سنوات سابقة، كما لوحظ أن هذه البؤر الجديدة قد 
أقيمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، 

دورا، بني نعيم، يطا، (ًحديدا على أراضي بلدات وت
  .السموع، الظاهرية، سعير

بدأ المستوطنون «:وحسب طاقم البحث والرصد
بإقامة معظم هذه البؤر من خالل جلب شاحنات مغلقة 
ٕواسكان عائلة أو أثنيتن من المستوطنين فيها، ويتم 
اختيار الشاحنات للسكن فيها ولسرعة تحريكها ونقلها 

موقع مستهدف طارئ، حيث يتم وضع الشاحنة إلى 
واإلقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقاف هذه 
الشاحنة على إحدى التالل القريبة من مستوطنة قائمة، 
وخارج المخطط الهيكلي لها، وما إن تقوم السلطة 
المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى 

أو ) كرفانات(مباني جاهزة تقوم أسرة المستوطنين بجلب 
ه ؟بناء مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح ه

ًالبؤرة شيئا فشيئا أمرا واقعا على األرض ً ً.  

هذه البؤر االستعمارية، رغم «ويقول التقرير ان 
صغر حجمها، تهدف إلى فرض السيطرة على مساحات 
شاسعة من أراضي الفلسطينيين، حيث لوحظ بأن 

ذه البؤر يملكون قطعان مواشي، ويقومون القاطنين في ه
برعيها في أراضي الفلسطينيين، بينما يمنعون الرعاة 

الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من 
أراضيهم حول البؤرة، كما يقومون بزراعة مساحات من 
األراضي المستولى عليها حول البؤرة، وتوفر قوات 

  .راالحتالل الحماية األمنية لهذه البؤ

كما تهدف هذه البؤر إلى خلق تواصل جغرافي 
ًما بين المستوطنات الكبرى المقامة سابقا، أو إلى 
تحويلها إلى مستوطنات جديدة كبرى في المستقبل، أو 
ضمها للمستعمرة القائمة كأحياء استيطانية جديدة، حيث 
قامت حكومة االحتالل بشرعنة العديد من هذه البؤر، 

ٕفصيلية واقامة البنى التحتية عبر إعداد مخططات ت
ومدها بالخدمات ومنحها تراخيص بناء، بالرغم من عدم 
اعتراف حكومة االحتالل بهذه البؤر في بدايات إنشاءها، 

بالبؤر العشوائية أو غير المعترف «حيث كانت تسميها 
  .بها

اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون «هذا وكشفت 
 عن مشروع ٢٠١٨في شهر كانون األول » التشريع
) ٦٦(، والذي يهدف إلى شرعنة »٢التسوية «قانون 

بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين 
قسم منها في هذا . الفلسطينيين في الضفة الغربية

  .التقرير

وكان المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر 
قد قرر في أيار » الكابينت«للشؤون السياسية واألمنية 

طاقم خاص لالعتناء بملف شرعنة البؤر ، تشكيل ٢٠١٧
 ماليين ١٠ّاالستيطانية، وخصص له ميزانية وصلت إلى 

سنويا لمدة ثالث )  ماليين دوالر أميركي٣(شيقل 
  .سنوات

فيما يلي البؤر االستيطانية الجديدة المقامة على أراضي 
، )٢٠١٩ -٢٠١٧(المواطنين في الخليل في األعوام 

  :فهي التالي

بوشر العمل على إقامتها في : »منيجهوت فار -١
، غرب )فقيقيس(، على أراضي ٢٠١٨شباط 
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بلدة دورا، وهي من البؤر الزراعية، حين قام 
المستعمرون بشق طريق ترابي يصل ما بين 

وسفح جبل إلى الغرب من » نيجهوت«مستوطنة 
المستوطنة، ومن التجمعات الفلسطينية التي تقع 

 فقيقيس من على مقربة من هذه البؤرة، قرية
الجهة الشرقية، وبلدة بيت عوا من الجهة 
الغربية، ومن الشمال والغرب قرى المجد وسكة 

 .وطواس

بوشر العمل على إقامتها : »بني حيفر الجنوبية -٢
ببلدة بني » الحمرا«، في منطقة ٢٠١٨في أيار 

بني «ٕنعيم، والى الجنوب الشرقي من مستوطنة 
، وهي بؤرة زراعية، حيث قام »حيفر

المستوطنون بشق طريق يربط ما بين مستعمرة 
وقطعة ارض على تلة مقابلة » بني حيفر«

للمستوطنة، وتوفر قوات االحتالل الحماية 
لألسرة المقيمة في هذه البؤرة التي تتلقى 

 .بني حيفر«خدماتها من مستوطنة 

، ٢٠١٨أقيمت مطلع العام : »أسيئايل الغربية -٣
ى الغرب من على أراضي بلدة السموع، وتقع إل

، ٢٠٠٢المقامة منذ العام » أسيئايل«مستوطنة 
ومن التجمعات السكانية الفلسطينية القريبة من 
هذه البؤرة، خربة الرظيم وخربتي ودادي والخرابا 

 .ومن الجهة الشمالية أطراف بلدة السموع

أقيمت مع بدايات العام : »سوسيا الشرقية -٤
قية،  على أراضي بلدة يطا الجنوبية الشر٢٠١٩

تتلقى  و»سوسيا«ٕوالى الشرق من مستوطنة 
خدماتها منها، ومن التجمعات السكانية 
الفلسطينية القريبة من هذه البؤرة، قريتي 
سوسيا العربية ووادي جحيش من الجهة 
الغربية، ومن الشرق قرية بير العد، ومن 

الجنوب قرية هريبة النبي، ومن الشمال قريتي 
 .قواويس وشعب البطم

، على ٢٠١٧بؤرة مقامة منذ : »س فارمشبتاي -٥
أرضي بلدة الظاهرية الشرقية، وتقع هذه البؤرة 

حافات «إلى الجنوب من البؤرة االستيطانية 
وكالهما ) متر٣٠٠(وتبعد عنها حوالي » مور

تينا «يقعان إلى الشرق من مستوطنة 
طريق » تينا«، ويربطهما بمستوطنة »عوماريم

وهذه البؤرة ذات ، ) كم١.٥(معبد بطول حوالي 
منشأة، ) ١٥(طابع زراعي وتتألف من حوالي 

غالبيتها حظائر وخيام للمواشي، وتعتمد البؤرة 
على الطاقة الشمسية في توليد الطاقة 
الكهربائية، كما تتلقى خدماتها من مستوطنة 

 .تينا عوماريم«

ٍ، على أراض ٢٠١٧بؤرة منذ : »بني كيدم فارم -٦
رق الخليل، وتقع مصادرة تابعة لبلدة سعير ش

بني «هذه البؤرة إلى الشرق من مستوطنة 
  ).م٥٠٠(وتبعد عنها حوالي » كيدم

  ١٢ ص٢٢/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

المستوطنات واألحياء العربية : بمغادرة نتنياهو
 ملفان أمام الحكومة الجديدة.. في القدس

  

  إسرائيل اليوم  - نداف شرغاي: بقلم

 في يهودا  ألف مستوطن يهودي٤٧٠نحو 
والسامرة كفيلون بأن يجدوا أنفسهم في األسابيع القريبة 
القادمة في عين العاصفة السياسية، ليكتشفوا أنهم 

 الموعد ٢٠١٩الخاسرون الحقيقيون في انتخابات 
فنتائج االنتخابات واإلمكانية التي تلوح في األفق . الثاني

 –ًحاليا على األقل-لحكومة وحدة ستجمد على ما يبدو 
الخطط، وربما التوافقات المسبقة بين نتنياهو وترامب في 
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شأن بسط السيادة اإلسرائيلية على المستوطنات اليهودية 
في يهودا والسامرة بشكل عام ومستوطنات الغور والبحر 

 .الميت على نحو خاص

نتنياهو والليكود كفيالن بأن : ًفضال عن ذلك
يحيطون ” أزرق أبيض“يكتشفا بأن الكثير من نواب 

مسألة سار فيها : ترامب من اليسار بمسألة المستوطنات
ًالرئيس األمريكي مع نتنياهو شوطا بعيدا المثال البارز . ً

مشكوك أن يوافق نواب مثل شيلح على . هو عوفر شيلح
  .بسط السيادة اإلسرائيلية على مستوطنات عمق المنطقة

في إطار االتصاالت للوحدة، تلوح صيغة الكتل 
 ألن -ًاألقرب نسبيا إلى الخط األخضر–يطانية االست

 في المئة ٧٥في الكتل يسكن اليوم نحو . تطفو من جديد
ما يبقي نحو .  ألف نسمة٣٦٠من المستوطنين، نحو 

 ألف مستوطنة في عمق المنطقة، مع عالمة ١٠٠
استفهام حول مستقبلهم السياسي، وربما حول استمرار 

  .سكنهم هناك

ً لالنتخابات عمليا تغير النتائج التي تظهر
خطة : ًالخطاب؛ وبدال من الجدال بين يمينا والليكود

نتنياهو الرامية إلى بسط السيادة على كل المستوطنات 
اليهودية في يهودا والسامرة، هل ستترك تلك المستوطنات 
ٍكجزر داخل مجال فلسطيني معاد، تقوم فيه على ما يبدو 

هل تبقى كل هذه : لفدولة فلسطينية؟ السؤال اآلن مخت
  المستوطنات بشكل عام في مكانها، أم سيخلى بعضها؟

ليست هناك أي ضمانة في صمت توافقات 
قد يكون . ترامب مع حكومة نتنياهو أمام حكومة الوحدة

في إدارة ترامب من سيسعى إلى استغالل الوضعية 
الجديدة، ليطلب من إسرائيل تنازالت أخرى، وبهذه 

ول إعادة الفلسطينيين إلى طاولة الطريقة ربما يحا
  .المفاوضات

  

  

  تغيير القرص

ثمة معطيات أساسية معروفة أقل في مسألة 
المستوطنات، ومن المتوقع أن تكون على جدول 
األعمال، سواء في مرحلة االتصاالت إلقامة الحكومة 
الجديدة، أم بعد عرض خطة ترامب، قبل أو بعد إقامة 

  :الحكومة

ً مترا مربعا، ٥.٧٢٢امرة تبلغ مساحة يهودا والس • ً
ولكن المساحة المبنية للمستوطنات ال تقع إال على 

  . ألف دونم٨٧ في المئة منها، أي ١.٥٢

بالمقابل، إن تخوم حكم المستوطنات، حيث خطط  •
أكد التفاصيل وزير (نتنياهو لبسط السيادة 

الخارجية إسرائيل كاتس في بداية األسبوع في 
 في ٩.٣٨، تقع على )”رمانكالمان وليب“برنامج 

 ٥٣٧المئة من مساحة يهودا والسامرة وتمتد على 
  .ألف دونم

ًصحيح أن تخوم الحكم بعيدة جدا عن المساحة 
العامة لمناطق ج، التي تحت السيطرة الحصرية إلسرائيل 

ً كيلومترا مربعا ٣.٥٣٩ –اليوم   في المئة من ٦١.٩(ً
ر بكثير من ، ولكنه بعيد أكث)مساحة يهودا والسامرة

المساحة المبنية للمستوطنات، التي كما قلنا تمتد على 
  . في المئة من مساحة يهودا والسامرة١.٥مساحة نحو 

والمستوطنون، الذين ” يشع“وسيضطر مجلس 
خططوا قبل ذلك للكفاح ضد نتنياهو كي يزيد مساحات 
السيادة لتتجاوز تخوم الحكم وتوسيعها إلى مناطق ج 

رائيل، سيضطرون على ما يبدو إلى أخرى تحوزها إس
فالصراع سيدور على وجود المستوطنات . تغيير القرص

  .وعلى حدودها، بين تخوم بنائها وتخوم حكمها

ًووفقا لتقدير اإلدارة المدنية، يعيش اليوم في 
 مليون فلسطيني ٢.٧ و٢.٥ًيهودا والسامرة عمليا بين 

طنين وبالتالي، فإن المستو). ال يشمل شرقي القدس(
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 في المئة من سكان يهودا ١٥يشكلون اليوم نحو 
  . في المئة من سكان إسرائيل٤والسامرة، ونحو 

إن الجدال حول المستوطنات سيدور   
والبيت األبيض، بل وفي ” أزرق أبيض”بين الليكود، و

ًهكذا مثال، ال تشابه آراء وزير . ”أزرق أبيض“داخل 
ز هندل وتسفي الدفاع األسبق موشيه بوغي يعلون، ويوع

أما يعلون، . هاوزر، آراء بني غانتس وغابي أشكنازي
بعهده في وزارة الدفاع، فساعد بشكل عام المستوطنين 

  .على تثبيت تمسكهم بالمنطقة

  روافع التأثير الضائعة

 -مسألة أخرى قد يتغير الخطاب حولها، وهي 
 مسألة - ًوفقا لمنشورات عديدة تندرج في خطة ترامب

. ير من األحياء العربية في شرقي القدسمستقبل كث
فنتنياهو، كما هو معروف، نال موافقة الواليات المتحدة 
على أن تبقى البلدة القديمة والمحيط القريب منها في يد 

غير أنه بالنسبة إلى األحياء العربية األبعد . إسرائيل
لشرقي القدس، ناهيك عن األحياء المتطرفة خلف الجدار 

 فإن –أو منطقة مخيم شعفاط لالجئين مثل كفر عقب 
حسب نهج البيت األبيض، . نهج ترامب وفريقه مختلف

سيتم إخراج هذه األحياء بهذا الشكل أو ذاك من تخوم 
  .سيطرة الفلسطينيين/ حكم المدينة، وتسلم إلى إدارة 

عندما قال نتنياهو قبل االنتخابات إن هناك 
لى أجزاء من  ع- ولو مع إدارة ترامب -حاجة للجدال 

الخطة، فقد قصد بذلك أحياء القدس هذه، التي يالمس 
فالشراكة موضع الحديث بين . بعضها األحياء اليهودية

كفيلة بأن تؤدي إلى أال يكون ” أزرق أبيض”الليكود و
جدال مع األمريكيين على هذه األحياء، أما األحياء 

من الواضحة على األقل فيتم إخراجها ) العربية(المتطرفة 
  .تخوم القدس

لقد تغير جدول األعمال، وثمة جدول لترتيب 
فقد خطط نتنياهو ألن يعرض على الجمهور . األمور

اإلسرائيلي الجزرة التي في خطة ترامب، على أمل أن 
فالعصا في صفقة القرن تتضمن . يحلي قرص العصا

ٕتنازالت عن أجزاء من شرقي القدس، واقامة دولة 
ا قيود على البناء في ، وكذ”ناقصة“فلسطينية 
أما المجزرة فقد خطط لبسط السيادة على . المستوطنات

الغور، وفي المرحلة الثانية بسط السيادة على 
  .المستوطنات اإلسرائيلية في يهودا والسامرة

خطط نتنياهو ألن يقول للجمهور إنه ينقذ ما 
أما اآلن فإن . يمكن إنقاذه، ويتخلى عما ال يمكن إنقاذه

لجمهور وعلى ما يبدو أمام رئيس الدولة، روبين القول ل
ًوسيتوجه نتنياهو أيضا إلى . ًريفلين، سيكون مختلفا

ليشرح كم هي عالقاته الخاصة ” أزرق أبيض“ناخبي 
مع إدارة واشنطن حيوية إلى درجة تمكن من تنفيذ خطة 
ترامب، والتقدم في التسوية السياسية والرفع إلى الحد 

إلسرائيلية في إطار مثل هذه األقصى اإلنجازات ا
أما الوحدة، في ضوء نتائج االنتخابات . المفاوضات

وخطة ترامب التي على األبواب، فستعرض كاضطرار 
الساعة، أما خطط بسط السيادة على أجزاء من 
االستيطان اليهودي في يهودا والسامرة ستعود إلى 

  .الجوارير

ًيؤثر الوضع السياسي الجديد أيضا على قدرة 
أحزاب كتلة اليمين للتأثير على نتنياهو في السياق 

شاس ويهدوت هتوراة ستتعايشان بسالم مع . السياسي
 سواء اليمين الجديد أم –أما عناصر يمينا . صفقة القرن

البيت اليهودي واالتحاد الوطني، سواء كانوا في الحكومة 
  . فقد فقدوا روافع ضغط عديدة–أم بقوا خارجها 

لجناح اليميني في الليكود وقادة كما أن رجال ا
لوبي بالد إسرائيل في الكنيست، مثل زئيف الكين وتسيبي 
حوتوبيلي، فيمكنهم أن يؤثروا أألقل على سياسة 

المعنى العملي لهذا التغيير سيكون على ما . الحكومة
ًيبدو تكتال أسهل لنتنياهو والليكود وأزرق أبيض، حول 
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ف لليمين األيديولوجي صفقة القرن، إلى جانب قدرة أضع
  .لتغييرها

 ٢٠/٩/٢٠١٩االقدس العربي 

* * * * *  

نصير المعتقلين أمام محاكم  محامو القدس
 االحتالل

  

يبدأ المحامي  - القدس المحتلة - أسيل جندي
المقدسي مدحت ديبة يومه بمتابعة أسماء المعتقلين 
على يد قوات االحتالل في القدس، ويتداول األسماء على 

ر مع خمسة من زمالئه المحامين الذين نذروا الفو
 تعسفيا أمام أنفسهم للدفاع عن المقدسيين المعتقلين

 المحاكم اإلسرائيلي

وشكل ديبة وزمالؤه معا فريقا للدفاع عن 
المقدسيين في المحاكم اإلسرائيلية دون مقابل، كما 
يسارعون بزيارة هؤالء المعتقلين في مراكز التوقيف، ثم 

 .نهم عندما يحين موعد الجلساتيدافعون ع

وينطلق أعضاء الفريق في عملهم من قناعة 
بأن هؤالء المعتقلين يحتاجون دعما قانونيا غير مدفوع 
األجر، من أجل مواجهة الظلم والعنصرية التي تتضاعف 

وسام شرف "معتبرين هذا العمل  ضدهم يوما بعد يوم،
 ."يضعونه على صدورهم

ّضي وخالل هبة باب شباط الما/في شهر فبراير
الرحمة شعر المحامون بضرورة تكاتفهم للدفاع بشكل 
جماعي عن المعتقلين في المحاكم، كما 

مرجعية  في المسجد األقصى وصاروا الناس مع  رابطوا
  .مهمة وسندا للمقدسيين

  رباط

لم تنشأ عالقة الصداقة بين المحامين وأهالي 
ها رباط المدينة في األحداث األخيرة فحسب، حيث سبق

المحامين جنبا إلى جنب مع المقدسيين على أبواب 
 .٢٠١٧األقصى رفضا للبوابات اإللكترونية صيف عام 

وحسب ديبة فإن عالقة ثقة عميقة نشأت بينهم 
عندما يرى "وبين الشارع المقدسي منذ ذلك الوقت 

المقدسي أن المحامين تركوا مكاتبهم ونزلوا ليرابطوا معه 
اع عن المسجد األقصى، فإن ذلك على اإلسفلت للدف

يشعرهم باألمان ويعطيهم دافعية لالستمرار في طريق 
 ."الدفاع عن مدينتهم ومقدساتها

النزول للشارع مع الناس ومشاركتهم همومهم 
جعل المحامين في القدس هدفا لمخابرات االحتالل التي 
باتت تالحقهم وال تتردد في اعتقالهم، فمدحت ديبة اعتقل 

مين من فتح مصلى باب الرحمة وحققت معه حول بعد يو
عقار للمستوطنين في  تسريب الهبة واتهمته بالعمل لمنع

 .البلدة القديمة

أما المحامي حمزة قطينة فبدأ الدفاع عن 
المقدسيين في أوج الهجمة ضد المرابطين والمرابطات 

 .٢٠١٤على أبواب المسجد األقصى عام 

ومي كان هائال إن ضغط العمل الي"يقول قطينة 
حيث وجهت سلطات االحتالل تهما باطلة وتافهة 
للموقوفين بسبب التكبيرات وقراءة القرآن في األقصى، ما 
يعنى أن هناك خطة ممنهجة إلدانة المقدسي بأي 

  ."وسيلة

  نساء وأطفال

وتشهد مراكز التوقيف اإلسرائيلية انتهاكات 
إن  "يومية بحق المعتقلين الفلسطينيين يقول قطينة،

أكثرها قسوة رؤية أيدي النساء تكبلها األصفاد ووجوههن 
 ."منهكة من طول ساعات التحقيق واالنتظار

ويؤكد قطينة أهمية زيارة المحامي لمثل هؤالء 
لرفع معنوياتهن وتلبية "المعتقالت خالل توقيفهن 
، مضيفا أن المعتقلين "حاجتهن من الطعام والشراب
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 ألشخاص ارتكبوا جرائم يحتجزون عادة في غرف معدة“
 ."كبيرة

وتستوقف هؤالء المحامين لهفة أمهات األسرى 
على أبنائهن، حيث يتحملن حرارة الشمس والبرد القارس 
طيلة العام في سبيل رؤية أبنائهن لثوان معدودة أثناء 

  .اصطحابهم مكبلين إلى قاعة المحكمة

ويوضح قطينة أن كثيرات من األمهات يصلن 
لثامنة صباحا حتى لو علمن أن محاكمة المحكمة في ا

أبنائهن ستبدأ في الواحدة بعد الظهر، وينتظرن ساعات 
طويلة حتى يتمكن من رؤية أبنائهن قبيل إدخالهم إلى 

 .القاعة

أما مدحت ديبة فيقول، إن أقسى المواقف هي 
الذين يستنجدون بي "اللقاء األول مع األطفال الموقوفين 

ازهم، حيث يقول كثير منهم بمجرد دخولي غرفة احتج
 ."عمو أنا خائف أرجوك أخرجني من هنا"

لدي أطفال وأعلم عمق ألم األم واألب "ويضيف، 
ُعندما يخطف طفلهما ويبعده االحتالل عن حضنهما 

  ."قسرا، لذا يبقى قلبي مأسورا معهم في مراكز التوقيف

  مضايقات

وعن المضايقات التي يتعرض لها المحامون قال 
إن االحتالل يتعمد تأجيل وتقديم استئنافات قطينة 

وزعزعة الثقة بينهم وبين الشارع المقدسي من خالل 
تضليل المعتقلين في التحقيق واالحتيال عليهم بأن 

 .المحامين ال يخدمونهم وال يدافعون عنهم كما يجب

ويجمع حمزة وقطينة على أهمية وجود مؤسسات 
انوني بقيادة عشرات تسند المقدسيين وتقدم لهم الدعم الق

. المحامين، كما يتوفر ذلك بكل سهولة للمستوطنين
ويتمنى ديبة رؤية مقر نقابة المحامين الفلسطينيين يوما 

 .ما في القدس

  ٢٢/٩/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

ان قتل امرأة : "سيادة المطران عطا اهللا حنا
فلسطينية على حاجز قلنديا يؤكد ضرورة 

 "سطينتحقيق العدالة في فل

  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس صباح اليوم في حديث 
اذاعي بأن قتل امرأة فلسطينية بريئة عند حاجز قلنديا 
يؤكد ضرورة تحقيق العدالة في فلسطين فهذه الجرائم 
ترتكب في بالدنا دون اي مسائلة او محاسبة ولذلك فإننا 

بأن بالدنا المقدسة متعطشة لكي تتحقق العدالة نؤكد 
فيها ولكي ينعم انساننا الفلسطيني بالحرية الي يستحقها 

  .والتي ناضل وما زال يناضل في سبيلها

كثيرة هي المجازر والجرائم التي ارتكبت بحق 
شعبنا الفلسطيني والتي تستهدف االنسان الفلسطيني 

لك تستهدف العاشق للحرية والمدافع عن وطنه وكذ
مقدساتنا واوقافنا ومدينتنا المقدسة والتي نعتبرها 

  .ينيين عاصمتنا الروحية والوطنيةكفلسط

بصمودنا وثباتنا ورصانتنا نحن قادرون على ان 
ندافع عن وطننا فالقضية الفلسطينية هي انبل واعدل 
قضية عرفها التاريخ االنساني الحديث ونتمنى ونطالب 

ن الن وحدتهم هي قوة لهم في بأن يتوحد الفلسطينيو
 ونتمنى ايضا من ،دفاعهم عن الحق الذي ينادون به

ابناء شعبنا الفلسطيني بأن يكونوا اكثر التزاما ووطنية 
 ،وصدقا واستقامة في دفاعهم عن قضيتهم العادلة

فقضيتنا تحتاج الى اناس صادقين مؤتمنين متحلين 
  . بالرصانة والحكمة والمسؤولية والوعي

  ٢٢/٩/٢٠١٩ المطران عطا اهللا حنا مكتب

* * * * *  
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االحتالل اإلسرائيلي ينفذ حفريات أسفل 
  وبمحيطه تهدد أساساته باالنهيار"األقصى"

  

 نفذت - وكاالت - عمان - نادية سعد الدين
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، حفريات في المنطقة 

دة المحيطة للمسجد األقصى المبارك وأسفل سور البل
ّالقديمة، في القدس المحتلة، بما يهدد أساسات المسجد 
باالنهيار، وذلك بالتزامن مع اقتحام مجموعات كبيرة من 
المستوطنين المتطرفين للمسجد وتنفيذ جوالت استفزازية 
وطقوس تلمودية داخل باحاته، بدعوة من ما يسمى 

  .، المزعوم”منظمات الهيكل“اتحاد 

فرياتها الخطيرة في وواصلت سلطات االحتالل ح
المنطقة المتاخمة لمغارة القطن في باب العامود وأسفل 
سور البلدة القديمة، وسط تنديد فلسطيني ومطالبات 
ّبتحرك دولي عاجل لوقف االنتهاكات اإلسرائيلية ضد 

  .األقصى والقدس المحتلة

وطالبت دائرة األوقاف االسالمية في القدس 
ؤون المسجد األقصى، المحتلة، المسؤولة عن إدارة ش

بوقف االنتهاكات اإلسرائيلية المتكررة للمسجد األقصى 
  .ّالمبارك، ولكن شرطة االحتالل لم تستجب لهذا الطلب

وقد صاحب ذلك حالة من التوتر واالحتقان في 
القدس المحتلة مع اقتحام مجموعات من المستوطنين 

، ”باب المغاربة“المتطرفين للمسجد األقصى، من جهة 
منظمات “حت حماية قوات االحتالل، تلبية لدعوة ت

  .ّ، المزعوم، في ظل تصدي المصلين لعدوانهم”الهيكل

ّووفرت قوات االحتالل الحماية األمنية والعسكرية 
ّالمشددة القتحام المستوطنين لألقصى، والتجول داخل 
باحاته، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة، وتلقي 

، المزعوم، وذلك قبيل اندحارهم ”الهيكل“الشروحات حول 
، الذي يشهد محاوالت استفزازية ”باب السلسلة“من 

  .وصلوات تلمودية

المزعوم، أتباعها ” الهيكل“ودعت جماعات 
للمسجد ” مركزي“والمستوطنين المتطرفين إلى اقتحام 

  .”التوراتية“األقصى، بمناسبة موسم األعياد 

ة عن تلك ونقلت المواقع اإلسرائيلية االلكتروني
الجماعات االستيطانية المتطرفة دعوة أطلقتها عبر 
ُموقعها اإللكتروني تطالب فيها المشاركة في سلسلة من 

  .البرامج التهويدية تستبق فترة األعياد

ًوأوضحت أنه، اعتبارا من يوم أمس، سيتم 
، ”الهيكل“بقيادة حاخامات ” اقتحام مركزي“تنظيم 

ات المتطرفة التي تدعو المزعوم، وقادة اتحاد المنظم
، المزعوم، مكان المسجد األقصى، ”الهيكل“إلقامة 

  .لباحات المسجد

حفل “ُوأشارت إلى أن تلك الجماعات ستقيم 
في المسجد األقصى إلحياء ذكرى المستوطن ” تأبين

، الذي كان قد قتل العام ”إسحاق إيمس“المتطرف 
يل،  في عملية للمقاومة الفلسطينية بمدينة الخل٢٠١٠

في الضفة الغربية، ويعتبر مع عائلته من أكثر الداعين 
  .إلقامة الهيكل داخل األقصى

ًبرنامجا تهويديا “وقالت المواقع اإلسرائيلية إن  ً
ُآخر سيقام في باحات األقصى بقيادة الحاخام المتطرف 
بنياهو برونر؛ رئيس المدارس الدينية في صفد، وذلك 

  .المتطرفة” مدارس الدينيةبرفقة عدد من أتباعه وطلبة ال

اإلسرائيلي، ” حدشوت هار هبايت“وكان موقع 
ً مستوطنا اقتحموا باحات ٤٤٨“قد أفاد بأن زهاء 

المسجد األقصى في القدس المحتلة، هذا األسبوع بحماية 
  .”من الشرطة اإلسرائيلية

ً مستوطنا ١٨٧“وقال الموقع اإلسرائيلي، إن 
اإلسرائيلي، ” لكنيستا“اقتحموا األقصى يوم انتخابات 

 ٢٦والتي جرت يوم الثالثاء الماضي، فيما اقتحم نحو 
ًعنصرا من مخابرات االحتالل ساحات المسجد األقصى 

  .صباح يوم األحد الماضي
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إلى ذلك أكد نادي األسير الفلسطيني، ان قوات 
االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت صباح أمس ستة عشر 

ضفة الغربية المحتلة مواطنا فلسطينيا من مناطق في ال
وذكر النادي في بيان ان قوات . بزعم انهم مطلوبون

االحتالل االسرائيلي اعتقلت هؤالء المواطنين خالل 
اقتحامها مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم 

  .ونابلس ورام اهللا وسلفيت وجنين

إلى ذلك قال المختص في شؤون االسرى 
 الناصر فروانة ان والمعتقلين في سجون االحتالل عبد

سلطات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت أكثر من مائة 
  .فلسطيني من قطاع غزة منذ مطلع العام الحالي

واضاف في تصريح صحفي أمس أن االعتقاالت 
تمت بحق صيادين في عرض البحر، أو بعد اجتيازهم 

ايرز أثناء  /حدود القطاع، أو عبر معبر بيت حانون
  .اعتنقلهم من والى القط

وفي سياق آخر قالت بلدية ترمسعيا شمال 
مدينة رام اهللا، ان آليات تابعة للمستوطنين المتطرفين 

  .اليهود جرفت أمس، أراض زراعية في البلدة

وقال رئيس البلدية رفعت الفي في بيان ان 
الجاثمة فوق أراضي ” عادي عاد“مستوطني مستوطنة 

 ابو كافية، ترمسعيا جرفوا أراضي تعود ملكيتها لعائلة
وأشار الفي، إلى .  دونمات٦ إلى ٥تقدر مساحتها من 

أن هذه هي المرة الرابعة خالل شهرين التي تشهد فيها 
البلدة اعمال تجريف من قبل المستوطنين، الذين 

  .يمارسون جرائمهم بحماية قوات االحتالل االسرائيلي

وفي قلقيلية قامت قوات االحتالل اإلسرائيلي 
ث على التوالي، بإغالق المدخل الرئيسي لبلدة لليوم الثال

عزون شمال الضفة الغربية، وفق ما افاد مجلس بلدي 
  .عزون

وافاد المجلس في بيان أن االحتالل يواصل 
بالبوابة الحديدية ” الرئيسي الشمالي“إغالق مدخل البلدة 

لليوم الثالث على التوالي، ما يدفع المواطنين واهالي 
طرق التفافية بديلة، تتسبب بإعاقتهم البلدة إلى سلوك 

  في الوصول ألعمالهم بسهولة ويسر

إلى ذلك هدمت جرافات االحتالل اإلسرائيلي أمس 
منزال في طور البناء بمدينة قلنسوة داخل األراضي 

، بحجة عدم توفر تراخيص ٤٨الفلسطينية المحتلة العام 
  .بناء، حسب ما افادت بلدية المدينة

ي بيان أمس ان آليات وجرافات وقالت البلدية ف
السلطات اإلسرائيلية اقتحمت منطقة السهل الغربي 
بقلنسوة بحماية من الشرطة االسرائيلية، التي قامت 
بإغالق الطرق المؤدية إلى منزل يعود إلى عائلة 

  .فلسطينية وقامت بهدمه

وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت 
 في المنطقة قبل أربعة منزلين لنفس العائلة الفلسطينية

  .أعوام

 ٤٨وتشهد البلدات الفلسطينية في أراضي الـ
تكثيف جرائم هدم منازل بحجة البناء غير المرخص، في 
الوقت الذي تضع فيه السلطات اإلسرائيلية العراقيل أمام 
عشرات آالف المنازل للحصول على تراخيص البناء، إلى 

نها ة التي يعاني مجانب أزمة السكن الخانق
  .الفلسطينيون

  ٢٢ص ٢٣/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

تصعيد االعتداءات على األقصى يستدعي 
ًموقفا استثنائيا من المجتمع الدولي ً  

 

عضو اللجنة التنفيذية  أدان –  واس-رام اهللا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس 
عدنان الحسيني، قيام عشرات المستوطنين وطلبة 

عاهد التلمودية باقتحام وتدنيس باحات المسجد الم
األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة شرطة 
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ًاالحتالل الخاصة، مؤكدا أن هذا التصعيد يستدعي موقفا  ً
  .ًاستثنائيا من المجتمع الدولي

وأوضح الحسيني في بيان صحفي اليوم، ان 
 االقتحامات المتواصلة من قبل المستوطنين واليهود

 تحريضية من قبل إعالناتالمتطرفين وما يروج من 
منظمات الهيكل المزعوم باقتحام األقصى المبارك، ما هي 
إال أفعال إجرامية وعدوان آثم وانتهاكات عنصرية تعمل 

 إلىعلى خلق المزيد من العنف والكراهية وتحول الصراع 
ديني لفرض مخطط تهويدي يستهدف تقسيم المسجد 

  .، وهو أمر مرفوض بشكل مطلق المباركاألقصى

وحذر من المخاطر الحقيقية تجاه ما يحدث في 
المسجد األقصى من تهاون واستهتار حكومة االحتالل 
بقدسية المكان، وحث وتشجيع المنظمات اليهودية 
المتطرفة على اقتحام األقصى والعبث فيه وأداء الطقوس 

 الذي يضع مدينة القدس والمسجد األمرالتلمودية، 
  . المبارك في دائرة الخطر الحقيقياألقصى

إن تكرار االقتحامات وتدنيس المسجد : "وقال
 المبارك من قبل المستوطنين المتطرفين وفي األقصى

 من المستوى الرسمي، سيؤدي إسرائيليةمقدمتهم قيادات 
 وبالتالي على المجتمع الدولي األوضاع انفجار إلى

 اإلسرائيليالحتالل التحرك العاجل والضغط على حكومة ا
 انتهاكاتها المتصاعدة بحق مدينة أشكاللوقف كافة 

  ". المبارك على وجه التحديداألقصىالقدس والمسجد 

  ٢٣/٩/٢٠١٩وكالة األنباء السعودية 

* * * * *  

  

  

  

  

  

 بؤرة استيطانية جديدة في إقامةنرفض : حنا
  منطقة المنطار في بادية القدس

 

ا اهللا حنا رئيس المطران عط عبر –رام اهللا 
 اليوم عن شجبه األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

 بؤرة بإقامةواستنكاره للمخطط االحتاللي الجديد 
  .استيطانية في منطقة المنطار في بادية القدس

وقال بأن هذه البؤرة االستيطانية الجديدة تأتي 
ضمن مسلسل البؤر االستيطانية التي تعمل عليها 

اجل تقسيم الضفة الغربية منوها سلطات االحتالل من 
بأن هذه البؤر االستيطانية تحظى بتمويل سلطات 

 األراضياالحتالل ودعمها بهدف السيطرة على 
  .الفلسطينية

 أقيمتوقال بأنه خالل الشهور التسعة الماضية 
  .تسعة بؤر استيطانية في عدة مناطق في الضفة الغربية

جدار  إلقامةويبدو ان سلطات االحتالل تسعى 
من المستوطنات يحيط بالقدس بهدف عزلها عن باقي 

 لفصل األخطرالمحافظات الفلسطينية معتبرا ذلك بالخطوة 
القدس والذي يتمثل بالبؤر االستيطانية لتغيير وجه 

  .وهوية المدينة المقدسة

 يراد منها منافسة إنماان هذه البؤرة االستيطانية 
بدأ به المستوطنون حياة البادية الفلسطينية من خالل ما 

من بناء بركسات من اجل ليس فقط السكن بل منافسة 
  .طبيعة الحياة الفلسطينية في تلك المناطق البدوية

ويأتي هذا في سياق مسعى احتاللي يهدف 
 أبناءودعا سيادته  لضرب جذور الهوية الفلسطينية،

 شعبنا الفلسطيني أصدقاءالقدس وفلسطين وكافة 
التي ستقام في خيمة االعتصام  اتللمشاركة في النشاط

 البؤرة إلقامةفي منطقة المنطار في بادية القدس رفضا 
االستيطانية في تلك المنطقة ولكي نطلق معا وسويا 
رسالتنا كمقدسيين وكفلسطينيين بأننا نرفض تصفية 
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القضية الفلسطينية ونرفض لما يخطط لمدينة القدس من 
 أننا كما ٕوانسانها هاوأوقافتصفية وتطاول على مقدساتها 

 األراضي هي تجسيد لسرقة إنمانعتبر المستوطنات 
 محتلة وبناء المستوطنات عليها أراضالفلسطينية وهي 

  . هو عمل غير قانوني وغير شرعيإنما

وقد جاءت كلمات المطران هذه لدى استقباله 
  .اليوم وفدا من هيئة مقاومة الجدار واالستيطان

   ٢٣/٩/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

 مصلى باب الرحمة لن يغلق: العليا اإلسرائيلية
  

في ظل  -  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
الموقف الشعبي والديني والرسمي الفلسطيني واألردني 
الرافض ألي تدخل إسرائيلي في شؤون المسجد األقصى 

 الجماهيرية الواسعة الرافضة ةالمبارك، وعقب الوقف
حمة في المسجد األقصى إلغالق مصلى وباب الر

المبارك، أجلت المحكمة العليا اإلسرائيلية أمس النظر في 
  .طلب إغالقه بطلب من منظمة صهيونية دينية متزمتة

وأقر قضاة العليا اإلسرائيلية، بشكل غير مباشر 
أن عدم إغالق سلطات االحتالل لمصلى باب الرحمة في 

يتم المسجد األقصى جاء ألسباب سياسية حساسة لن 
التعرض لها او الخوض فيها في هذه المرحلة التي تشهد 
تحركات من اكثر من جهة لنزع فتيل التوتر في المسجد 

  .وبين االحتالل واالردن

وفي الجلسة التي لم تستمر طويلة رفع قضاة 
العليا الجلسة باإلعالن عن وجود مداوالت سرية 
لخصوص هذا الموضوع، وذلك اثناء النظر في التماس 

اليمينية المدعومة من » ريجفيم«من قبل منظمة تدعى 
أحزاب وجهات صهيونية دينية متطرفة في إسرائيل 
والواليات المتحدة وتدير مدارس دينية في اكثر من بؤرة 

  .استيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة

وخالل الجلسة التي لم تستمر اكثر من 
لية، برر عدم دقيقة قام ممثل عن الحكومة اإلسرائي١٧

تنفيذ الحكومة لقرارها بشأن إغالق مصلى باب الرحمة 
بالمسجد األقصى لمكانة المسجد وارتباطه بالوضع 
األمني في القدس والخارج، وللوضع الذي تشهده 
العالقات مع األردن التي لها السلطة على دائرة األوقاف 
اإلسالمية في القدس المحتلة وارتباط ذلك بالعديد من 

  .فاهمات واالتفاقيات المشتركةالت

ًممثل الحكومة الذي قدم بيانا سريا أمام القضاة  ً
أوضح فيه أنه يتم العمل عبر مجموعة متنوعة من 
القنوات بشأن قضية مصلى وباب الرحمة في المسجد 
االقصى، وكيفية التعامل مع الوضع الجديد بعد فتح 

االمر الذي المرجعيات الدينية واالوقاف األردنية للمصلى، 
ًأثر غضب ممثلي المنظمة العنصرية المتطرفة، متهما 
الحكومة بالتقاعس عن القيام بدورها والدفاع عن قراراتها 
السابقة، مما دفع ممثل الحكومة للحديث عن ما سماها 

جرت بإعادة فتح مصلى باب الرحمة من ) خروقات(ب
  .قبل األوقاف اإلسالمية

وا االدعاء خالل عناصر المنظمة المتزمتة واصل
الدولة تقر بحقيقة أنها قد خرقت التزامها «الجلسة إن 

باالمتثال للقانون، وأنها في الواقع تتماشى مع الواقع 
ًمعتبرة . »الذي حدده الوقف اإلسالمي على أرض الواقع

هذا التصرف بأنه أمر خطير للغاية وأنه يجب عدم 
ورفع ، »العنف الفلسطيني«االستسالم لما وصفته بـ 

  .>>...ة البيضاء أمام ذلكالرأي

  ٨ص ٢٤/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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 فلسطينيا ٥٤استمرار اقتحام األقصى واعتقال 
   بالقدس٢٥بينهم 

 

 ١٤٤ اقتحم - وكاالت - فلسطين المحتلة
مستوطنا، ساحات المسجد األقصى من جهة باب 
المغاربة بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي شددت من 

  . راءات التي تحول دخول الفلسطينيين لساحات الحرماإلج

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
 موظفا من ٢٥ طالبا يهوديا و٧٣ مستوطنا و٤٦فإن 

حكومة االحتالل اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت 
استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن 

  .المزعوم» الهيكل«

شرطة االحتالل الحماية للمستوطنين ووفرت 
أثناء تجولهم في ساحات األقصى، فيما حاول بعضهم 

باب «تأدية صلوات تملودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
  . ، قبل خروجهم من باب السلسلة»الرحمة

المزعوم » جماعات الهيكل«ودعت ما تسمى 
التي تشرف وتبادر لالقتحامات، أنصارها وجمهور 

إلى تنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد المستوطنين 
الذي » رأس السنة العبرية«األقصى وذلك بمناسبة عيد 

  .يصادف األسبوع المقبل

إلى ذلك، تواصل شرطة االحتالل التضييق على 
دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، وذلك عبر تفتيش 
حقائبهم واحتجاز بطاقاتهم الشخصية عند بواباته 

بعضهم من دخول المسجد، فيما الخارجية، وكذلك منع 
تواصل إبعاد العديد من موظفي األوقاف والحراس وأهل 

  .القدس عن المسجد

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 فلسطينيا خالل مداهمات في ٢٩إن جنوده اعتقلوا 

مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى 

 أعمال مقاومة شعبية األجهزة األمنية بحجة المشاركة في
  . ضد المستوطنين وقوات جيش االحتالل

كما زعم االحتالل ضبط أسلحة ووسائل قتالية 
 ومصادرة عشرات آالف الشواقل بحجة استخدامها لـ

  .اإلرهاب

وفي القدس، داهمت قوات االحتالل في بلدتي 
 شابا، وأفاد شهود عيان، ٢٥سلوان والعيسوية واعتقلت 

ن شرطة ومخابرات االحتالل داهمت بأن قوات معززة م
العيسوية، وانتشرت في أحيائها، واقتحمت مجموعة من 

  .منازل المواطنين وفتشتها وحطمت محتوياتها

وانتشرت قوات االحتالل في أحياء بلدة سلوان، 
وحررت مخالفات عشوائية للمواطنين واحتجاز بعضهم 
ا ودققت في بطاقاتهم الشخصية وأخضعتهم للتفتيش، فيم

أطلق خاللها جنود » أبو تايه«اندلعت مواجهات في حي 
االحتالل وعناصر الشرطة األعيرة المطاطية وقنابل الغاز 

  .بصورة عشوائية، دون أن يبلغ عن إصابات

كما قررت المحكمة اإلسرائيلية في مدينة القدس 
المحتلة صباح أمس االثنين، إخالء منزل فلسطيني في 

الصندوق القومي »ه لـبلدة سلوان، بحجة ملكيت
ّوأفادت قناة كان العبرية، أن محكمة الصلح . »اليهودي

بالقدس، أصدرت قرارا بإخالء أحد المنازل العربية ببلدة 
سلوان شرقي مدينة القدس، بزعم ان المنزل يعود لملكية 

. منذ سنوات الثمانينيات» الصندوق القومي اليهودي«
محكمة أمهلت العائلة ّوأشارت القناة العبرية، إلى أن ال

  . شهور إلخالء المنزل٣مدة 

كما أطلقت زوارق االحتالل اإلسرائيلي صباح 
أمس نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين مقابل 

وأفادت لجان الصيادين في اتحاد العمل . بحر قطاع غزة
ٍالزراعي، أن زوارق االحتالل أطلقت نيرانها بشكل مكثف  ّ

صيادين غرب بلدة بيت الهيا شمالي قطاع تجاه مراكب ال
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ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار في مراكب . غزة
  .الصيادين

إلى ذلك، شرعت شركة الكهرباء اإلسرائيلية 
اعتبارا من األحد، في تنفيذ قرارها قطع الطاقة الكهربائية 
عن بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة بدعوى تراكم 

  .الديون عليها

يديعوت « الشركة، حسب صحيفة وذكرت
واسعة االنتشار، أن هذا اإلجراء يأتي بسبب » أحرونوت

عجز شركة كهرباء محافظة القدس عن سداد ديونها 
  . مليون دوالر٤٨٥المقدرة بـ 

وأكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير 
والتخطيط االستراتيجي في شركة كهرباء محافظة القدس، 

، أن القرار »المونيتور«لموقع علي حمودة، في حديث 
يقضي بقطع الكهرباء لساعتين يوميا بالتناوب عن 
المناطق التي تزودها الشركة، بما فيها وسط رام اهللا، 

  .حسب جدول مكاني أصدره الجانب اإلسرائيلي

ولفت المسؤول إلى أن السبب األساسي لتراكم 
 ٤٠ديون الشركة يعود إلى سرقة الكهرباء في أكثر من 

وقعا في المناطق التي ال تسيطر عليها السلطة م
  .الفلسطينية بالضفة

من جانبها، أفادت هيئة البث اإلسرائيلي بأن 
الشركة اإلسرائيلية، خوفا من تصعيد عنف محتمل، 
ستمضي في تطبيق القرار تدريجيا وفي مناطق محددة 
. فقط، مع رفع الغرامة تدريجيا إذا لم يتم تسديد الديون

رر أن يطال اإلجراء ثالث محافظات، هي القدس ومن المق
  .ورام اهللا وبيت لحم

وتعتبر شركة كهرباء القدس أكبر مزود للكهرباء 
في الضفة وتشمل تغطيتها محافظات رام اهللا والبيرة وبيت 
لحم وأريحا واألغوار، وبعض مناطق القدس، وتعتمد على 

من حاجتها الكهربائية من الشركة % ٩٠استيراد 
  .رائيليةاإلس

وسبق أن حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي 
الكيلة، من العواقب الوخيمة التي سيجلبها القرار 
اإلسرائيلي، ال سيما على المرضى في المستشفيات 

  .الفلسطينية

ً أسيرا إضرابهم المفتوح ١٤٠في األثناء، يواصل 
، وذلك احتجاجا على اإلبقاء على ١٤عن الطعام لليوم الـ

التشويش المسرطنة وعدم تركيب هواتف عمومية أجهزة 
ّوأفاد مكتب إعالم األسرى في تصريح أن . في المعتقالت

ًاإلضراب جاء رفضا ألجهزة التشويش المسرطنة، التي 
  . زرعتها إدارة السجون في غرف األسرى وأقسامهم

وأكد أن األوضاع داخل السجون آخذة منحى 
 على موقفها بعدم ٕالتصعيد، وادارة سجون االحتالل تصر

يه بشأن أجهزة التشويش تنفيذ ما تم االتفاق عل
  .المسرطنة

  ٢٢ ص٢٤/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تصاعد : منظمتان أمام مجلس حقوق اإلنسان
  "مرعب"الهدم بالقدس 

 

قال المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 
 في كلمتهما اليوم أمام مجلس حقوق GWEIHومنظمة 
ّ إن –الل الدورة العادية الثانية واألربعين  خ–اإلنسان 

  .تصاعد عمليات الهدم في القدس مرعب

وعبرت المنظمتان، في بيان مشترك، عن قلقهما 
البالغ جراء مواصلة السلطات اإلسرائيلية عمليات التدمير 

القدس (الممنهج للمنازل والممتلكات الفلسطينية في 
  .المحتلة) الشرقية

 مبنى ١١ت اإلسرائيلية هدمت إن السلطا: وقالتا
تموز الماضي في /  شقة في يوليو٧٢سكنيا، تضم 

  .١٩٦٧أضخم عملية هدم في يوم واحد منذ العام 



  
  ١٩٤ 

وقالت مسؤولة االتصال واإلعالم لدى المرصد 
: ، في كلمتها أمام المجلس"سيلين يشار"األورومتوسطي 

ً منزال في ٥٩ّإن السلطات اإلسرائيلية دمرت أكثر من 
، كما ٢٠١٩شرق القدس خالل النصف األول من عام 

  .٢٠١٨ عملية هدم في عام ٢١٥تم إحصاء 

ّإلى أن عمليات الهدم الممنهجة " يشار"وأضافت 
ّمن السلطات اإلسرائيلية أدت إلى تشريد آالف 
الفلسطينيين في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون 

  .الدولي اإلنساني

وسطي ومنظمة وأعرب المرصد األورومت
GWEIH عن قلقهما العميق إزاء موافقة السلطات 

 وحدة سكنية جديدة ٢١٦ًاإلسرائيلية أخيرا على إنشاء 
جنوبي القدس، في حين يتعرض " جيلو"في مستوطنة 

ًالفلسطينيون للتمييز، ونادرا ما يمنحون تصاريح لبناء 
  .عقارات في المدينة

اء وطالبت المنظمتان المجتمع الدولي بإجر
التحقيقات واإلجراءات الالزمة لوضع حد النتهاكات 
السلطات اإلسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي 
اإلنساني، والعمل الجاد من أجل حماية القدس الشرقية 
ًوسكانها الفلسطينيين بوصفهم سكان أرض محتلة، وفقا 
لقرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة والجمعية 

  .لألمم المتحدةالعامة 

يشار إلى أن تقارير صحفية إسرائيلية تحدثت 
ًأخيرا عن وجود خطط لدى الحكومة اإلسرائيلية لتدمير 

 ألف منزل فلسطيني في القدس المحتلة ٢٥أكثر من 
  .بدعوى عدم الترخيص

  ٢٤/٩/٢٠١٩عمون 

* * * * *  

  

هدف حكومة .. هدم منازل القدس وتشريدهم
 لجديدةالجنراالت اإلسرائيلية ا

  

تغير الحكومات  - غسان مصطفى الشامي
اإلسرائيلية وتبدلها في الكيان الصهيوني ال يغير من 
البرامج واألهداف األساسية التي أنشء عليها الكيان منذ 

م أنشئ على القتل والتدمير وسفك الدماء ١٩٤٨عام 
وسرقة األرض وتهجير أهلها واقتالعهم من جذورهم 

لفلسطينية وبناء المستوطنات ومواصلة سرقة األرض ا
 .والثكنات العسكرية عليها

تتعرض مدن وبلدات القدس هذه األيام لحملة 
ٕإسرائيلية شرسة تستهدف تهجيير واخالء الفلسطيين من 
بلدات القدس منها العيساوية وعزون وكفر قدوم وغيرها 
من أحياء القدس القديمة، حيث تواصل سلطات االحتالل 

مات البلدات واألحياء المقدسية وهم اإلسرائيلي اقتحا
المنازل وتهديد المقدسيين واعتقالهم من أجل كسر إرادة 
وعزيمة أهل القدس الذي يواصلون ليل نهار الدفاع عن 
القدس والمسجد األقصى من مخططات االحتالل 

 ..اإلسرائيلي

ويتابع كاتب المقال ما يحدث في بلدات وقرى 
سرائيلي حيث تصاعدت هذه القدس من جرائم االحتالل اإل

األيام عمليات هدم المنازل بصورة كبيرة في القدس 
المحتلة وأحيائها؛ فقد حذرت المراكز الحقوقية من ارتفاع 

وهو ما تم   وتيرة أعمال هدم المنازل في أحياء القدس،
مناقشته أمميا خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان في 

 كشفت بيانات الدورة العادية الثانية واألربعين، حيث
المرصد األورومتوسطي التوثيقية عن قيام سلطات 

) ١١(االحتالل اإلسرائيلي خالل الشهرين الماضيين بهدم 
شقة سكنية خالل الشهرين ) ٧٢(مبنى سكنيا تضم 

الماضيين وهي تعد أضخم عملية هدم تحدث في يوم 
 .م١٩٦٧واحد منذ عام 
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 وتحدث المرصد المتوسطي عن أرقام هدم خطيرة
منزال ) ٥٩(حيث دمرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي 

شرقي القدس خالل النصف األول من العام الجاري، فيما 
وحدة سكنية خالل ) ٢١٥(تم إحصاء عمليات هدم لعدد 

م، في المقابل يزيد االحتالل اإلسرائيلي من ٢٠١٨العام 
بناء الكتل والثكنات االستيطانية في القدس المحتلة حيث 

وحدة سكنية جديدة في ) ٢١٦(ى إنشاء يعمل عل
جنوبي القدس ويواصل االحتالل ) جيلو(مستوطنة 

اإلسرائيلي منع الفلسطيين من البناء في القدس أو تأهيل 
وترميم منازلهم القدس ويتعرضون للتضييق والمالحقة 

 .واالعتقال التعسفي وفرض الغرامات الباهظة عليهم

مل هذه األيام تع االحتالل اإلسرائيلي إن سلطات
بصورة ممنهجة على تشديد قبضتها اإلجرامية على 

وهناك ضوء أخضر من الجنراالت  القدس؛ سكان
الصهاينة والمسؤولين في الكيان لمواصلة اعتقال 
ٕومالحقة المقدسيين وابعادهم عن القدس، ومواصلة 

 .وتهجير أصحاب المنازل التي تتعرض لهدم هذه األيام

يلي خالل األشهر القليلة إن االحتالل اإلسرائ
الماضية نهج منهجا جديدا تجاه بلدات وقرى القدس 
وعلى رأسها بلدة العيساوية حيث يستهدف شباب القدس 
ورجالها وتشديد القبضة عليهم ومنعهم من التحرك 
والدفاع عن القدس ومواجهة المخططات االحتاللية التي 

عهم على إخضا تستهدف بلدات القدس، ويعمل االحتالل
وكسر إرادتهم وعزيمتهم الصلبة في التحدي ومواجهة 

  ..جرائم االحتالل بحق القدس وأبنائها

إن التغيرات السياسية في الكيان الصهيوني 
وانتخابات شخصيات جديدة سواء من السياسيين أو 
الجنراالت العسكريين فلن تتغير األهداف والبرامج 

م منازل األساسية للكيان الصهيوني في مواصلة هد
الفلسطينيين وسرقة أرضهم وبناء الثكنات االستيطانية 

   عليها

ولن تؤثر على هذه القرارات أية تغيرات حكومية  
أو أي شخصيات سواء شخصيات سياسية أو شخصيات 
عسكرية كلهم سواء في حربهم على شعبنا الفلسطيني 
وكلهم أصحاب أرقام قياسية في قتل أبناء شعبنا 

قالهم وتشريدهم، وال ننسى الجرائم الفلسطيني واعت
والسجل يطول ) نتنياهو(والمذابح التي ارتكبها المجرم 

م عندما كانوا السياسيين وغيرهم ١٩٤٨منذ نكبة عام 
جنود في عصابات الهاغاناة واألرجون والبلماخ 

 ،،إلى الملتقى ..والشيترون

 ١٦ ص٢٥/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ..لضفةاألعياد العبرية تحاصر ا
  

أعلنت  -  كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي امس، فرض إغالق شامل 
على األراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات 

 أيلول الجاري، بمناسبة األعياد ٢٩ابتداء من يوم األحد 
  .العبرية

وقال الجيش اإلسرائيلي في بيان صدر عنه إنه 
 شامل على جميع المعابر المؤدية إلى سيتم فرض إغالق

الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، بمناسبة 
-رأس السنة العبرية، اعتبارا من منتصف ليلة األحد 

 أيلول الجاري، حتى ليلة األول من تشرين ٢٩اإلثنين 
  .األول المقبل

ًوكما يفرض جيش االحتالل إغالقا شامال على  ً
، ابتداء من »يوم الغفران« غزة، في الضفة الغربية وقطاع

 األربعاء الموافق للثامن من - منتصف ليلة الثالثاء 
تشرين األول المقبل، حتى ليلة التاسع من تشرين األول 

  .المقبل

ويغلق االحتالل اإلسرائيلي جميع المعابر المؤدية 
» عيد العرش«إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة 



  
  ١٩٦ 

 ١٣اإلثنين  – ملة تبدأ ليلة األحدلمدة ثمانية أيام كا
 ٢١حتى ليلة اإلثنين الثالثاء،  تشرين األول المقبل،

  .تشرين األول

وبرر جيش االحتالل فرض الطوق األمني على 
وفقا لتقييم الوضع «األراضي الفلسطينية المحتلة بالقول 

األمني وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغالق 
م إغالق المعابر مع قطاع شامل على الضفة، وسيت

  .«غزة

من جهتها، هدمت جرافات االحتالل امس، 
منزلين في منطقة الهجري قرب مخيم الفوار جنوب 
الخليل، وذلك بعد أن هدمت أمس خيمة التضامن ضد 

  .االستيطان في السواحرة قضاء القدس

وفي القدس، هدمت جرافات االحتالل خيمة 
السواحرة شرق القدس، التضامن التي نصبها أهالي بلدة 

ونشطاء ضد الجدار واالستيطان، احتجاجا على إقامة 
وأفاد نشطاء . بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار

ضد الجدار واالستيطان، بأن قوات االحتالل اقتحمت 
المنطقة، وأخلت المواطنين المتواجدين داخل الخيمة، قبل 

ل قد أخطرت أن يقوموا بهدمها، علما أن سلطات االحتال
  .األسبوع الماضي بهدم الخيمة

وقامت مجموعة من المستوطنين منتصف شهر 
» كرفانات«أيلول الجاري، بوضع عدة بيوت متنقلة 

وخزانات مياه على جبل المنطار، بغرض إقامة وحدات 
  .استيطانية

من جهة اخرى، شنت قوات االحتالل امس، 
غربية حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة ال

والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين، 
  .بينهم وزير شؤون القدس فادي الهدمي

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 شبان بمداهمات بالضفة، جرى ٧إن جنوده اعتقلوا 

تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة 

المستوطنين وقوات في أعمال مقاومة شعبية ضد 
  .االحتالل

وفي رام اهللا توغلت دوريات االحتالل في شارع 
عمان وحي رأس العين بالمدينة، وسط إطالق كثيف 

  .لقنابل الصوت

كما اقتحمت قرية روجيب شرق المدينة، 
واعتقلت كال من خالد جمال عبد اهللا الحلبي وعبد 

  .الرحمن شنيور بعد مداهمة منزليهما

تقلت شرطة االحتالل، وزير وفي القدس، اع
شؤون القدس فادي الهدمي، بعد أن داهمت قوة كبيرة 
من مخابرات وشرطة االحتالل منزله في حي الصوانة 

  .بالمدينة وقامت بتفتيشه

كما استدعت شرطة االحتالل، محافظ القدس، 
  .عدنان غيث، للتحقيق، بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان

 االحتالل داهمت منزل وأفاد مواطنون، بأن قوات
غيث، وفتشته، قبل أن تسلمه هو ونجله بالغين لمراجعة 

وتعقيبا على اعتقال وزير شؤون القدس . مخابراتها
واستدعاء المحافظ للتحقيق، قال رئيس المكتب اإلعالمي 
في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، 

 تنفذها قوات حملة االعتقاالت واالقتحامات التي«إن 
االحتالل يوميا ضد أبناء شعبنا في كل الوطن في القدس 
العاصمة، لن تثنينا عن مواصلة نضالنا لتحقيق حرية 

  .«شعبنا

اعتقال الهدمي، واقتحام «وأوضح الجاغوب أن 
منزل عدنان غيث في سلوان هو ضمن مخطط طويل 

  .«ٕلالحتالل لتهويد المدينة واعالن سيطرته عليها

  ٨ ص٢٦/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  



  
  ١٩٧ 

ٕاعتقاالت واصابات : االحتالل يواصل التصعيد
  "األقصى" وعمليات هدم واقتحام لـ

 

 واصلت قوات -   وكاالت- القدس المحتلة
االحتالل اإلسرائيلي تصعيدها وانتهاكاتها بحق 
الفلسطينيين وممتلكاتهم، وشنت حملة اعتقاالت، أمس، 

ون القدس وسيدة  فلسطينيا، بينهم وزير شؤ١٧طالت 
وخمسة أطفال، وهدمت منزال جنوب الخليل، وخيمة 
تضامن في بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة، 
فيما اقتحم مستوطنون بينهم رئيس الشاباك السابق آفي 
ديختر المسجد األقصى المبارك، بحراسه مشددة من قبل 
شرطة االحتالل، حيث نفدوا جوالت استفزازية داخل 

  .ته، بعد أن اقتحموه عبر باب المغاربةباحا

بالسياق، استنكرت منظمة التحرير الفلسطينية، 
التصاعد المستمر في االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 
الفلسطينيين والمسؤولين في القدس والتي كان آخرها 
اعتقال وزير شؤون القدس، واستدعاء محافظها عدنان 

  .غيث بعد اقتحام منزليهما صباح أمس

قالت عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي في و
بيان صحفي أمس، إن اإلرهاب اليومي المنظم الذي يطال 
القدس المحتلة هو ترجمة حقيقية لسياسة دولة االحتالل 
ونهجها الهادف إلى تنفيذ مخططات التطهير العرقي 
والتهجير القسري والفصل العنصري وصوال إلى حرمان 

  .ء على أرضه وممتلكاتهشعبنا من حقه في البقا

واستعرضت عشراوي الممارسات اإلسرائيلية 
اإلجرامية المتصاعدة التي تطال القدس وضواحيها 
وخصوصا في سلوان وشعفاط وكفر عقب والعيسوية، 
والتي ارتكزت في مجملها على مواصلة سياسة 
اإلعدامات الميدانية وعمليات هدم المنازل والمنشآت 

 منزل قيد اإلنشاء في بلدة الطور، والتي كان آخرها هدم
إضافة إلى حملة المداهمات والترهيب واالعتقاالت 

المتكررة ألبناء المدينة ومسؤوليها والتوسع االستيطاني 
  .وسرقة األرض والموارد

ودعت المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام 
التزاماته السياسية والقانونية واإلنسانية وترجمة إداناته 

اد وفاعل والتدخل باتجاه لجم دولة االحتالل إلى تحرك ج
ومحاسبتها ومساءلتها ورفع الغطاء عنها ووقف سياسة 
اإلفالت من العقاب التي تتمتع بها بدعم من اإلدارة 

  .األميركية

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم 
ملحم، إن اعتقال قوات االحتالل اإلسرائيلي، للوزير 

عاءها غيث، سياسة بائسة تعكس حالة الهدمي، واستد
االفالس لدى القادة اإلسرائيليين، في تعاملهم مع المدينة 

  .المقدسة

، أن ”وفا“وأضاف ملحم في اتصال هاتفي مع 
هذه االعتقاالت تأتي في اطار تهويد المدينة وتركيع 
ٕسكانها واثارة االحباط بين صفوفهم، إال انها لن تزيدهم 

  .باتا في مدينتهم المقدسةإال قوة واصرارا وث

وأشار إلى ان توقيت هذه االعتقاالت يتزامن مع 
 للجمعية العامة لألمم المتحدة ٧٤انعقاد أعمال الدورة الـ

في نيويورك، ما يضيف ملفا حيا في موضوع القضية 
الفلسطينية، وكيفية تعامل إسرائيل القوة القائمة باالحتالل 

  .مع القادة الفلسطينيين

حم على أن ممارسات وانتهاكات وشدد مل
االحتالل ومحاوالته المتكررة لتهويد المدينة وتغير 
طابعها، لن تنجح وستظل القدس عاصمة فلسطين عربية 

  .القلب واللسان

   فلسطينيا من الضفة١٧اعتقال 

ففي القدس، اعتقلت قوات االحتالل أربعة 
فلسطينيين، بينهم وزير شؤون القدس، عقب دهم منزله 

حي الصوانة، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها في 
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خضر : لالعتقال، كذلك جرى اعتقال ثالثة شبان، وهم
  .العجلوني، ويعقوب الدباغ، وهشام البشيتي

كما استدعت قوات االحتالل محافظ القدس، 
ونجله، لمراجعة مخابراتها، وذلك عقب تفتيش منزله في 

  .ركبلدة سلوان جنوب المسجد األقصى المبا

وفي الخليل، اعتقلت تلك القوات خمسة آخرين، 
 ١٥(محمود يوسف ماضي : بينهم طفالن وسيدة، وهم

وهو شقيق الشهيد عمر ماضي، وقتيبة عماد ) ًعاما
، وطارق محمود طميزي، عالوة على ) عاما١٣(الراعي 

وهي أم وتعمل ) ً عاما٤١(السيدة فيروز رسمي أبو رعية 
نظام سامي مطير من سكان ُمدرسة، كما جرى اعتقال 

بلدة دورا، حيث جرى اعتقاله بعد مداهمة مكان سكنه في 
  .بيرزيت

ومن نابلس، اعتقل االحتالل عبد الرحمن 
دويكات، وخالد جمال الحلبي، وحمدي عالم خشانة، ومن 

، حيث جرى )ً عاما١٨(جنين أسامة جهاد ابو صويص 
  .العسكرية” سالم“اعتقاله من محكمة 

 المعتقلين الطفل سيف نادر خميس ُيضاف إلى
وهو من بيت لحم، والطفلين جبريل أحمد ) ً عاما١٤(

) ً عاما١٦(، وعبد الرحمن إياد )ً عاما١٦(جبريل 
وكالهما من محافظة قلقيلية، والمواطن مجدي عبد القادر 

  .عويدات من أريحا

فيما منعت سلطات االحتالل وزير التنمية 
ن دخول القدس، وهددت االجتماعية أحمد مجدالني م

 .باعتقاله

وكان من المقرر أن يزور المجدالني العاصمة القدس، 
لتفقد عدد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى 
بتقديم خدمات للفئات الفقيرة والمهمشة، إضافة إلى 
توقيع عدد من االتفاقيات التي تنظم سير العمل بين 

  .الوزارة والمؤسسات الشريكة

دمت جرافات االحتالل خيمة التضامن التي كما ه
نصبها أهالي بلدة السواحرة شرق مدينة القدس المحتلة 
ونشطاء ضد الجدار واالستيطان، احتجاجا على إقامة 
بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار شرقا، في 

  .الحالي) سبتمبر( الخامس عشر من أيلول

وكانت سلطات االحتالل قد أخطرت األسبوع 
  .الماضي بهدم الخيمة

فيما هدمت جرافات االحتالل منزال يتكون من 
طابقين في منطقة الهجرة جنوب مدينة الخليل، وغرفة 

  .زراعية في منطقة سهل البقعة شرقا

وأوضح صاحب المنزل سمير نمر دودين، أن 
 مترا ٥٢٠منزله مكون من طابقين ويقع على مساحة 

بي الغربي لبلدة دورا في منطقة الهجرة على المدخل الجنو
، مبينا أن االحتالل كان قد ”ج“في المنطقة المصنفة 

أخطر بوقف البناء، وتم االستئناف أمام محكمة 
  .إسرائيلية، ولم يصدر قرار بالهدم

كما هدمت غرفة زراعية تستعمل لتخزين األدوات 
الزراعية في منطقة سهل البقعة شرقا، تعود ملكيتها الى 

  .و عودة جابرالمزارع نادر أب

الى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، بحاالت 
اختناق، في مواجهات مع قوات االحتالل االسرائيلي بحي 

  .بطن الهوا في مدينة رام اهللا

، أن قوة ”وفا” وأوضحت مصادر أمنية لـ
 آلية اقتحمت مدينة رام اهللا، ١٨عسكرية مكونة من 

  .وتمركزت في حي بطن الهوا

 ذاتها، ان قوات االحتالل وأضافت المصادر
، كما داهمت ”الجمال“نشرت قناصة على بناية 

مستودعا لألدوية، وفتشت عددا من الشقق السكنية في 
  .الحي ذاته

ودارت مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل 
التي أطلقت االعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل 
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م بحاالت الغاز باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منه
  .اختناق

وفي المحافظات الجنوبية من االراضي المحتلة، 
توغلت آليات االحتالل لعشرات األمتار انطالقا من موقع 

العسكري وشرعت بأعمال تجريف أراض ” كوسوفيم“
  .للفلسطينيين

  ٢٣ ص٢٦/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

االحتـالل يغـلـق األقـصى بـوجـه المسلـميــن 
 لون اقتحامهوالمستوطنون يواص

  

 اعتقلت شرطة -وكاالت  - فلسطين المحتلة
االحتالل فتى فلسطينيا، عصر أمس الخميس، في البلدة 

وحسب تقارير إسرائيلية فإن . القديمة في القدس المحتلة
قوات االحتالل أطلقت النار على الفتى بادعاء طعنه 
شرطية إسرائيلية، أصيبت بجروح طفيفة، عند باب 

وذكر شهود عيان أن قوات . باحة البراقالسلسلة قرب 
وتبين أن الفتى المعتقل هو . االحتالل اعتقلت الفتى

 .، وهو من بلدة العيزرية) عاما١٣(أشرف حسن عدوان 

. وأغلق االحتالل جميع بوابات المسجد األقصى
وقال مدير المسجد األقصى، الشيخ عمر الكسواني، 

الق أبواب تكرار عمليات إغ«لوكالة األناضول، إن 
المسجد األقصى أمر مرفوض وينبغي على السلطات 
ًاإلسرائيلية أن توقف فورا هذا النهج الذي تحول إلى 

  .«سياسة

وحسب بيان الشرطة اإلسرائيلية، فإن الفتى 
وصل إلى باب السلسلة، واستل سكينا وحاول طعن أفراد 
شرطة، الذين سيطروا على الفتى واعتقلوه، وخالل ذلك 

  .رطية بخدش في يدهاأصيبت ش

وأضاف الشهود أن قوات االحتالل أبعدت 
المصلين المتواجدين بالقرب من الفتى، وعلى الفور 

اغلقت أبواب المسجد األقصى بالكامل، ومنعت الدخول 
كما اغلقت قوات االحتالل أبواب القدس . أو الخروج منه

القديمة، وانتشرت الشرطة والقوات الخاصة وفرق الخيالة 
وأدى المصلون . الشوارع المحاذية للبلدة القديمةفي 

صالة العصر على أبواب المسجد األقصى المبارك بعد 
 .منعهم من الدخول اليه

ّالى ذلك جدد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم 
وقالت دائرة . للمسجد األقصى، بحراسة شرطية إسرائيلية

 متطرفا ١٢١«األوقاف اإلسالمية في القدس، إن 
بحراسة ) الخميس(ا المسجد األقصى أمس اقتحمو

واقتحمت مجموعات المستوطنين . »الشرطة اإلسرائيلية
صباح أمس الخميس، ساحات المسجد األقصى المبارك 

ّوأفادت مصادر فلسطينية أن . بمدينة القدس المحتلة
ًمستوطنا اقتحموا ساحات األقصى وتجولوا فيها، ) ١٢١(

 .حتالل اإلسرائيليٍبحراسة مشددة من قبل قوات اال

وأفرجت شرطة االحتالل مساء األربعاء، عن 
محافظ القدس عدنان غيث ووزيرها فادي الهدمي، بعد 
التحقيق معهما وتوقيفهما عدة ساعات في مركز شرطة 

وأفرجت سلطات االحتالل كذلك عن . المسكوبية بالمدينة
 مقدسيين من بلدة العيسوية، بشرط الحبس المنزلي ١٠

 شيكل، كما فرضت على خمسة ٤٠٠الة قيمتها ودفع كف
. ٣/١٠/٢٠١٩منهم اإلبعاد عن بلدة العيسوية لتاريخ 

وحكم القاضي على الشاب إياد عبيد بالسجن الفعلي لمدة 
  . أشهر١٠

 فلسطينيا ٤٣واعتقلت قوات االحتالل فجر أمس 
وقال المتحدث باسم جيش . من محافظات الضفة

بين المعتقلين تم اعتقالهم  فلسطينيا من ٣٢االحتالل ان 
عقب مواجهات في قرية شويكة بطولكرم، بزعم القاء 

. الحجارة باتجاه قوات االحتالل مجموعة من الشبان
وأضاف المتحدث ان الجيش القى قنابل الغاز على 
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 منهم، كما وصادر عدة مركبات، ٣٢الفلسطينيين واعتقل 
 .دون وقوع اصابات في صفوف الجيش

 ١٥٠٠ت االحتالل على نحو واستولت سلطا
دونم من أراضي دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية 

 ١٩٨٧المحتلة، وذلك بعد تفعيل قرار لها صادر منذ عام 
يقضي باالستيالء على ثالث قطع من أراضي دورا، بحجة 

وشمل قرار االستيالء أراضي مأهولة . »أمالك دولة«أنها 
لسكنية والزراعية، بالسكان ومقام عليها مئات المنشآت ا

وأخرى مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتقع ضمن 
 .حدود بلدية دورا

وقال عضو الدائرة القانونية في هيئة الجدار 
واالستيطان المحامي صالح شاللدة في بيان، ان جزءا 

، »ب«من هذه األراضي يقع ضمن المناطق المصنفة 
من قرار ويتم العمل على قدم وساق لحصر المتضررين 

االحتالل، مشيرا إلى وجود طابو عثماني مع بعض 
  .المالكين لتلك األراضي

شفا «وساد اإلضراب الشامل، كافة مرافق مدينة 
ً أمس الخميس، احتجاجا على ٤٨في فلسطين » عمرو

 ٢٤هدم السلطات اإلسرائيلية، ثالثة منازل خالل أقل من 
وكانت آليات . ساعة، بحجة البناء غير المرخص

وجرافات االحتالل اإلسرائيلي هدمت صباح األربعاء، 
منزلي مصطفى نمارنة وماجد نمارنة في حي البصلية، 
واندلعت مواجهات بين أهالي المدينة وقوات الشرطة 
والوحدات الخاصة التي وفرت الحماية للجرافات، ومنعت 

 .المواطنين من الخروج من منازلهم واالقتراب إلى المكان

 وزارتي الخارجية واألمن وأعلن موظفو
اإلسرائيليتين أمس الخميس، عن إضراب في السفارات 
والتوقف عن تزويد الخدمات القنصلية في البالد والخارج، 
وفي موازاة ذلك أعلنت لجنة الموظفين في وزارة األمن 
عن عزمها إغالق المعابر بين إسرائيل وبين قطاع غزة 

األمن في تل أبيب ٕوالضفة الغربية، واغالق مقر وزارة 
  .أمام الزوار، ابتداء من ظهر أمس ولعدة ساعات

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في أعقاب 
تقليص ميزانية وزارة الخارجية، وعدم تمكن السفراء 

وتحدث . والدبلوماسييين اإلسرائيليين من القيام بمهام
فنجان دبلوماسيون عن عدم وجود ميزانيات حتى لشراء 

  .ذكرة سفر بالقطرقهوة أو ت

  ١٦ ص٢٧/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

شهيد وعشرات اإلصابات في مسيرات لدعم 
  األسرى

 

 بالرصاص الحي ٣٤ُاستشهد فلسطيني وُأصيب 
 آخرون بينهم طفل ٣٤اثنان منهم إصابتهما خطيرة، و

بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بينهم 
ختناق، الجمعة، جراء  مسعفين، والعشرات باال٤طفل و

استهداف قوات االحتالل االسرائيلي المشاركين في 
المسيرات السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل اسبوع 

 .على مقربة من السياج الفاصل شرقي قطاع غزة

، )وفا(وقالت وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية 
لف إن جنود االحتالل المتمركزين في األبراج العسكرية وخ

السواتر التربية المقامة على مقربة من السياج الفاصل 
وقنابل " المطاطي"شرقي القطاع، أطلقوا الرصاص الحي و

 .الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المسيرات

 ٧٦ُويشارك فلسطينيون في فعاليات الجمعة الـ 
من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، والتي تحمل 

، وفق مراسل "انتفاضة األقصى واألسرىجمعة "شعار 
 ."المملكة"

وقال المراسل، إن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
دعت في بيان صحافي، للمشاركة "العودة وكسر الحصار 

في هذه الجمعة التي تحمل شعار جمعة انتفاضة األقصى 
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واألسرى لدعم األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
 ."لطعامخاصة المضربين عن ا

الهيئة دعت مصر إلى التدخل العاجل إللزام 
 .االحتالل بتنفيذ مطالبهم خاصة إزالة أجهزة التشويش

  ٢٨/٩/٢٠١٩ المملكة

* * * * *  

 ..القدس أسيرة أعياد اليهود

  

 قررت شرطة االحتالل - االقدس المحتلة 
 من عناصرها بمدينة ٤٠٠٠اإلسرائيلي مساء أمس نشر 

ين االحتفاالت اليهودية بعيد رأس القدس المحتلة، لتأم
 .السنة العبرية وتوافد اآلالف الى البلدة القديمة

ورفعت شرطة االحتالل من درجة االستعداد إلى 
الدرجة قبل األخيرة عشية عيد رأس السنة العبرية، وموسم 
األعياد اليهودية بشهر ربيع اول في القدس المحتلة وذلك 

ٕمل بالضفة، واغالق بعد يومين من فرض طوق أمني شا
 .لمعابر قطاع غزة المحاصر

وتوقعت المنظومة األمنية اإلسرائيلية، وقوع 
عمليات أمنية خالل موسم األعياد اليهودية في الشهر 
المقبل، وقالت ان هناك العديد من التحذيرات المرتبطة 
بالعديد من الموضوعات وخاصة في مدينة القدس وبالوضع 

ود الشمالية مع لبنان والجنوبية مع المأزم في منطقتي الحد
 .غزة

تأتي هذه التوقعات في الوقت الذي كثفت فيه 
من دعواتها ورسائلها لعناصرها » الهيكل المزعوم«جماعات 

ومؤيديها في اليمين المتطرف للمشاركة في االقتحام الكبير 
للمسجد األقصى المبارك اول أيام عيد رأس السنة العبرية 

 .الثالثاء المقبل

وأكدت جماعات الهيكل المزعوم ان اليمين 
الصهيوني حصل على اتعهد من الحكومة والشرطة بتسهيل 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى المبارك، خالل موسم األعياد 

 .الذي يمتد على طول الشهر المقبل

من جهتها، قمعت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، 
 بتصريحات رئيس ًفعالية سلمية شمال البحر الميت، تنديدا

وزراء االحتالل، بنيامين نتانياهو، حول ضم االغوار 
 .وشمال البحر الميت

وذكر شهود عيان، أن قوات االحتالل اقتحمت 
المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدت على 
المشاركين بالضرب المبرح مما أدى إلى إصابة بعضهم 

َبرضوض وكدمات، واحتجزت عددا آخر منهم ً. 

يذكر أن لجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان، وعدد من المتضامنين األجانب شاركوا 

ورفع المشاركون األعالم الفلسطينية . في هذه الفعالية
ورددوا الهتافات المناوئة لالحتالل والمنددة بتصريحات 
نتانياهو حول ضم المنطقة، كما نقلت وكالة األنباء 

  ).وفا(نية الفلسطي

ّمن جهة اخرى، رحبت حركتا حماس والجهاد 
اإلسالمي، امس بإعالن الرئيس الفلسطيني، محمود 
عباس، في خطابه أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة أنه 
سيدعو إلى انتخابات في الضفة الغربية والقدس وقطاع 

  . ّغزة لدى عودته

ودعت حماس في بيان إلى التوافق على خطوات 
، »التحديات الخطيرة«اح هذه االنتخابات لمواجهة إنج

مغادرة مربع التسوية السياسية الذي « وطالبت عباس بـ
، والتوافق »التحلل من اتفاق أوسلو«، و»ثبت فشله وضرره

وطنيا على إستراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع االحتالل 
ًالمدعومة أميركيا لتصفية القضية الفلسطينية، في ما يعرف 

  .فقة القرنبص

بينما اعتبر عضو المكتب السياسي في حركة 
ّالجهاد، نافذ عزام، إجراء انتخابات فلسطينية شاملة 

  .مساهمة في توحيد الصف الداخلي«

  ١٢ ص٢٩/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  
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خضعن ي أسيرات ٣: معطيات فلسطينية
  لالعتقال اإلداري

 

فلسطين للدراسات أن األسيرات  أسرى أفاد مركز
 لواتي يخضعن لالعتقال اإلداري ارتفع عددهن إلى ثالثةال

بعد إصدار أمر اعتقال إداري بحق األسيرة هبه  أسيرات
، وهي معتقلة منذ ما )ً عاما٢٤(أحمد عبد الباقي اللبدي 

 .يزيد عن شهر

 أن االحتالل وأوضح المركز في معطيات له

اعتقل اللبدي وهي من أصول فلسطينية تسكن مدينة 
في العشرين من أغسطس  تحمل الجنسية األردنيةجنين و

 الماضي بعد وصولها برفقه والدتها لمعبر الكرامة لحضور

 .نابلس حفل زفاف إحدى قريباتها في مدينة

بتاح "وأشار إلى أنه تم نقلها للتحقيق في مركز 
وتعرضت للعديد من أساليب التعذيب، منها للشبح " تكفا

ًلة جدا، والحرمان من الصغير لساعات طوي على الكرسي
اعتقالها عدة مرات  النوم لفترات طويلة، ومدد االحتالل

 .ومنع عائلتها من زيارتها بحجة أنها قيد التحقيق

ً يوما على ٣٣وأضاف المركز أنه وبعد مرور 
 محكمة اعتقالها، وعدم ثبوت أي تهمة بحقها، أصدرت

 ٥االحتالل قرار بتحويلها إلى االعتقال اإلداري لمدة 
 ".الدامون"أشهر، ونقلت إلى سجن 

 كانت" عوفر"وبين أن محكمة االحتالل في 

أصدرت قرار اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق األسيرة 
من بلدة تقوع في ) ًعاما ٢٥ (شروق محمد موسى البدن

 .بيت لحم بدون تهمة، وهي أم لطفلين

بشير  يذكر أن األسيرة آالء فهمي عبد الكريم
من مدينة قلقيلية تخضع لالعتقال اإلداري ) ً عاما٢٣(

بدون تهمة، وكانت اعتقلت بتاريخ  لمدة ستة أشهر
ونقلتها إلى   بعد أن داهمت منزل ذويها،٢٤/٧/٢٠١٩

لمدة أسبوع، حيث " الرملة"التحقيق في مركز توقيف 

مختلفة من التعذيب والضغط النفسي قبل  تعرضت ألنواع
 "الدامون"سجن  ات فيأن يتم نقلها إلى أقسام األسير

 السلطة الفلسطينية وطالب مركز أسرى فلسطين

برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات والضغط من أجل 
سياسة االعتقال اإلداري التي  استصدار قرار دولي يدين

الشعب  يستخدمها االحتالل إلبقاء المئات من أبناء
الفلسطيني خلف القضبان دون تهمة ودون محاكم 

طريق وقف هذا االعتقال بكل  كخطوة أولى علىعادلة، 
  .نهائي

  ٢٩/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

يدعو لبناء " غليك "يقتحم األقصى و" أرئيل"
  "الهيكل"

  

تقدم وزير  - كامل إبراهيم-القدس المحتلة 
زراعة االحتالل اإلسرائيلي، أوري أرئيل امس، االقتحامات 

 المسجد األقصى المبارك الجماعية للمستوطنين لساحات
المزعوم، بمناسبة » الهيكل«والتي دعت إليها منظمات 

) اعياد التنغيص على الفلسطينيين(بدء األعياد اليهودية 
  .والتي تتواصل حتى منتصف تشرين األول المقبل

: وبدأت أمس سلسلة من االعياد اليهودية وهي
عيد «، »صوم جدليا«، »عيد رأس السنة العبرية«

، »عيد ختمة التوراة«، »ُعيد سوكوت العرش«، »رانالغف
) اليوم االثنين وغدا(وسيكون . ً يوما٢٥وتستمر لمدة 

ذروة موسم اقتحامات رأس السنة والعرش، وتخطط 
المزعوم القتحام كبير وواسع » الهيكل«خاللها جماعات 

لألقصى يغير الوضع القائم فيه، وسيشارك في تلك 
منظمات «امات وكبار أعضاء االقتحامات عشرات الحاخ

، وعدد من أعضاء الكنيست اإلسرائيلي، وفق ما »الهيكل
  .جاء في منشورات الجماعات المتطرفة
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وتأتي الدعوات اليهودية القتحام األقصى تزامنا 
 النتفاضة القدس واألقصى، التي ١٩مع الذكرى الـ 

اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس الحكومة األسبق أرئيل 
  .٢٠٠٠ أيلول ٢٨وم شارون ي

ونصبت شرطة االحتالل حواجز عسكرية داخل 
القدس القديمة واستنفرت عناصرها على الطرقات المؤدية 
لألقصى، ومنعت من العديد من الشبان دخول المسجد، 
كما منعت الكثير من المجموعات من البلدات العربية 
بالداخل من دخول المسجد، وفرضت إجراءات مشددة 

لنساء، حيث تم احتجاز بطاقات الهوية قبل على دخول ا
  .السماح لهن دخول ساحات الحرم

وفتحت شرطة االحتالل باب المغاربة القتحامات 
مجموعات المستوطنين، حيث استنفرت عناصر الوحدات 
الخاصة وانتشرت في ساحات الحرم إلبعاد الفلسطينيين 
عن مسار االقتحامات، حيث وفرت الشرطة الحراسة 

طنين وشددت من إجراءات دخول الفلسطينيين للمستو
  .للمسجد

وتمت االقتحامات على شكل مجموعات، نفذت 
خالل الفترة الصباحية حيث قامت المجموعات المقتحمة 
بجوالت استفزازية في ساحات الحرم ومنهم من قام بتأدية 

باب «صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 
  .لسلسلة، قبل خروجهم من باب ا»الرحمة

خالل اقتحامه ) يهودا غليك(وقام الحاخام 
لساحات الحرم، بتقديم شروحات عبر مكبر الصوت عن 

المزعوم، ودعا في شرحه للمستوطنين إلقامة » الهيكل«
، في حين شددت شرطة االحتالل من إجراءاتها »الهيكل«

على الفلسطينيين داخل ساحات الحرم، ومنعتهم من 
التي تقتحمها مجموعات االقتراب من األماكن 

  .المستوطنون

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، 
 مستوطنا ساحات المسجد األقصى، بعد ١٩٧اقتحم 

المزعوم أنصارها » منظمات الهيكل«دعوات ما تسمى بـ 
وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية 

ة رأس السن«وواسعة لألقصى عشية ما يسمى عيد 
  .«العبرية

وأوضحت األوقاف أن من بين المقتحمين الوزير 
في حكومة االحتالل، أوري أرئيل، وعضو الكنيست 
السابق، غليك، حيث من المتوقع أن ترتفع أعداد 
المقتحمين لألقصى، فيما ال تستبعد األوقاف أن ينضم 
المزيد من أعضاء الكنيست ووزراء في حكومة االحتالل 

فة التي ستتواصل حتى يوم الثالثاء لالقتحامات المكث
  .)غدا(

بدورها، حذرت وزارة األوقاف والشئون الدينية 
في السلطة الفلسطينية، من خطورة الدعوات التي 

لتنفيذ أوسع اقتحامات » منظمات الهيكل«أطلقتها 
  .«رأس السنة العبرية«للمسجد األقصى، بمناسبة 

غا، عبد الهادي األ. ودعا وكيل وزارة األوقاف د
في بيان، أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة 
الغربية والداخل، وكل من يتمكن من الوصول للقدس 
والدخول األقصى إلى الرباط في ساحات الحرم وتشكيل 
سالسل بشرية على بواباته بهدف منع قطعان 

  .المستوطنين والجماعات اليهودية من تنفيذ اقتحاماتهم

كام األمة العربية وطالب األغا زعماء وح
واإلسالمية باتخاذ إجراءات واضحة لحماية المقدسات 

  .اإلسالمية في فلسطين وعلى رأسها المسجد األقصى

وقال مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات 
اإلسالمية، والهيئة اإلسالمية العليا، ودار اإلفتاء ودائرة 
قاضي القضاة ودائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد 

المبارك ان سلطات االحتالل رعت أمس األقصى 
الحرم /اقتحامات مسعورة وواسعة للمسجد األقصى

  .القدسي الشريف
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: وأضافت المرجعيات الدينية في بيان مشترك
بدأت الجمعيات المتطرفة اليهودية بتنفيذ مخططاتها «

وبرامجها التهويدية التي اطلقتها على مدار األيام السابقة 
ية، وعلى لسان كبار حاخامتها عبر مواقعها اإلعالم

وبمشاركة مفضوحة من وزراء وبرلمانيين من أمثال يودا 
كليك واوري ارئيل اللذان قادا هذه االقتحامات المشؤومة، 
مستغلين فترة األعياد والمناسبات اليهودية كمنصة 
لتحقيق أهدافهم ومآربهم الخبيثة حيث اقرت هذه 

لعام بتنفيذ صلوات المجموعات بنواياها المبيتة لهذا ا
وطقوس تلمودية علنية وصاخبة انطالقا من ساحات 

  .«األقصى

واستنكرت المرجعيات، الممارسات التي تقود 
المنطقة والعالم نحو المجهول، السيما تصرفات شرطة 
ًاالحتالل غير المسؤولة فيما جنحت اليه بداية من 
غضها الطرف عن هذه الدعوات التحريضية المقيتة 

قل من هذا خطورة هو توفير كل أسباب الدعم وليس ا
والحماية لهذه المجموعات المتطرفة وتمكينها من تدنيس 
ساحات المسجد المباركة عبر تحويله الى ثكنة عسكرية 
تعج بمختلف وحداتها العسكرية واألمنية واالستخباراتية، 
ٍبالتزامن مع فرض حصار مطبق على كافة مداخل 

دة القديمة مع تشديد إجراءاتها على المدينة المقدسة والبل
دسي الشريف ؟الحرم ال/أبواب المسجد األقصى المبارك

باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين وغيرها من 
الممارسات التعسفية والقمعية والتي ال تعنى سوى بتمرير 

  .هذه المخططات الشيطانية

وحملت حكومة االحتالل المسؤولية كاملة عن 
يها مع دعوات غالة التطرف لتنفيذ هذه انجرارها وتماه

االقتحامات التي سبقتها عشرات بل مئات المنشورات 
التحريضية بمستوى تحريض وعنف غير مسبوق طالت 
كل ما يتعلق بالمسجد األقصى والتي ولدت من رحم االلة 
اإلعالمية لمنظومات االحتالل وما تطلق على نفسها 

كد خطورة هذه جماعات جبل الهيكل، االمر الذي يؤ
المنشورات ونوايها باحداث مس حقيقي بالوضع القائم 
في المسجد األقصى، لتكريس هذه القضية واظهارها على 

  .انها قضية نزاع قومي سيادي

ودعت الفعاليات السياسية والوطنية والقوى 
الوطنية واإلسالمية والشعبية والحركة اإلسالمية أهالي 

ني، إلى مزيد من الحشد القدس وبلدات الداخل الفلسطي
والتوافد للقدس والرباط في ساحات المسجد األقصى خالل 
موسم األعياد اليهودية، وذلك للتصدي القتحامات اليهود 

  .والجماعات االستيطانية

  ١٢ص ٣٠/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

  الهباش يحذر من تداعيات اقتحام األقصى

 

 حذر قاضي قضاة فلسطين – وفا –رام اهللا 
مود الهباش، من تداعيات اقتحام الحرم القدسي مح

الشريف من قبل المتطرفين اليهود وعصابات 
، خاصة "األعياد اليهودية"المستوطنين، بحجة ما يسمى 
 .خالل شهر تشرين أول القادم

وقال الهباش في بيان صحفي مساء األحد، إن 
الجماعات اليهودية اإلرهابية وعصابات المستوطنين 

سمى بالمناسبات الدينية اليهودية لتدنيس تستغل ما ي
باحات المسجد األقصى المبارك تحت حماية شرطة 
االحتالل وبقيادة رموز وقيادات سياسية ودينية في دولة 
االحتالل كما حصل في اقتحام صباح هذا اليوم بقيادة 
المتطرف يهودا غليك ومحاولة االعتداء على معالم 

 .وضوءالمسجد من األسبلة وأماكن ال

وطالب أبناء شعبنا في كل مكان والقادرين على 
الوصول إلى المسجد األقصى المبارك تكثيف التواجد فيه 
على مدار اليوم إلفشال مخططات جماعات اإلرهاب 
االستيطانية والدفاع عن المسجد بكل عزيمة، مؤكدا أن 
القيادة الفلسطينية تتابع األحداث عن كثب في الحرم 
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 ومحاوالت دولة االحتالل زيادة وتيرة القدسي الشريف
التوتر واالحتقان في مدينة القدس عبر استغالل هذه 
الجرائم من اعتداءات واقتحامات متواصلة تنفيذا 
لمخططات تقسيم الحرم زمانيا ومكانيا، وهو الذي 
ٕستفشله عزيمة واصرار أبناء شعبنا وقيادته وسيبقى 

 خالصا ال حق المسجد األقصى المبارك مسجدا إسالميا
لغير المسلمين فيه كما جاء في القرآن الكريم وأكدته 

 .القوانين الدولية وقرارات اليونسكو

وأوضح الهباش أن تسارع األحداث واالعتداءات 
من قبل أدوات دولة االحتالل السياسية واألمنية وعبر 
عصابات اإلرهاب اليهودي في مدينة القدس والمسجد 

جه الخصوص، تؤكد ضرورة أن األقصى المبارك على و
يتخذ العالم اإلسالمي قرارا واضحا عبر مؤسساته الرسمية 
والدينية ورجال الفكر واإلعالم بالدعوة إلى شد الرحال 
لمدينة القدس والرباط في الحرم القدسي الشريف للتأكيد 
على إسالمية المسجد ورسالة واضحة للعالم أن المساس 

قيدة أكثر من مليار بالقدس واألقصى هو مساس لع
ونصف مسلم في كل بقاع األرض وأن الحرب الدينية 
التي تسعى دولة االحتالل إلشعالها سيكتوي بنارها كل 
العالم ولن يسلم منها أو من تبعاتها أي كان على وجه 

  .األرض

  ٣٠/٩/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  
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  "سويةالعي"االحتالل يعتقل شابا من : القدس

 

فجر اليوم األحد، الشاب  اعتقلت قوات االحتالل
 شادي عطية من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة،

 أحد مراكزها في المدينة المقدسة للتحقيق إلىّوحولته 
 .معه

 حصار إلىيذكر أن العيسوية ما زالت تخضع 
متكررة  اقتحامات عسكري محكم منذ ثالثة شهور يتخلله

  .للتنكيل بالسكان

  ١/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 أسيريناالحتالل يمنع مسيرة تضامنية مع 
  مضربين في العيزرية

 

منعت شرطة االحتالل، مساء األحد، مسيرة 
تضامنية مع األسيرين المضربين عن الطعام حذيفة بدر 

 .ٕحلبية واسماعيل خلف، في بلدة العيزرية شرق القدس

وطنية مسيرة انطلقت ونظمت الفعاليات والقوى ال
من دوار وادي النار بالعيزرية، وواصلت سيرها حتى 

، المقام على "معاليه أدوميم" وصلت دوار مستوطنة 
 .أراضيها

وحاصرت شرطة االحتالل المسيرة بدورياتها 
ومنعتها من مواصلة سيرها إلى ما بعد دوار المستوطنة، 

 .ٕوقامت بدفع المشاركين وارجاعهم

ن األعالم الفلسطينية وشعارات ورفع المشاركو
وصور األسيرين للمضربين عن الطعام من بلدة أبو ديس 

 ٦٣وهما حذيفة بدر حلبية المضرب عن الطعام منذ 
  . يوما٤٠ٕيوما، واسماعيل خلف المضرب منذ 



  
  ٢٠٦ 

  ١/٩/٢٠١٩وطن 

* * * * *  

  "العيسوية"االحتالل يعتقل شابا من : القدس

 

يوم األحد، الشاب فجر ال اعتقلت قوات االحتالل
 شادي عطية من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة،

ّوحولته إلى أحد مراكزها في المدينة المقدسة للتحقيق 
 .معه

يذكر أن العيسوية ما زالت تخضع إلى حصار 
متكررة  اقتحامات عسكري محكم منذ ثالثة شهور يتخلله

  .للتنكيل بالسكان

  ١/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ًاالحتالل يجبر مقدسيا على هدم منشأته 
  التجارية بسلوان

 

 أجبرت بلدية – وكاالت –فلسطين اليوم 
االحتالل اإلسرائيلي، المواطن مأمون جالجل، مساء اليوم 
األحد، على هدم منشأته التجارية الكائنة في حي 

  .البستان ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص

سلوان أن  /ادي حلوةوأوضح مركز معلومات و
المواطن جالجل هدم منشأته التجارية بيده، حيث سلمته 
طواقم البلدية صباح اليوم قرار هدم إداري للمنشأة، كما 
سلمته قبل شهر استدعاء لمراجعة البلدية بحجة البناء 

  .دون ترخيص

وأضاف جالجل أنه بنى المنشأة قبل شهرين، 
أن مفتش البلدية  ، الفتا"البالليت"من الصاج المقوى 

البالليت والسقف "طالبه بهدم البناء بشكل كامل 
، وتبلغ "وهي عبارة عن باطون واألعمدة واألرضية
  . مترا مربعا٣٠مساحته 

   ١/٩/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

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

  المقدسية

 

 الفلسطينية األهليةالمنظمات استنكرت شبكة 
اقتحام قوات االحتالل لجمعية برج اللقلق في مدينة 

 الداخلي األمنالقدس المحتلة بقرار من ما يسمى وزير 
في حكومة االحتالل جلعاد اردان وقيام شرطة االحتالل 

 الجمعية بعد ساعات من أبواب على اإلغالق أمربوضع 
م داخل الجمعية قبل  دوري العائالت الذي ينظإقامةمنع 

 من األهاليان تخلي الملعب من المشاركين، وتقوم بمنع 
الدخول حيث انتشرت قوات كبيرة من حرس الحدود 
وشرطة االحتالل ومخابراته في محيط الجمعية لمنع 
النشاط بدواعي تمويله من السلطة الفلسطينية، وعملت 

 . الشعارات والملصقات منهاإزالةعلى 

في بيان صادر عنها، اليوم  الشبكة وأكدت
 إطار، ان هذه الممارسات االحتاللية تندرج في األحد

الحرب المفتوحة التي تشنها على الوجود الفلسطيني في 
 الوجود إلنهاء سعيها إطارمدينة القدس المحتلة، وفي 

عبر سياسات الضم واالستيطان وهم البيوت، والذي يقع 
ل المؤسسات  عمإنهاء ًأيضافي دائرة االستهداف 

 فيها بما فيها تجاه أنشطة أية لمنع ٕواغالقهاالمقدسية 
 والمسيحية، وتقيد حرية العبادة اإلسالميةالمقدسات 

بسبب المنع واالغالقات المتواصلة جراء سياسة الحصار 
 من أكثرالخانق الذي تتعرض له المدينة على مدار 

 الذي اثر بشكل كبير على األمرعقديين بشكل خاص 
 االقتصادية واالجتماعية حيث الضرائب، وضاعاأل

والحمالت المسعورة على المحال التجارية والمؤسسات 
وسياسة العقوبات الجماعية لتفريغ المدينة من 

 .أصحابها



  
  ٢٠٧ 

 تفعيل الجانب أهمية الشبكة على وأكدت
القانوني لمالحقة دولة االحتالل ورفع دعاوى قضائية 

 في اإلسرائيليةاكات بشكل واضح وسريع لوضع حد لالنته
 المتحدة األمم الدولية وخصوصا األطرافالمدينة، ودعوة 

ومؤسساتها لتحمل المسؤولية تجاه ما يجري من 
 دولة إلزامسياسات تطهير عرقي في القدس والعمل على 

االحتالل بوقف االنتهاكات الجسيمة التي تمارسها بشكل 
 ةألهميممنهج ويومي في القدس، كما دعت الشبكة 

تظافر الجهود على المستوى الرسمي والوطني لمد 
المؤسسات المقدسية بكل مقومات الصمود والبقاء 

 والعمل على تثبيت اإلسرائيليةلمواجهة هذه االجراءات 
 .المواطن المقدسي

وكانت جمعية برج اللقلق تعرضت على مدار 
اليومين لحملة شرسة من قبل قوات االحتالل وسبق قرار 

ام جنود االحتالل باعتقال عدد من العاملين  قيإغالقها
والقائمين على الجمعية من بينهم ناصر غيث رئيس 

 ومنتصر ادكيك مدير الجمعية وخالد اإلدارةمجلس 
 عنهم في اليوم اإلفراج قبل ان يتم األنشطةالصياد مدير 

  .التالي

  ١/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 ٧٦إداري بحق ُاالحتالل يصدر أوامر اعتقال 
 ًأسيرا

 

أصدرت سلطات االحتالل  -) فلسطين(رام اهللا 
جديد (أمر اعتقال إداري ) ٧٦(اإلسرائيلي، اليوم األحد، 

 .سرىبحق عدد من األ) وتجديد

شؤون األسرى والمحررين في  لهيئة  وأفاد بيان،
أن مدد االعتقال تتراوح ما  ،)رسمية(سجون االحتالل 

قابلة للتجديد عدة مرات،  بين شهرين إلى ستة أشهر،
  .أغسطس المنصرم /وذلك خالل شهر آب

اعتقال دون تهمة أو " اإلداري"ُيشار إلى أن 
ة ال يمكن محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سري

 .للمعتقل أو محاميه اإلطالع عليها

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

 .للتجديد

وتعمد سلطات االحتالل اإلسرائيلية إلى توسيع 
رية في صفوف الفلسطينيين، ضمن نطاق االعتقاالت اإلدا

الجماعية، محاولة بذلك قمعهم والحد   سياسة العقوبات
  .من قدرتهم على المقاومة

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

  .اإلداريين

  ٢/٩/٢٠١٩وكالة قدس برس انترناشيونال لالنباء 

* * * * *  

ائيلي برفقة مستوطنين يقتحمون وزير إسر
 األقصى

 

اقتحم وزير الزراعة في  –القدس المحتلة  
حكومة االحتالل اإلسرائيلي أوري ارئيل، برفقة مجموعة 
من المستوطنين، صباح اليوم األحد، باحات المسجد 

  .األقصى، وسط حراسة مشددة من قوات االحتالل

 ٣٠و" ارئيل"وأفادت مصادر مقدسية، بأن 
طنا اقتحموا األقصى منذ ساعات الصباح، ونفذوا مستو

  .جولة استفزازية في باحاته

عدا الجمعة (ًويتعرض المسجد األقصى يوميا 
لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل ) والسبت

المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى فترتين 
صباحية ومسائية، فيما تزداد وتيرة تلك االقتحامات خالل 



  
  ٢٠٨ 

ترة األعياد اليهودية، في محاولة لتقسيمه زمانيا ف
  .ومكانيا

  ٢/٩/٢٠١٩ فلسطين أون الين

* * * * *  

ًمستوطنا اقتحموا األقصى الشهر  ٣٣٣٠
  الماضي

 

تقرير  وثق – وكاالت – الحدث الفلسطيني
صادر عن مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي 

موا المسجد والفلسطيني أن أعداد المستوطنين الذين اقتح
آب المنصرم، تصاعد / األقصى، خالل شهر أغسطس

وقال المركز إن عدد المستوطنين الذين .ٍبشكل كبير
ً مستوطنا، بينهم ٣٣٣٠اقتحموا األقصى خالل آب وصل 

عناصر في جيش االحتالل بلباسهم العسكري، وما 
ًيسمون بطالب الهيكل المزعوم، مشيرا إلى أن عدد 

، باإلضافة لـ ٣١٨٠ن لألقصى بلغ المستوطنين المقتحمي
 من طالب الهيكل المزعوم، ومن بين المقتحمين ٥٠

وبين .وزير الزراعة في حكومة االحتالل اوري ارئيل
المركز أن االقتحام األوسع كان في أول أيام عيد 

 ً مستوطنا، وقاد االقتحام١٧٢٩  بلغإذاألضحى المبارك 
امات بما يسمى المتطرف يهودا غليك، وتأتي هده االقتح

 ".ذكرى خراب الهيكل"بـ

كما شهد شهر أغسطس الماضي جملة من 
االعتداءات وحاالت الطرد طالت المعتكفين داخل 
األقصى، وتدنيسه واقتحامه من قبل المستوطنين 

 .المتطرفين وجنود وشرطة االحتالل

وقال مدير عام مركز القدس لدراسات الشأن 
و عواد إن اقتحامات اإلسرائيلي والفلسطيني عماد أب

الدينية " الصهيونية" أن إلىاألقصى في ازدياد وهذا يشير 
، كما أن اإلسرائيليةباتت مؤثر كبير على سير الحكومة 

نتنياهو في ظل وجوده في الحكومة الدينية بات 

للصهيونية الدينية التأثير الكبير، حيث استطاعت أن 
 الحد إلىات تستغل هذه الظروف الحالية بزيادة االقتحام

 الصهيونية الدينية، وربما حاولت إليهاألكبر الذي تطمح 
 ٕواغالقتأكيد التقسيم الزماني من خالل ساعات اقتحام 

 .معينة لألقصى

  ٢/٩/٢٠١٩الحدث 

* * * * *  

ّأحد عناصر االحتالل يتبول في المسجد 
  األقصى ويثير غضب الفلسطينيين

 

اعي تداول نشطاء عبر مواقع التواصل االجتم
ّشريط فيديو وثقه أحد  الليلة الماضية وصباح اليوم

 المصلين الفلسطينيين يكشف فيه أحد عناصر الوحدات

ّالخاصة بشرطة االحتالل وهو يتبول في الساحة الشرقية 
؛ األمر )محيط مبنى باب الرحمة(المبارك  األقصى للمسجد

الذي أثار غضب الجميع ودعوا إلى محاسبته وطرده من 
 .األقصى

 تدنيس إن تصرف الشرطي: "وقال بعض النشطاء

للمسجد األقصى كمقدس إسالمي ال يقل أهمية عن 
والمدينة، ولهذا ال يمكن  المسجدين الشريفين في مكة

معاقبته  السكوت على مثل هذا التصرف الحقير، وال بد من
  ".والتحقيق معه وعدم استمراره في العمل في نفس المسجد

لمناظر هي جزء من حملة هذه ا: "وقال آخرون
نستغرب من تكرارها، فسبق  االستفزاز وتدنيس األقصى، وال

 وأن شاهدنا شرطي يتجول في ساحات األقصى وهو يحمل

  ".قنينة نبيذ واليوم شرطي يتبول، وال نعلم ماذا ينتظرنا بعد

في الوقت نفسه، طالب عدد من النشطاء دائرة 
ت عن هذا التصرف األوقاف والحكومة األردنية عدم السكو
  .المشين واالستفزازي لمشاعر المسلمين

  ٢/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  



  
  ٢٠٩ 

 منشأة في محيط مطار ٢٠إخطارات بهدم 
  قلنديا

 

 وزعت طواقم تابعة لبلدية - االيام الفلسطينية
االحتالل في القدس بحماية قوات معززة من جيش 

لمنشآت ٕاالحتالل قبل يومين إخطارات هدم واخالء 
مواطنين في محيط جدار الضم والتوسع العنصري قرب 

  . مخيم قلنديا شمال مدينة القدس

وقالت مصادر أمنية إن الطواقم وزعت إخطارات 
 منشأة تركزت في حي المطار، ٢٠ٕهدم واخالء ألكثر من 

الذي كان قد تلقى أصحابه قبل أكثر من عام أوامر 
شآتهم، واليوم مراجعة للمحاكم االسرائيلية بخصوص من

تم توزيع اإلخطارات بحجة عدم استصدار التراخيص 
  .الالزمة

ويتعرض المخيم لعمليات هدم متواصلة من قبل 
قوات االحتالل اإلسرائيلي، حيث تم تأسيس المخيم في 

 في مساحة ال ١٥٠٠٠، ويقطنه أكثر من ١٩٤٩العام 
  . دونما٣٥٣تزيد على 

  ١٥ ص٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 بناية للفلسطينيين في ٢٤حتالل يهدم اال
  الضفة والقدس

 

أفاد تقرير توثيقي لألمم المتحدة أن سلطات 
 مبنى يملكها فلسطينيون ٢٤االحتالل اإلسرائيلي هدمت 

في مختلف أنحاء الضفة الغربية، خالل األسبوعيين 
  .األخيرين، وذلك بحجة عدم وجود التراخيص

ية التابع وذكر مكتب تنسيق الشؤون اإلنسان
في تقريره الدوري عن حماية ) أوتشا(لألمم المتحدة 

تدمير المنازل ترتب عليه تهجير تسعة «المدنيين إن 
  . آخرين٨٠أشخاص ولحقت األضرار بما ال يقل عن 

ولفت إلى أنه تجاوز عدد األشخاص الذين 
هجروا بسبب عمليات الهدم حتى اآلن من هذا العام 

 برمته ٢٠١٨م في العام  شخصا على األقل عدده٤٨٠
  .« شخصا٤٧٢

وهدمت عشرة من هذه المباني شرقي القدس، 
في حين نفذت بقية عمليات الهدم في أربعة تجمعات 

 مبنى قدمت ١٣، وكان منهم )ج(سكانية في المنطقة 
ٍ، بما فيها سبعة مبان )ج(ًمساعدة إنسانية في المنطقة 

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

ونفذت قوات االحتالل خالل المدة نفسها، ما 
 عملية بحث واعتقال في قرى الضفة ١٧٨مجموعه 

 في ٣٥ عملية في القدس، و٣٧الغربية وبلداتها، منها 
 ١٩٠ُ في رام اهللا، واعتقل ما ال يقل عن ٢٦الخليل، و

  .فلسطينيا خالل هذه العمليات

 حادثة منفصلة لالعتداءات ١٤كما سجلت  
المستوطنين، حيث أصاب مستوطنون أربعة فلسطينيين، 

  .منهم طفل، بجروح وألحقوا األضرار بممتلكات فلسطينية

 ١٧٣وأصابت قوات االحتالل ما مجموعه 
فلسطينيا بجروح في اشتباكات متعددة في مختلف أنحاء 

  .الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس

) أوتشا(أما فيما يتعلق بقطاع غزة أشار تقرير 
 مناسبة، وفي سياق ٣٩خالل ما ال يقل عن «إلى أنه 

فرض القيود على الوصول، أطلقت قوات االحتالل النيران 
التحذيرية في المناطق المحاذية للسياج الحدودي وقبالة 

  .ساحل غزة

كما استمرت تظاهرات مسيرة العودة الكبرى قرب 
 فلسطينيا بجروح ٢٦٨ما أسفر عن إصابة السياج، 

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

  .الحدودي شرق القطاع

  ١٥ ص٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

توتر باألقصى واقتحام قبة الصخرة وهدم 
  مسجد في الخليل

 

 ساد التوتر قبل -  وكاالت- محتلةفلسطين ال
ظهر أمس االثنين، في المسجد األقصى المبارك، خالل 
اقتحام قوات االحتالل ومخابراته مسجد قبة الصخرة 

وأوضح فراس الدبس مسؤول العالقات العامة . المشرفة
واإلعالم أن شرطة االحتالل برفقة مجموعة من عناصر 

مسجد الصخرة المخابرات النسائية حاولت الدخول ل
بمالبس غير محتشمة، فتصدى الحراس لهم لهم لحراس 
واستدعيت الشرطة قوات إضافية واقتحموا بالقوة 

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

  .المكان

كما اقتحم عشرات المستوطنين صباح أمس، 
 الحرم القدسي الشريف - ارك باحات المسجد األقصى المب

بمدينة القدس المحتلة، حسب ما افاد به مدير عام دائرة 
االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى 

  .بالقدس الشيخ عزام الخطيب

في رام اهللا، ان ) بترا(وقال الخطيب لمراسل 
االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة 

 االسرائيلي الخاصة المدججة من شرطة االحتالل
 مستوطن اقتحموا ساحات ١٠٢واضاف، ان . بالسالح

األقصى، وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية 
أمنية مشددة وسط حالة من الغضب والغليان سادت في 

  .ارجاء الحرم القدسي الشريف

وهدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، أمس االثنين، 
يتين قيد االنشاء في منطقة خلة مسجدا وغرفتين سكن

الشرباتي بحي جبل جوهر في الضاحية الجنوبية لمدينة 
وقال الحاج جوهر الرجبي المشرف على بناء . الخليل

ً مترا مربعا تقريبا ١٦٠مسجد األمة، ان مساحة المسجد  ً ً
 كوب، قد تم هدمهم من ١٠٠ويحوي بئر نياه سعته نحو 

. على تراخيص للبناءقبل االحتالل بحجة عدم الحصول 
واشار الى ان المسجد في المراحل االخيرة من التشطيب 

  .والتعمير

كما هدم االحتالل غرفتين سكنيتين قيد االنشاء 
واعتبرت وزارة األوقاف، في بيان لها، . في المنطقة ذاتها

ان هدم المسجد في الخليل عدوانا على المقدسات 
لسطين اإلسالمية، وعلى مشاعر المسلمين في ف

والعالمين العربي واإلسالمي، وهي جريمة تمس بحق 
المسلم الفلسطيني في حرية أدائه لعبادته، ويعاقب عليها 

  .في القانون الدولي

في موضوع آخر، أفادت هيئة شؤون األسرى 
 أسير في معتقل ٢٠٠والمحررين، أمس، أن أكثر من 

شرعوا باضراب مفتوح عن الطعام، وذلك » ريمون«
ة بإزالة أجهزة التشويش المسرطنة، وتحسين للمطالب

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

ُوأوضحت الهيئة أن جلسات الحوار التي عقدت 
االحد بين إدارة سجون االحتالل اإلسرائيلية وممثلي 

بمعتقل ) ٤(فصائل وتنظيمات الحركة األسيرة في قسم 
بسبب  باءت بالفشل ووصلت لطريق مسدود،» ريمون«

. عدم استجابة ادارة السجون لمطالب الحركة األسيرة
) ١(وأضافت أن إدارة المعتقل أقدمت على إغالق قسم 

ًاغالقا شامال، وذلك كرد على خطوة األسرى ببدء ) ٤(و ً
  .معركة األمعاء الخاوية
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ماطلة التي وأدانت الهيئة سياسة التعنت والم
تتبعها إدارة سجون االحتالل في االستجابة البسط 
المطالب الحياتية واالنسانية ألبناء الحركة األسيرة، 
مطالبة بضرورة مساندة األسرى بمعركة النضال التي 
يخوضوها، وفضح جرائم االحتالم المرتبكة بحقهم والتي 

  .تخالف كافة المواثيق الدولية ومبادئ حقوق االنسان

ى ذلك، شن جيش االحتالل فجر أمس إل
اإلثنين، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة 

 فلسطينيا ومصادرة ٢٢الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 
عشرات آالف الشواقل وأسلحة ووسائل قتالية بحجة أنها 

  .تستخدم ضد االحتالل

ووفقا لبيان جيش االحتالل فإن جنوده اعتقلوا 
رى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة  فلسطينيا ج٢٢

األمنية، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 
كما أصيب جندي . ضد المستوطنين وجنود االحتالل

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

  .بالغاز المدمع

رات آالف الشواقل وصادرت قوات االحتالل عش
خالل مداهمة منازل لمواطنين بزعم أنها توظف للقيام 

  .اإلرهابية»بعمليات وصفها االحتالل بـ

في موضوع آخر، طالب الدكتور مشعل بن فهم 
السلمي رئيس البرلمان العربي من جمهوريتي 

 من خالل رسائل مكتوبة –» ناورو»و» هندوراس«
» ن هرنانديزخوا«وجهها لرئيس جمهورية هندوراس 

ٕوالى رئيسي » بارون واكا«ٕوالى رئيس جمهورية ناورو 
 بمراجعة موقفهما االعتراف -البرلمان في الدولتين

ًبالقدس عاصمة للقوة القائمة باالحتالل، واإللتزام بقرارات 
األمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني لمدينة 

  .القدس المحتلة

في رسائله المكتوبة وعبر رئيس البرلمان العربي 
بافتتاح » هندوراس«عن رفضه التام لقرار جمهورية 

مكتب تجاري يحمل صفة دبلوماسية في القدس المحتلة، 
ًاالعتراف بالقدس عاصمة للقوة » ناورو«وقرار جمهورية 

ً، مؤكدا إن هذه القرارات )إسرائيل(القائمة باالحتالل 
ًريحا ً تمثل خرقا ص- غير المسؤولة -واإلجراءات 

ًللقانون الدولي، ويرفضها الشعب العربي رفضا قاطعا،  ً
ٕوان أية قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس 
المحتلة ليس لها أي أثر قانوني، وهي الغية وباطلة، 
ًونطالب بمراجعتها والغائها من قبل الدولتين امتثاال  ٕ ُ

مع ًلقرارات مجلس األمن ذات الصلة، واحتراما لعالقاتهما 
  .الدول العربية واإلسالمية

وشدد رئيس البرلمان العربي إن قرار الجمعية 
م ٢٠١٧ كانون أول ٢١العامة لألمم المتحدة بتاريخ 

دعا جميع الدول إلى االمتناع عن إنشاء بعثات 
دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم االعتراف 

ًعيا بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات، دا
االلتزام بما » ناورو»و» هندوراس«رئيسي جمهوريتي 

أقرته األمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس 
 لسنة ٤٧٨المحتلة ومنها قرار مجلس األمن الدولي رقم 

 الذي اعتبر ضم القوة القائمة باالحتالل ١٩٨٠
ًللقدس باطال والغيا، ومبادرة السالم العربية ) إسرائيل( ً

م، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية ٢٠٠٢لعام 
العامة ومجلس األمن الدولي ذات الصلة، والفتوى 

م ٢٠٠٤ يوليو ٩القانونية لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 
بشأن جدار الفصل العنصري، التي تؤكد جميعها الحفاظ 
على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس، وتعتبر 

ي الفلسطينية المحتلة  يتجزأ من األراضًالقدس جزءا ال
  .م١٩٦٧عام 

  ١ ص٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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ّاالحتالل يمدد اعتقال تسعة مقدسيين ُ  

 

مددت سلطات االحتالل اعتقال تسعة مواطنين 
من القدس المحتلة، كانت اعتقلتهم فجر يوم أمس من 

  .منازلهم حتى يوم الخميس القادم

 انية شبان من بلدةوشملت قرارات التمديد ثم

فادي محمد عطية، : العيسوية وسط القدس المحتلة هم
أحمد جمال عطية، عماد  محمود عبد الرؤوف محمود،

 أبو ريالة، جمال عمران داري، صالح محمد داري، محمود
  .محمد محيسن، محمد صالح داري

اعتقال الشاب نور الشلبي كم  تمديد كما تم
  .س التاريخيسكان حي الصوانة قرب سور القد

  ٣/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  قوات االحتالل تعتقل مواطنين من العيسوية

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي،  اعتقلت – وكاالت
مساء اليوم الثالثاء، مواطنين من بلدتي العيسوية 

 .وسلوان، بالقدس المحتلة

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل 
لخمسيني محمد موسى محيسن أثناء اعتقلت المواطن ا

تواجده في محل تجاري ببلدة العيسوية، والشاب يزن 
  .صيام من منزله في حي وادي حلوة ببلدة سلوان

  ٣/٩/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

نتنياهو يتحدى الفلسطينيين ويقتحم الحرم 
  اإلبراهيمي اليوم

 

 يشارك رئيس الوزراء اإلسرائيلي –رام اهللا  
الحرم اإلبراهيمي  ين نتنياهو، األربعاء، في اقتحامبنيام

للمرة األولى وسط إجراءات أمنية مشددة  في الخليل
 .واحتجاجات واستعدادات فلسطينية للتصدي لهذه الزيارة

وشددت قوات االحتالل من إجراءاتها األمنية في 
البلدة القديمة من مدينة الخليل، خاصة في محيط الحرم 

 تل ارميدة وشارع الشهداء وحي اإلبراهيمي وحي
. ًالساليمة وحي واد الحصين وحي الراس، تمهيدا للزيارة

ودفعت قوات االحتالل بوحدة خاصة إلى المنطقة التي 
من المفترض أن يزورها نتنياهو منذ االثنين، وفتشت 

 .العديد من المنازل الفلسطينية والشوارع والمداخل

م حيث ونصب جيش االحتالل خيمة قرب الحر
من المتوقع أن يلقي نتنياهو كلمة، يؤكد فيها على 
سيطرة االحتالل على المسجد اإلسالمي الخالص، بهدف 

  .كسب أصوات الناخبين من المستوطنين في االنتخابات

ووجه تجمع شباب ضد االستيطان، دعوات 
ات السود على الرأيألهالي المدينة للتصدي للزيارة ورفع 

وناشد التجمع األهالي . ة القديمةأسطح منازل في البلد
بعدم التعاطي مع الزيارة ونبذ ومقاطعة أي شخصية 

  .فلسطينية تحاول استقباله

: من جانبه قال نائب محافظ الخليل خالد دودين
هذه الزيارة من نتنياهو ما هي إال محاولة لكسب أصوات "

وأضاف أن . "المستوطنين، وهي ال تعني أي شيء لنا
االحتالل بزيارته للخليل لن يغير أي شيء رئيس وزراء "

من الواقع التاريخي والديني لمدينة أبي األنبياء الخليل 
وللمسجد اإلبراهيمي، وهو يمارس عنصريته واحتالله 

  ."على األرض، ولن يغير ذلك شيئا من تاريخنا

وحذرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية من 
لمحتلة عقب نصب التداعيات الخطيرة في مدينة الخليل ا

ًالمستوطنين الخيام الكبيرة في منطقة تل ارميدة استعدادا 
الستقبال نتنياهو بحجة المشاركة في طقوس رسمية 

وقالت إن . إلحياء الذكرى التسعين ألحداث ثورة البراق
زيارة نتنياهو وما يجري اآلن في مدينة الخليل المحتلة 

ة القدس المحتلة ًيذكرنا تماما بزيارة أرئيل شارون لمدين
 التي أشعلت انتفاضة األقصى، مؤكدة أن ٢٠٠٠عام 
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الزيارة تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين، 
  .وستجر المنطقة لحرب دينية ستكون لها عواقب كبيرة

من جانبها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية، ما وصفته بالزيارة االستعمارية االستفزازية 

خليل وبلدتها القديمة وللحرم اإلبراهيمي الشريف لمدينة ال
  .اليوم

واعتبرت في بيان لها، أن هذه الزيارة استعمارية 
عنصرية بامتياز يقوم بها نتنياهو في أوج معركته 
االنتخابية في محاولة الستمالة األصوات من اليمين 
واليمين المتطرف لصالحه، وتأتي في إطار مخططات 

سرائيل لتهويد البلدة القديمة في اليمين الحاكم في إ
الخليل بما فيها الحرم اإلبراهيمي الشريف، ومصادرة 
سوق الجملة ومنحه للمستوطنين، خاصة أن المستشار 
ًالقضائي لحكومة االحتالل كان قد أصدر أمرا بوقف 

  .سيطرة بلدية الخليل على السوق

وحذرت الوزارة من مخاطر ونتائج زيارة نتنياهو 
نة الخليل المحتلة، خاصة أن سلطات االحتالل لقلب مدي

أبلغت سكان حي تل ارميدة والبلدة القديمة ومحيطها 
بإجراءات تضييقية وتنكيلية بالمواطنين الفلسطينيين 
ًتمهيدا لتلك الزيارة المشؤومة مثل إغالق الحرم 
اإلبراهيمي الشريف أمام المصلين وحظر التجوال 

  .والتحرك

جتمع الدولي والمنظمات وطالبت الوزارة الم
األممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو تحمل 
المسؤولية القانونية واألخالقية تجاه معاناة شعبنا في 
ٕالخليل، وفضح هذه الزيارة وادانتها، واتخاذ ما يلزم من 
اإلجراءات لمنعها، وتحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية 

  .الكاملة والمباشرة عن تداعياتها

 ٤/٩/٢٠١٩س العربي القد

* * * * *  

 من جنود االحتالل بمواجهات شمالي ٣إصابة 
  القدس

 

ــــة ــــدس المحتل ــــن جنــــود  ُأصــــيب – الق ــــة م ثالث
االحتالل اإلسرائيلي، خالل مواجهات شهدها مخيم شعفاط 
في القـدس المحتلـة، ليـل الثالثـاء، وفجـر اليـوم األربعـاء، 

 .بين شبان فلسطينيين وقوات االحتالل

 مــن ٣ّ، بــأن إعالميــة فلــسطينية مــصادر وأفــادت
التـابع لقـوات االحـتالل " حرس الحدود"عناصر ما يسمى بـ

اإلســرائيلي، ُأصــيبوا خــالل مواجهــات عنيفــة، كــان شــهدها 
ــة الماضــية،  ــة، الليل مخــيم شــعفاط شــمالي القــدس المحتل
وامتدت حتـى الفجـر، تخللهـا إطـالق جنـود االحـتالل النـار 

 ٧ز المــسيل للــدموع، مــا أوقــع والرصــاص المطــاطي والغــا
  .ًإصابات بالمطاطي عولجت ميدانيا

المـستوطنون، عشرات على صعيد آخر، استأنف 
  . األربعاء، اقتحاماتهم للمسجد األقصىأمس

ّوكـان األســبوع المنــصرم، سـجل اقتحــام أكثــر مــن 
ّ مستوطن لباحات األقصى، في وقت صـعد االحـتالل ٥٠٠

رابطين فيــه باالعتقــال مــن اســتهدافه لحــراس المــسجد والمــ
  .واإلبعاد

، أمـسمن ناحية أخرى، أرغمـت بلديـة االحـتالل، 
المقدسي جميل عزمي مـسالمة، مـن منطقـة وادي الربابـة 
فــي ســـلوان جنــوبي المـــسجد األقــصى، علـــى هــدم منزلـــه 

  .بيديه بذريعة البناء غير المرخص

ـــان فلـــسطيني آخـــر مـــن ســـكان ســـلوان هـــو  وك
 بيديه قبـل يـومين، وأرغمتـه مأمون جالجل، قد هدم منزله

ٕبلدية االحتالل، تحت طائلة الغرامـة الماليـة والزامـه بإزالـة 
  .األنقاض

وتزامن ذلك، مع قيام طواقم مـن بلديـة االحـتالل، 
بعمليــة مــسح لمنزلــي جمــال عمــرو المحاضــر فــي جامعــة 
ــسم المخطوطــات فــي  ــيس ق ــه رضــوان رئ ــت، ونجل بيــر زي



  
  ٢١٤ 

بذريعــــة البنــــاء غيــــر ًدائــــرة األوقــــاف، تمهيــــدا لهــــدمهما 
  .المرخص

، إضـافة األولوكانت تلـك الطـواقم هـدمت، أمـس 
بناء على منزل قائم في حي الطور شرقي البلـدة القديمـة 
مـــن القـــدس، تعـــود للمقدســـي محمـــد أحمـــد أبـــو الهـــوى، 
ــد  وســلمت إخطــارات هــدم لعــشرات المنــشآت والمــساكن قي

  .اإلنشاء في حي بشير من أراضي جبل المكبر

  ٦ ص٥/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

مستوطنون يقتحمون ساحات األقصى بحراسة 
 مشددة

اقتحمت  - وكاالت -  فلسطين المحتلة-عمان 
مجموعات المستوطنين صباح أمس الخميس، ساحات 

  .المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة

ً مستوطنا اقتحموا ٣١ّوأفادت مصادر محلية، أن 
 بينهم عضو كنيست اسرائيلي، ساحات المسجد األقصى،

وتجولوا فيها بحراسة أمنية مشددة من قوات االحتالل 
  .اإلسرائيلي

واستنكر رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى 
السعود زيارة رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ًلمدينة الخليل، واصفا إياها باالستفزازية لمشاعر 

 االبراهيمي والعديد من الفلسطينيين كونها تحوي الحرم
  .المقدسات

واكد خالل لقاء اللجنة امس، وزير االوقاف 
والشؤون والمقدسات االسالمية عبد الناصر أبو البصل، 
الرفض المطلق لجميع الممارسات واالقتحامات التي تقوم 

  . بها قوات االحتالل اإلسرائيلية تجاه االهل في الخليل

ية الهاشمية بدوره، أكد أبو البصل أن الوصا
 .التاريخية على المقدسات ثابتة

  ١ ص٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مستوطن اقتحموا األقصى خالل ) ٣٣٦ (
  األسبوع الماضي

 

 العبـــري صـــباح "حدشـــوت هارهبايـــت"قـــال موقـــع 
ّاليـــوم الجمعـــة، إن مئـــات المـــستوطنين اقتحمـــوا ســـاحات 

   .المحتلة مدينة القدس المسجد األقصى، في

ـــــع العبـــــري، أن وأفـــــاد ال ًمـــــستوطنا ) ٣٣٦(ّموق
اقتحموا باحات المسجد األقصى، هذا األسبوع بحماية مـن 

  .االحتالل اإلسرائيلية شرطة

 ٦/٩/٢٠١٩ الفلسطينية الرأي

* * * * *  

اعتقال شاب وقاصر من العيسوية في القدس 
  المحتلة

  

ــــوات االحــــتالل مــــساء أمــــس ــــت ق ــــل اعتقل  الطف
مـن بلـدة العيـسوية ) ًعامـا١٥(أحمـد خالـد عطيـة  القاصر

ــابع لهــا فــي القــدس  ــز ت ــى مرك ــه ال ــدس، وحولت ٍوســط الق ّ
 .للتحقيق معه

وكانــت قــوات االحــتالل قــد اعتقلــت مــساء أمــس 
ـــــو شوشـــــة  ـــــشاب محمـــــد أب وادي  مـــــن ســـــكان حـــــي(ال

مـن  المـسجد األقـصى مـن أمـام) قرب سور القـدس الجوز
  .جهة سوق القطانين

  ٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّإصابة شابين مقدسيين برصاص جنود 
  االحتالل خالل عملهما ببلدة العيسوية

 

 جنـــوب ســـلوان كان بلـــدةســـأصـــيب شـــابان مـــن 
أثنـــاء عملهمـــا ببلـــدة العيـــسوية وســـط  األقـــصى المـــسجد
 قــــوات االحــــتالل للبلــــدة اقتحــــام حتلــــة خــــاللالم القــــدس

ـــــــصوتية ٕواطالقهـــــــا ـــــــل ال  الرصـــــــاص المطـــــــاطي والقناب
 .والغازية السامة المدمعة الحارقة



  
  ٢١٥ 

ـــصدر محلـــي  ـــدس عـــن م ونقـــل مراســـنا فـــي الق
ــــشابين المــــصابين همــــا ــــدة أن ال ــــسر : ُفــــي البل معــــاذ تي

العباســــــي، ووســــــام العباســــــي، وتــــــم نقلهمــــــا لمــــــشفى 
 .قدس المحتلة للعالجهداسا بعين كارم غربي ال

  ٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

توسيع شارع األنفاق لربط القدس بمستوطنات 
 "غوش عتصيون"

  

وزارة المواصالت وبلدية االحتالل بالقدس  أعلنت
شارع  (٦٠أنها ستقوم بتنفيذ توسيع شارع   المحتلة

من خالل شركة موريا ) األنفاق جنوبي القدس
 .اإلسرائيلية

فق اليافطة التي وضعت بالقرب من مكان وو
تنفيذ األشغال فإن األعمال الجارية ستشمل إقامة نفقين 
إضافة إلى مسار للمواصالت العامة على أن ينتهي 

 .٢٠٢٢العمل في كانون أول 

وقد بدأت جرافات إسرائيلية قبل أيام بأعمال 
التوسعة والتجريف في المنطقة قبل النفق األول من جهة 

 تزامنا مع أعمال أخرى من الجهة المقابلة بعد القدس
 .حاجز النفق العسكري وقبل النفق المؤدي إلى القدس

وقالت شركة موريا على موقعها أن شارع النفق 
يعاني من أزمة مرورية طوال اليوم وتحديدا في الصباح 
حيث يسلكه مستوطنون قادمون من مستوطنات غوش 

 من المسار المقابل عتصيون باتجاه القدس وفي المساء
 يخدم المستوطنين من ٦٠مشيرة إلى أن شارع 

مستوطنات غوش عتصيون وبيتار ايليت وافرات وكريات 
 .أربع في الخليل وتسور هداسا

وأشارت الشركة أنه بما أن هناك زيادة في عدد 
السكان فإن عدد المركبات التي تسير على الشارع يوميا 

شارع مما تستدعي الحاجة في تزايد وال يوجد سوى هذا ال

ٕإلقامة نفقين لتسهيل الحركة المرورية في الشارع وانهاء 
 .األزمة المرورية الخانقة

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن آليات 
االحتالل اإلسرائيلي، جرفت، أراضي في منطقة المخرور 

 بيت لحم، لشق نفق شمال غرب بيت جاال في محافظة
تحت األرض على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع 

بمسافة تصل قرابة الكيلو " غوش عصيون"مستوطنة 
 ."٦٠"متر، وذلك في إطار توسيع الشارع االلتفافي رقم 

أعمال التجريف ستسلب العشرات من : "وأضاف
الدونمات من أراضي المواطنين في بيت جاال، وذلك في 

الستيطانية الشرسة التي تتعرض لها ظل الهجمة ا
المنطقة، وآخرها كانت قبل ثالثة أيام بهدم مطعم ومنزل 

 ."للمواطن رمزي قيسية

 ٧/٩/٢٠١٩ فلسطين اآلن

* * * * *  

فلسطيني يهاجم عناصر من االحتالل اعتدوا 
  على امرأة مقدسية

أكد شهود عيان لمراسلنا في القدس أن شابا 
المحتلة انهال بالضرب على فلسطينيا من سكان القدس 

عدد من عناصر شرطة وجنود االحتالل بعد مهاجمتهم 
لفتاة فلسطينية قرب مستوطنة بزجات زئيف بمدينة 

 .القدس المحتلة

وكانت عناصر االحتالل اعتدت على الفتاة 
الفلسطينية ورشها بالغاز الحارق، في حين استدعت 

ولم يعرف قوات االحتالل قوة عسكرية إضافية للمنطقة، 
مصير الشاب المقدسي ما إذا تم اعتقاله أو االعتداء 
عليه، كما لم يعرف ما إذا تم تحويل الفتاة إلى مشفى 

  .للعالج أو اعتقالها أو سبب االعتداء عليها

 ٨/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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يقتحمون باحات المسجد "  إسرائيليين١٠٧"
 األقصى

  

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، صباح اليوم 
اإلثنين، باحات المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس 

الخاضع لسيطرة " باب المغاربة"المحتلة، من جبهة 
  .١٩٦٧االحتالل منذ العام 

" إسرائيليون "١٠٧، إن "قدس برس"وقال مراسل 
اقتحموا باحات األقصى من جهة باب المغاربة، وسط 
ُحماية أمنية مشددة من قبل شرطة االحتالل والقوات 

  .الخاصة التابعة لها

، أن "أوقاف القدس"ًوأوضح نقال عن مصادر في 
ً طالبا يهوديا و٤٥ً مستوطنا و٤٥ ً موظفا من حكومة ١٥ً

الل، باإلضافة لشرطيين اثنين من شرطة االحتالل االحت
  .اقتحموا ساحات األقصى، صباح اليوم

وأشارت المصادر إلى أن شرطة االحتالل رافقت 
باب "المستوطنين من باب المغاربة حتى خروجهم من 

" الهيكل"منوهة إلى أنهم تلقوا شروحات حول ". السلسلة
  .المزعوم

  ٦ ص١٠/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

وعشرات .. مواجهات عنيفة مع االحتالل
 اإلصابات واالعتقاالت بين الفلسطينيين

 أصيب عشرات - عمان - نادية سعد الدين
الفلسطينيين، أمس، بجروح وحاالت اختناق شديد خالل 
مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، في أنحاء 

ديد من مختلفة من األراضي المحتلة، مما أدى إلى وقوع الع
  .االعتقاالت بين صفوف المواطنين

وأطلقت قوات االحتالل األعيرة النارية والرصاص 
المطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين، خالل 
المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينتي رام اهللا والبيرة، وسط 

الضفة الغربية، مما تسبب في إصابة عدد منهم بالرصاص 
  .هم مصور صحفيالمطاطي، بين

وتسبب إطالق قوات االحتالل للغاز المسيل للدموع 
في إصابة العشرات من الفلسطينيين بحاالت اختناق شديد، تم 

  .نقل بعضهم للمشفى لتقديم العالج الالزم

كما اندلعت المواجهات بين عشرات الطلبة 
ّالفلسطينيين وقوات من جيش االحتالل، احتجاجا ضد 

يح، األسير في السجون اإلسرائيلية، استشهاد بسام السا
والذي اعتبرت القوى والفصائل الفلسطينيية أن استشهاده 

  .”ّجريمة قتل متعمد نتيجة اإلهمال الطبي“

واستخدم جيش االحتالل الرصاص المطاطي وقنابل 
ّالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط تظاهرات شعبية 

  .”ائم اإلسرائيليةّبالرد على الجر“حاشدة للمطالبة 

، استشهد أول من أمس، )ً عاما٤٧(وكان السايح 
، ٢٠١١وهو مصاب بأمراض سرطان العظام منذ العام 
، ٢٠١٣وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة منذ العام 

، والتهاب حاد ومزمن %٨٠ وقصور بعضلة القلب يصل لـ
إلهمال بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى، فيما تعرض لسياسة ا

  .الطبي المتعمد والممنهج من قبل إدارة السجون

 تشرين ٨في ” السايح“وقد اعتقلت قوات االحتالل 
، خالل ذهابه لحضور إحدى جلسات ٢٠١٥) أكتوبر(األول 

محاكمة زوجته، التي كانت معتقلة في حينها، ووجهت له 
، قرب ”الضلوع في عملية قتل ضابط إسرائيلي وزوجته“تهمة 

 فوريك شرق مدينة نابلس، في الضفة الغربية، قبل قرية بيت
  .أيام من اعتقاله

وباستشهاد السايح، يرتفع عدد شهداء الحركة 
 منذ العام ٢٢١إلى “الوطنية األسيرة داخل سجون االحتالل 

  .”نادي األسير الفلسطيني“، وفق ″١٩٦٧

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد 
شهاد األسير بسام السايح في سجون است“اشتية، أمس، إن 

  . ”االحتالل اإلسرائيلي جريمة قتل متعمد نتيجة اإلهمال الطبي

المجد “، ”فيسبوك“وكتب اشتية على صفحته في 
والرحمة للشهيد بسام السايح، الذي وافته المنية بعد 



  
  ٢١٧ 

مع المرض واالحتالل، فيما نعده جريمة قتل متعمد : صراعين
  .”في سجون االحتاللنتيجة اإلهمال الطبي 

أسير يعانون أوضاعا ) ٧٠٠(يشار إلى أن نحو 
أسيرا بحاجة إلى ) ١٦٠(صحية صعبة، منهم ما يقارب 

متابعة طبية حثيثة، علما أن جزءا من األسرى المرضى، 
وغالبيتهم من ذوي األحكام العالية، قد ُأغلقت ملفاتهم الطبية 

  .بذريعة عدم وجود عالج لهم

، ”حماس“المكتب السياسي لحركة ّفيما حمل عضو 
سلطات االحتالل المسؤولية الكاملة عن ” حسام بدران

استشهاد األسير السائح، ورفضه مطالب اإلفراج عنه لتلقي 
  .”العالج الالزم والعاجل

الجريمة اإلسرائيلية “وأكد بدران، في تصريح له، أن 
تستوجب تكاتف الجهود وتصعيد المقاومة بكل أشكالها، 

غط بقوة إلجبار االحتالل على إطالق سراح جميع األسرى والض
  .”واألسيرات

سياسة اإلهمال الطبي التي تعتمدها “ونوه إلى أن 
ًسلطات االحتالل بحق األسرى في السجون تعد انتهاكا خطيرا  ً ّ

المجتمع الدولي إلى الضغط على “، داعيا ”لحقوق األسرى
رى واحترام حكومة االحتالل لوقف انتهاكاتها بحق األس

القوانين الدولية التي تكفل حق تلقي العالج الالزم للمعتقلين، 
  .”والعمل على وقف سياسة اإلهمال الطبي

من جانبها، أكدت حركة الجهاد االسالمي أن 
، داعية إلى ”األسرى سيظلون في رأس األولويات الوطنية“
رفع مستوى الدعم واإلسناد لألسرى المضربين عن الطعام “

  .””سرى المرضى، وخاصة على المستوى الشعبيواأل

تفعيل الجهود القانونية لمالحقة “وأكدت ضرورة 
االحتالل على جرائمه بحق األسرى وبحق عموم الشعب 
الفلسطيني الذي يتعرض لحرب شرسة ينتهك فيها االحتالل 

  .”كل المواثيق واألعراف

ّبيد أن سلطات االحتالل تواصل انتهاكاتها ضد 
فلسطيني، حيث أفادت معطيات حقوقية فلسطينية الشعب ال

 ٤٧٠اعتقلت خالل الشهر الماضي “بأن السلطات اإلسرائيلية 
  .” مواطنة١١ طفال و٥٠فلسطينيا؛ بينهم 

وأوضحت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان، في 
 ١٦٢سلطات االحتالل اعتقلت “معطيات نشرتها أمس، أن 

ًيا من محافظة رام  فلسطين٨٢ًفلسطينيا من مدينة القدس، 
ً مواطنا ٤٤ً فلسطينيا من محافظة الخليل، و٥٠اهللا والبيرة، 

  .”ًفلسطينيا من محافظة جنين

” نادي األسير الفلسطيني“وأضافت مؤسسات؛ 
هيئة شؤون ”و” الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان”و

 حالة ٣٠بيت لحم شهدت “الرسمية، أن ” ّاألسرى والمحررين
 من ١٣من محافظة نابلس، إلى جانب  ٣٨اعتقال، و
 ٨ من سلفيت، ٦ من طوباس، ٦ من قلقيلية، ٢٤طولكرم، 

  .” معتقلين من قطاع غزة٧من أريحا، و

عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في “وقالت إن 
) أغسطس(ّسجون االحتالل قد بلغ حتى نهاية شهر آب 

ًطفال،  ٢٢٠ سيدة، وقرابة الـ ٣٨، منهم ٥٧٠٠الماضي نحو 
  . ” معتقل إداري٥٠٠و

سلطات االحتالل أصدرت خالل “وأشارت إلى أن 
 أمر اعتقال إداري بين جديد وتجديد ٧٦الشهر المنصرم 

 .”ًألوامر صدرت سابقا

 ٢٦ ص١٠/٩/٢٠١٩الغد 

* * * * *  

ً فلسطينيا في آب ٤٧٠االحتالل اعتقل 
 الماضي

  

أفادت معطيات حقوقية،  -  قدس برس-رام اهللا 
) أغسطس(بأن قوات االحتالل اعتقلت خالل شهر آب 

 . مواطنة١١ً طفال و٥٠ً فلسطينيا؛ بينهم ٤٧٠الماضي 

وأوضحت مؤسسات األسرى وحقوق اإلنسان في 
شرتها اليوم اإلثنين، أن سلطات االحتالل اعتقلت معطيات ن

 من محافظة رام اهللا ٨٢ً فلسطينيا من مدينة القدس، ١٦٢
ً مواطنا من محافظة ٤٤ من محافظة الخليل، و٥٠والبيرة، 

  .جنين

 حالة اعتقال، ٣٠وأضافت أن بيت لحم شهدت 
 ٢٤ من طولكرم، ١٣ من محافظة نابلس، إلى جانب ٣٨و



  
  ٢١٨ 

 من أريحا، ٨ من سلفيت، ٦من طوباس،  ٦من قلقيلية، 
  . معتقلين من قطاع غزة٧و

وقالت إن عدد األسرى والمعتقلين الفلسطينيين في 
، ٥٧٠٠ّسجون االحتالل قد بلغ حتى نهاية شهر آب نحو 

 معتقل ٥٠٠ً طفال، و٢٢٠ سيدة، وقرابة الـ ٣٨منهم 
  .إداري

وأشارت إلى أن سلطات االحتالل أصدرت خالل 
 أمر اعتقال إداري بين جديد وتجديد ٧٦نصرم الشهر الم

  .ًألوامر صدرت سابقا

جدير بالذكر أن الورقة الحقوقية أعدتها كل من 
، )شبه حكومي(مؤسسات؛ نادي األسير الفلسطيني 

الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان، هيئة شئون 
  ).رسمية(ّاألسرى والمحررين 

 ٦ ص١٠/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

االحتالل يعتقل شابين من بلدة : القدس
 العيسوية

  

اعتقلت قوات وأجهزة أمن االحتالل، فجر اليوم 
االثنين، شابين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، 

غربي " المسكوبية"وحولتهما الى مركز االعتقال والتوقيف 
 .القدس للتحقيق معهما

 .أمين حامد، ومحمد أيمن عبيد: وشمل االعتقال

  ١٠/٩/٢٠١٩ مدينة القدس موقع

* * * * *  

بحجة جسم " باب العامود"االحتالل يغلق 
 مشبوه والمواطنون يؤكدون أنها مفتعلة

  

أغلقت قوات االحتالل، صباح اليوم االثنين، باب 
بحجة وجود جسم ) أشهر أبواب القدس القديمة(العامود 

 .مشبوه في المنطقة

أن في المدينة ب" مدينة القدس"وقال مراسل 
االغالق استمر ألكثر من ساعة، تأخر خاللها عدد كبير 

 .من الطلبة والموظفين عن مدارسهم ومراكز أعمالهم

ولفت عدد من المواطنين الى أن االحتالل يفتعل 
مثل هذه األكاذيب للتنكيل بالمواطنين خالل ذهابهم 
ٕوايابهم من والى البلدة القديمة، وقد تكرر اإلغالق في 

رة لنفس الحجة والذريعة دون أسباب سوى اآلونة األخي
التنكيل بالمواطنين والتضييق عليهم في ساعات الصباح 

 .األولى

  ١٠/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

االحتالل يبدأ في ربط القدس بمستوطنات 
 غوش عتصيون

  

أعلنت وزارة المواصالت وبلدية االحتالل 
 ٦٠ شارع بالقدس، اليوم أنها ستقوم بتنفيذ توسيع

من خالل شركة موريا ) شارع األنفاق جنوبي القدس(
 .اإلسرائيلية

ووفق اليافطة التي وضعت بالقرب من مكان 
تنفيذ األشغال فإن األعمال الجارية ستشمل إقامة نفقين، 
إضافة إلى مسار للمواصالت العامة على أن ينتهي 

 .٢٠٢٢العمل في كانون أول 

 قبل أيام بأعمال وبدأت جرافات تابعة لالحتالل
التوسعة والتجريف في المنطقة، قبل النفق األول من 
جهة القدس تزامنا مع أعمال أخرى من الجهة المقابلة 
بعد حاجز النفق العسكري وقبل النفق المؤدي الى 

 .القدس

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار 
واالستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن آليات 

 أراضي في منطقة المخرور شمال غرب االحتالل جرفت
بيت جاال في محافظة بيت لحم لشق نفق تحت األرض 
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على غرار آخر يوصل بين القدس ومجمع مستوطنة 
بمسافة تصل قرابة الكيلو متر، وذلك " غوش عصيون"

 ."٦٠"في إطار توسيع الشارع االلتفافي رقم 

أعمال التجريف ستسلب العشرات من " وأضاف
 أراضي المواطنين في بيت جاال، وذلك في الدونمات من

ظل الهجمة االستيطانية الشرسة التي تتعرض لها 
المنطقة، وآخرها كانت قبل ثالثة أيام بهدم مطعم ومنزل 

  ."للمواطن رمزي قيسية

  ١٠/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 تسمح باحتجاز جثامين " اإلسرائيليةالعليا"
 شهداء فلسطينيين

  

أعطت  -  عبد الرؤوف أرناؤوط - القدس
المحكمة العليا اإلسرائيلية، اإلثنين، الضوء األخضر، 

  .للسلطات، باستمرار احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين

وقال المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في 
، في تصريح مكتوب أرسل )غير حكومي"(عدالة "إسرائيل 

ر غير مسبوق، في قرا:" نسخة منه لوكالة األناضول
ينتهك أسس القانون الدولي، صادقت المحكمة العليا 
اإلسرائيلية على استمرار احتجاز جثامين فلسطينيين، 

  ."ُقتلوا من قبل الجيش اإلسرائيلي

والمحكمة العليا، هي أعلى هيئة قضائية في 
  .إسرائيل

ويطالب فلسطينيون بإفراج إسرائيل عن جثامين 
ين، الذين قتلوا برصاص عشرات الشهداء الفلسطيني

تنفيذ أو "الجيش اإلسرائيلي خالل ما تقول إسرائيل إنه 
  ."محاولة تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية

ومن جهته، قال محامي هيئة شؤون األسرى 
والمحررين الفلسطينيين، محمد محمود، في تصريح 
مقتضب وصلت نسخة منه لوكالة األناضول إن المحكمة 

أعطت صالحية للقائد العسكري "يلية العليا اإلسرائ
اإلسرائيلي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بغرض 
التفاوض مع التنظيمات الفلسطينية، السترداد الجنود 

  ."المحتجزين في قطاع غزة

وكثيرا ما تحتجز السلطات اإلسرائيلية، جثامين 
الشهداء الفلسطينيين بعد قتلهم، وتبقيهم في ثالجات 

  .خاصة

 ١٠/٩/٢٠١٩االناضول 

* * * * *  

جوالت استفزازية في باحات األقصى بحراسة 
 شرطة االحتالل

  

 نفذ عشرات -  بترا- فلسطين المحتلة
المستوطنين صباح أمس الثالثاء جوالت استفزازية 

 الحرم -مشبوهة في باحات المسجد االقصى المبارك 
القدسي الشريف بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة 

دينة القدس المحتلة وفق ما أفاد به مدير عام دائرة بم
االوقاف االسالمية وشؤون المسجد االقصى في القدس 

  .الشيخ عزام الخطيب

وقال الخطيب لمراسل وكالة األنباء األردنية 
في رام اهللا ان عشرات المستوطنين المتطرفين ) بترا(

بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل االسرائيلي 
موا ساحات األقصى، وتجولوا في باحاته قبل أن اقتح

يخرجوا من جهة باب السلسلة وسط حالة من الغضب 
  .والغليان سادت في أرجاء الحرم القدسي الشريف

وشنت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
الثالثاء، حملة دهم وتفتيش في الضفة الغربية والقدس 

 من بلدة ٥نهم  فلسطينيا م٢٢المحتلتين تخللها اعتقال 
ووفقا لبيان جيش االحتالل . العيسوية بالقدس المحتلة

فإن جنوده اعتقلوا بالتعاون مع جهاز األمن العام 
 فلسطينيا من الضفة واألغوار، حيث ١٧) الشاباك(
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تنسب لهم شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية 
ضد جيش االحتالل والمستوطنين، وحيازة أسلحة ووسائل 

  . ةقتالي

كما زعم المتحدث العسكري ضبط وسائل قتالية 
وأسلحة خالل حملة دهم وتفتيش لمنازل في مدينتي 

وتركزت االعتقاالت في مختلف المحافظات . الخليل وجنين
  .ومنطقة األغوار والقدس

كواد «إلى ذلك، أسقطت طائرة مسيرة من طراز 
ل تابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي في ساعات اللي» كابتر

المتأخرة، في جنوب قطاع غزة، حسب ما أفادت وسائل 
  . إعالم إسرائيلية صباح أمس الثالثاء

وأقر جيش االحتالل، صباح أمس الثالثاء، بأن 
تابعة له سقطت الليلة قبل ) درون(طائرة مسيرة صغيرة 

الماضية في جنوب قطاع غزة، حيث شرع التحقيق في 
  . الحادث

فإن قوة » والال«ووفقا للموقع اإللكتروني 
مسلحة تابعة لحركة حماس الحظت وجود الطائرة المسيرة 
التابعة للجيش في سماء القطاع شرق رفح وأطقت 
النيران على المسيرة وأسقطتها وقامت بوضع اليد على 

  .>>...عليها

ّحذر تقرير لمؤتمر األمم المتحدة و... <<
صاد ، من انهيار وشيك لالقت»أونكتاد«للتجارة والتنمية 

الفلسطيني، في وقت تشهد فيه المالية العامة للسلطة 
الفلسطينية أزمة حادة، ناتجة بشكل رئيس عن أزمة 

  . المقاصة

وذكر التقرير، الذي عرضت نتائجه في رام اهللا، 
إحكام قبضة االحتالل اإلسرائيلي، وخنق اقتصاد «أن 

 ٦غزة، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 
، وتدهور الحالة األمنية، ٢٠١٨ و٢٠١٧ن بالمئة بي

، كانت سببا وراء انهيار وشيك »وأحدثها أموال المقاصة
  .لالقتصاد المحلي

ويواصل االحتالل اإلسرائيلي محاصرة قطاع غزة 
 على التوالي، رافقه غلق للمعابر التجارية ١٣للعام الـ

والمدنية، توقفت على إثره حركة الصادرات والواردات، 
 حروب ٣ذلك، بطء إعادة إعمار القطاع، بعد يضاف ل

  .٢٠١٤آخرها عام 

واعتبر التقرير األممي أن التوقعات االقتصادية 
وال «لفلسطين على المدى القصير، تبدو أكثر قتامة، 

  . »توجد مؤشرات بتغير فيها خالل المستقبل القريب

شخص من كل ثالثة في سوق العمل «: وأضاف
ما في غزة تبلغ نسبة البطالة الفلسطينية بال عمل، بين

  .« في المئة٥٣ بالمئة والفقر ٥٠

إلى قيام االحتالل بعزل » أونكتاد«وأشارت 
الفلسطينيين عن األسواق العالمية؛ ويتمثل ذلك في 

 في المئة من إجمالي الصادرات ٨٠سيطرتها على 
  .الفلسطينية للخارج

  ١ ص١١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 ٧يتين في العيزرية واعتقال االحتالل يهدم بنا
 مقدسيين بينهم فتاة

  

 هدمت آليات -  وكاالت- فلسطين المحتلة
االحتالل، صباح أمس األربعاء، بنايتين سكنيتين قيد 

وعلمت . اإلنشاء في بلدة العيزرية، شرق مدينة القدس
وكالة معا اإلخبارية أن قوات وجرافات االحتالل اقتحموا 

بستان في بلدة العيزرية في  رأس ال- منطقة الشياح
ساعات الفجر األولى، ثم حاصرت بنايتين سكنيتين قيد 
اإلنشاء للمواطن سامر أبو زياد، وبعد اغالق الطرق 
المؤدية لهما بالكامل، شرعت الجرافات بهدمهما، ومنعت 
المواطنين االقتراب من المكان، وحاولت االعتداء على 

  .نجل صاحب البناء
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 مقدسيين بينهم فتاة، ٧حتالل، واعتقلت قوات اال
وأفاد شهود عيان أن قوات . بعد اقتحام القدس القديمة

بالقدس » حارة السعدية«االحتالل بأعداد كبيرة اقتحمت 
القديمة، واعتدت على األهالي بالضرب والدفع، ثم 

وشنت قوات .  شبان وحولتهم للتحقيق٦اعتقلت شابة و
 في نابلس ورام اهللا االحتالل، فجر أمس اعتقاالت تركزت

  .وبيت لحم، وداهمت منازل في طولكرم والقدس

إلى ذلك، أفادت هيئة شؤون األسرى 
 أسيرا في سجن ٢٢والمحررين، أمس األربعاء، أن 

اإلسرائيلي، قد شرعوا أمس األول بإضراب » ريمون«
مفتوح عن الطعام ضد تنصل اإلدارة من اتفاق جرى 

  .التشويش من أقسام المعتقلاألسبوع المقبل إلزالة أجهزة 

كما أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين في 
تقرير صدر عنها صباح أمس أن مجموع الغرامات التي 
ُفرضت على األسرى القاصرين القابعين في معتقل 

.  ألف شيكل٢٢خالل آب المنصرم، قد تجاوزت » عوفر«
 أسيرا قاصرا ٢١وبينت الهيئة في تقريرها أنه تم ادخال 

 ١٧إلى قسم األسرى االشبال خالل الشهر الماضي، 
 لعدم ٢ من الطرقات، و١منهم اعتقلوا من المنازل، و

  .حيازتهما تصاريح، وأسير جرى اعتقاله بعد استدعائه

ولفتت الهيئة أن عدد األطفال المحكومين بذات 
ً شبل، علما بأن عدد األسرى القاصرين ١٥الشهر 

 ٩٥)  طفل٢٢٠(حتالل ًالقابعين حاليا في سجون اال
  .«عوفر«منهم يقبعون في معتقل 

وشن طيران االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األربعاء، سلسلة غارات على أهداف ومواقع لحركة 
حماس في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع خسائر 
بشرية، ويأتي ذلك بعد إطالق قذائف صاروخية من 

  .القطاع باتجاه أسدود وعسقالن

صف مواقع في دير البلح وبيت الهيا، وطال الق
 ٤ففي مدينة دير البلح شنت طائرات حربية إسرائيلية 

غارات على منزل مهجور، كما أغارت طائرات حربية 
ومسيرة على موقع تابع للمقاومة شرق بلدة بيت الهيا 

 صواريخ، فيما قصفت طائرات موقعا يتبع ٧واستهدفته بـ 
  .للشرطة البحرية في دير البلح

وبحسب مصادر فلسطينية فإن إحصائية الغارات 
الجوية لالحتالل على قطاع غزة حتى ساعات الصباح 

استهداف موقع فلسطين : األولى، كانت على النحو التالي
التابع لكتائب القسام شمال بيت الهيا عدة مرات بأكثر 

 صواريخ، واستهداف موقع التل التابع لكتائب ٦من 
 صواريخ، واستهداف موقع ٣ ح بـالقسام جنوب دير البل

البحرية التابع لكتائب القسام غرب دير البلح بصاروخين، 
 ٥ كما تم استهداف مبنى مهجور غرب خانيونس، بـ

  .صواريخ

وجاء في بيان صادر عن جيش االحتالل 
اإلسرائيلي، فقد شن الطيران الحربي في ساعات الفجر 

 ١٥هداف سلسلة غارات على قطاع غزة، تم خاللها است
موقعا، ومن بينها عدد من األهداف التابعة لحماس في 
موقع عسكري إلنتاج وسائل قتالية وعدد من األهداف في 

  .مجمع عسكري للقوة البحرية باإلضافة إلى نفق هجومي

 ٢٠ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

االحتالل يشرع بتدمير وتجريف مئات 
 الدونمات فـي األغــوار الشمـالـيــة

 

 شرعت جرافات االحتالل -فلسطين المحتلة 
االسرائيلي، صباح أمس الخميس، بتجريف مئات 

 .الدونمات الزراعية في منطقة االغوار الشمالية

وقال رئيس مجلس قروي عاطوف في االغوار 
ان جرافات االحتالل ترافقها «عبد اهللا بشارات، في بيان، 

عة غرب جيبات عسكرية اقتحمت منطقة أم كبيش الواق



  
  ٢٢٢ 

عاطوف وشرعت بعمليات تدمير واسعة لجميع األشجار 
  .والمزروعات في المنطقة دون سابق إنذار

واضاف بشارات ان الحكومة اإلسرائيلية بدأت 
بالفعل بإجراءات ضم األغوار بعد وعود رئيس الوزراء 

وأكد ان . اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في حملته االنتخابية
احتها االف الدونمات الزراعية هذه المنطقة تبلغ مس

ومزروعة بجميع انواع األشجار وملكيتها تعود لمواطنين 
  .فلسطينيين

واقتحمت مجموعات المستوطنين صباح أمس 
الخميس، ساحات المسجد األقصى المبارك، بمدينة 

ّوأفادت مصادر محلية، أن عشرات . القدس المحتلة
وتجولوا المستوطنين اقتحموا ساحات المسجد األقصى، 
  .ٍفيها، بحراسة مشددة من قوات االحتالل اإلسرائيلي

كما نشر اإلعالم العبري صباح أمس الخميس، 
الخان «ًنقال عن جيش االحتالل اإلسرائيلي اعالنه 

وأفاد . في مدينة القدس، منطقة عسكرية مغلقة» األحمر
ّ العبري، أن الجيش اإلسرائيلي يعلن أن ٠٤٠٤موقع 

  .حمر منطقة عسكرية مغلقةمنطقة الخان األ

ّوأشار شهود عيان، أن قوة كبيرة معززة بأليات 
الخان «وجرافات جيش االحتالل، قامت بإحاطة منطقة 

  .، ومنعت الدخول والخروج منها»األحمر

إلى ذلك، دعت هيئة كسر الحصار ومسيرات 
العودة في غزة صباح أمس الخميس، للمشاركة الفاعلة 

وطالبت الهيئة . » من تاريخنافلتشطب أوسلو«في جعة 
 بالمشاركة الفاعلة من كافة أطياف شعبنا في الجمعة الـ

 من فعاليات مسيرة كسر الحصار، وذلك بعد عصر ٧٤
في السياق، قال .الجمعة بخيم العودة شرقي قطاع غزة

ال مفر «رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه 
ٕغزة، واسقاط حكم ، ضد قطاع »ّمن شن عملية عسكرية

ّلكنه أوضح في مقابلة مع هيئة البث . حركة حماس فيه

في الوقت «اإلسرائيلية أنه سيحدد توقيت الهجوم، 
  .«المناسب

على ما يبدو، فإنه ال يوجد » :وقال نتنياهو
ٕخيار سوى تنفيذ حرب ضد قطاع غزة، واسقاط حكم 

وأضاف في المقابلة التي جرت قبل أيام قليلة . »حماس
هناك مسؤوليات ويعرف «:  االنتخابات اإلسرائيليةمن

اإلسرائيليون جيدا إنني أتصرف بمسؤولية، وسأطلق 
في الوقت األكثر مالئمة، أنا ) العسكرية(الحملة 
  .>>...«سأحدده

  ١٦ص ١٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

مستوطنون إسرائيليون ينشئون بؤرة 
 استيطانية جديدة شرقي القدس

  

بؤرة  مستوطنون فجر اليوم األحد،أقام  - لندن
جديدة على جبل المنطار في بلدة السواحرة   استيطانية

 .الشرقية، بالقدس المحتلة

وذكرت مصادر محلية أن عددا من المستوطنين 
وبراميل مياه ” كرفانات“قاموا بوضع عدة بيوت متنقلة 

وأشياء أخرى على دبل المنطار عند الرابعة من فجر 
  .اليوم

  ١٥/٩/٢٠١٩القدس العربي 

* * * * *  

 قرار اعتقال إداري منذ ٦٧١إسرائيل أصدرت 
 ٢٠١٩بداية 

  

 أفاد مركز – قدس برس –القدس المحتلة 
للدراسات، بأن محاكم االحتالل العسكرية " أسرى فلسطين"

 قرار ٦٧١، )٢٠١٩(قد أصدرت منذ بداية العام الحالي 
  .اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين



  
  ٢٢٣ 

ان له، إن محاكم وقال المركز الحقوقي في بي
االحتالل لم تتوقف عن إصدار أوامر االعتقال اإلداري 
بحق األسرى الفلسطينيين سواء كانت قرارات جديدة، أو 

  .تجديد لفترات أخرى

وأوضح أن من بين القرارات اإلدارية التي صدرت 
 ٦-٢ قرار تجديد اعتقال ادارى لفترات تمتد ما بين ٤٢٤

 . األسرى مرات لبعض٦شهور، ووصلت لـ 

ً قرارا صدرت بحق أسرى ٢٤٧بينما : "وأردف
 ."ألول مرة، معظمهم أسرى محررون أعيد اعتقالهم

النظر إلى أن قرارات " أسرى فلسطين"ولفت 
حيث تخضع "ًاالعتقال اإلداري طالت األسيرات أيضا، 

 ٢٥(أسيرتين لالعتقال اإلداري؛ شروق محمد البدن 
ومعتقلة منذ منتصف من بيت لحم، أم لطفلين، ) ًعاما

من مدينة ) ً عاما٢٣(يوليو الماضي، وآالء فهمي بشير 
 ." تموز الماضي٢٤قلقيلية، معتقلة منذ 

ًونوه إلى أن هذا النوع من االعتقال طال أسيرا 
من الخليل، وهو ) ً عاما٣٨(ًمقعدا؛ معتز محمد عبيدو 

أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع لالعتقال اإلداري 
 . مرات٤ً شهرا وقد جدد له ١٨منذ 

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن سلطات االحتالل 
 معتقل إداري في سجونها، غالبتهم ٥٠٠ُتواصل احتجاز 

ُأسرى محررون، وجدد اعتقال معظمهم أكثر من مرة؛ 
 . من نواب المجلس التشريعي، وطفالن وأسيرتان٥بينهم 

كمة، ، قرار اعتقال دون محا"االعتقال اإلداري"و
 أشهر، ويتم إقراره بناء على ٦لمدة تتراوح بين شهر إلى 

بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات " معلومات سرية أمنية"
 .عديدة

وتعمد سلطات االحتالل إلى توسيع نطاق 
االعتقاالت اإلدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من 
أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة 

 . قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومةبذلك

وتستخدم سلطات االحتالل سياسة االعتقال 
اإلداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم 
باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض 
الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها 

 .عنهم، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع "سرية"

 ٥ ص١٥/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد 
  األقصى

  

جدد مستوطنون، اليوم األحد، اقتحاماتهم 
المبارك، من جهة باب  األقصى االستفزازية للمسجد

  .المغاربة، بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين 
جوالت استفزازية في  قتحموا ساحات األقصى، ونفذواا

باحاته، في حين شددت شرطة االحتالل إجراءاتها على 
  .المصلين لألقصى دخول

 ١٥/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 شبان وطفل من قرية ٣االحتالل يعتقل 
  العيسوية

 

قوات االحتالل ظهر األحد الشاب نور  اعتقلت
من منزله في قرية العيسوية ) اًعام٢٢(سلطان عبيد 

  .شمال شرق القدس المحتلة

وذكرت عائلة الشاب عبيد أن عناصر من 
مخابرات االحتالل اقتحموا المنزل واعتدوا على نجلها 

ّوأضافت أنها تسلمت يوم الخميس .بالضرب قبل اعتقاله
الماضي طلب استدعاء لنجلها للتحقيق معه، مستدركة 

مكن من الذهاب النشغاله في بالتأكيد أن نور لم يت
  .عمله



  
  ٢٢٤ 

في سياق ذي صلة، أخلت شرطة االحتالل ظهر 
، )ً عاما١٢(األحد سبيل الطفل نبيل محمد أبو الحمص 

التلة "بعد ساعات من اعتقاله واقتياده إلى مركزها في 
  .بالقدس المحتلة" الفرنسية

وكانت قوات االحتالل اعتقلت الطفل أبو الحمص 
ه بالضرب المبرح أمام منزل عائلته في بعد االعتداء علي

  .قرية العيسوية

يشار إلى أن قوات االحتالل اقتحمت قرية 
العيسوية صباح اليوم وانتشرت في أحيائها، واقتحمت 
عدة منازل فيها، وذلك بعد ساعات من اعتقال شرطة 
ًاالحتالل فجرا للشابين نسيم محيسن ومحمد حمدان بعد 

  .ةاقتحام منزلهما في القري

  ١٥/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

ً مواطنا بينهم طفلة قاصر ٥٠إصابة : القدس
  خالل مواجهات عنيفة في العيزرية وأبو ديس

 

، بينهم طفلة "على األقل" مواطنا ٥٠أصيب نحو 
" العنيفة"وصفت بـ مواجهات ، خالل) سنوات٦(قاصر 

اندلعت الليلة الماضية في بلدتي العيزرية وأبو ديس 
  .ق القدس المحتلةجنوب شر

بأن   وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني،
ورضوض من جراء السقوط،   تنوعت باالختناقاإلصابات

  ً.وحروق باليد واختناق بالغاز، تم عالجهم ميدانيا

)  أعوام٦(  تالين مكحل  وأوضحت بأن الطفلة
 بقنبلة غاز مباشرة بالرأس وتم نقلها بادئ األمر أصيبت

 إلىقبل أن يتم تحويلها  أبو ديس ي في مركز طبإلى
  .مستشفى هداسا الستكمال العالج

 من أفراد عائلة واحدة ٦وأضافت الجمعية أن 
 بالغاز السام والمدمع بينما كانوا داخل سيارتهم، أصيبوا

  . األولية لهماإلسعافاتوجرى تقديم 

مدينة "في السياق، قال مصدر محلي لمراسل 
" جسر القناطرة"منطقة  دلعت فيإن المواجهات ان" القدس

  البلدة وسط تمركزأنحاءفي العيزرية، وامتدت إلى باقي 

ًلقوات االحتالل عند جامع العزير، وأطلقت وابال من 
والصوتية تجاه المواطنين، ما تسبب،  القنابل الغازية

المواطنين   عشراتإصابةبحسب الهالل األحمر، في 
ٕضرب، واثر سقوطهم بالغاز وجراء االعتداء عليهم بال

 األولية اإلسعافاتالمطاردة، وجرى تقديم  خالل عمليات
  .لهم

  ١٥/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

حكومة االحتالل تعقد جلستها األسبوعية في 
  ..األغوار

  

أعلن مكتب رئيس  –  وكاالت–القدس المحتلة 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اعتراف 

ة اإلسرائيلية بمستوطنة عشوائية في الضفة الحكوم
الغربية المحتلة، قبل يومين من االنتخابات العامة، وقد 

هذا العمل "سارعت الرئاسة الفلسطينية، بالتنديد قائلة 
مدان ومرفوض، ولن يعطي أية شرعية لالستيطان المقام 

 ." بما فيها القدس١٩٦٧على أراضي دولة فسطين عام 

كتب نتنياهو إن الحكومة ًوتفصيال، قال م
اإلسرائيلية وافقت، خالل جلستها األسبوعية التي عقدت 

تحويل المستوطنة العشوائية "في غور األردن، على 
 ."ميفوت يريحو في غور األردن إلى مستوطنة رسمية

: وذكر مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي في بيان
أقرت الحكومة اقتراح رئيس الوزراء ببناء ميفوت "
 ."ريحوي

وأشار نتنياهو إلى أنه يعتزم في حال فوزه في 
االنتخابات ضم غور األردن والمنطقة الشمالية من البحر 
الميت، إضافة إلى ضم المستوطنات في جميع أنحاء 



  
  ٢٢٥ 

الضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع الرئيس األميركي، 
دونالد ترمب، الذي من المتوقع أن يعلن بعد االنتخابات 

 .ه المرتقبة لحل النزاع اإلسرائيلي الفلسطينيعن خطت

وتعهد نتنياهو قبل أسبوع بضم غور األردن 
الذي يشكل ثلث مساحة الضفة الغربية في حال فوزه في 

 .>>...االنتخابات

  ١٦/٩/٢٠١٩اإلمارات اليوم 

* * * * *  

االحتالل يغلق القدس والداخل أمام فلسطينيي 
  الضفة وغزة

 

ل فرض إغالق شامل على قررت سلطات االحتال
األراضي الفلسطينية، يوم غد الثالثاء، خالل انتخابات 

وتمنع بموجبه الفلسطينيين " الكنيست"برلمان االحتالل 
 .من الضفة وغزة من دخول القدس والداخل الفلسطيني

وقال جيش االحتالل، في بيان صدر عنه، إنه 
الضفة الغربية،  سيتم فرض إغالق شامل على مناطق"

في يوم االنتخابات  غزة وسيتم إغالق المعابر مع قطاع
ً، ابتداء من منتصف ليل االثنين الثالثاء ٢١ للكنيست الـ

"  وحتى منتصف ليل الثالثاء األربعاء١٦/٠٩/٢٠١٩
١٧/٠٩/٢٠١٩.  

 ١٦/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

إصابات برصاص االحتالل وقنابله بالضفة 
  والقدس

 

من  عدد – ليوم الثالثاءا مساء – أصيب
المواطنين برصاص االحتالل اإلسرائيلي وقنابله الغازية 

فقد أصيب طفل بجروح خطيرة .والقدس الضفة الغربية في
قوات االحتالل  اقتحام جدا، وآخرون بجروح خالل

  .رام اهللا اإلسرائيلي قرية المزرعة الغربية شمال

أصيب بجروح بعد  الطفل وأفاد شهود عيان أن
قتحام عدد من المستوطنين رفقة جيش االحتالل ا

اإلسرائيلي للقرية، ونقلت اإلصابة الخطرة بسيارة إلى 
كما أصيب، خمسة مواطنين، في .مستشفى االستشاري

مدينة طوباس باالختناق، جراء إطالق قوات االحتالل 
  .قنابل الغاز المسيل للدموع

وأفادت مصادر طبية أن االحتالل اقتحم منطقة 
في طوباس، وأطلق قنابل الغاز المسيل " لدينموميترا"

خمسة مواطنين، نقل أحدهم  إصابة للدموع، ما أدى إلى
إلى المستشفى لتلقي العالج، في حين عولج اآلخرون 

  .ميدانيا

هذا وأصيب شاب بالرصاص الحي، مساء اليوم 
اندلعت مع قوات االحتالل  مواجهات الثالثاء، خالل

شرق  أبو ديس كر الجبل في بلدةاإلسرائيلي عند معس
 .القدس المحتلة

إن :  الفلسطينياألحمروقالت جمعية الهالل 
طواقمها تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في القدم 

  .نقلت لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام اهللا

  ١٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

جيش االحتالل يعتقل طفلين من : القدس
  العيساوية

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي،   اعتقلت– قدسال
مساء يوم الثالثاء، طفلين من بلدة العيسوية، بالقدس 

 وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل .المحتلة

داهمت البلدة واعتقلت الطفلين محمد وسيم نايف عبيد 
أثناء ) ً عاما١٥(كليب  ، ومحمد خليل)ً عاما١٤(

  .تواجدهما في شارع البستان

 ١٧/٩/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  



  
  ٢٢٦ 

ًمستوطنا يقتحمون المسجد األقصى  ١٨٤
 بحراسة شرطة االحتالل

 

اقتحم مستوطنون متطرفون اليوم الثالثاء، 
 األقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة المسجد

مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلية الخاصة، ووسط 
  .قيود مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد

ووفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة لهؤالء 
ًالمتطرفين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم 

 بخروجهم من باب ًفي باحات المسجد األقصى وانتهاء
  .السلسلة

وأفادت دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة 
 من طالب الجامعات والمعاهد ٣٠ً مستوطنا و١٥٤بأن 

اليهودية اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت 
" الهيكل"استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن خرافة 

  .المزعوم ومعالمه

لوا أداء طقوس وأوضحت أن المستوطنين حاو
ًتلمودية في المسجد، وتحديدا في الجهة الشرقية منه أي 
قرب باب الرحمة، مشيرة إلى أن شرطة االحتالل اعتقلت 
ًشابا من باحات المسجد واقتادته إلى مركز تحقيق شرطة 

  .بالقدس المحتلة" الياهو"

  ١٨/٩/٢٠١٩فلسطين اليوم 

* * * * *  

ة األقصى تدعو إلى استباح" جماعات الهيكل"
  ..في األعياد اليهودية

  

المسجد  دعت جماعات الهيكل المزعوم الستباحة
المبارك واقتحامه بشكل مكثف خالل موسم  األقصى
 اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري ويستمر األعياد

  .حتى الشهر القادم

وشرعت هذه الجماعات المتطرفة بتكثيف 
 ومواقع عالميةاإل دعواتها وتعميمها عبر مواقعها

التواصل االجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق 
  .مع شرطة االحتالل لتسهيل هذه االقتحامات الكامل

من جانبه، حذر رئيس مجلس األوقاف والشؤون 
الشيخ عبد العظيم   في القدساإلسالميةوالمقدسات 

سلهب من هذه الدعوات، ومن استمرار العمل على تغيير 
  .م في المسجد المباركالقائ الوضع

المسجد "ّوشدد، في تصريح له، على أن 
األرض وتحت  األقصى بكل ساحاته ومصلياته، وفوق
 محض إسالمياألرض وما يدور داخل سوره هو مسجد 

  ".باب الرحمة وحائط البراق الشريف بما في ذلك مصلى

ال يقبل  األقصى هذا موقفنا، والمسجد: "أضافو
اركة أو المساومة، وال يوجد شيء القسمة، ال يقبل المش

اسمه تقسيم زماني أو تقسيم مكاني، والمسجد األقصى 
  ".للمسلمين وحدهم

 اليهودية يتبدل المسجد األعياديذكر أنه في 
 ساحات مواجهة مع قوات االحتالل إلىاألقصى المبارك 

  .والمستوطنين

 ١٨/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

حتالل على حاجز إصابة سيدة برصاص اال
  قلنديا

 

سيدة فلسطينية،  أصيبت –القدس المحتلة 
صباح األربعاء، برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي على 

  .حاجز قلنديا العسكري شمال مدينة القدس

وأفادت مصادر محلية بأن جنود االحتالل 
 النار على سيدة أطلقواالمتواجدين على الحاجز العسكري 

، ما أدى إلى إصابتها بالرصاص فلسطينية في المكان
  .الحي



  
  ٢٢٧ 

ولم يعرف بعد مصير السيدة الفلسطينية التي 
ظهرت عبر صور وتسجيالت تناقلتها مواقع التواصل 

 . وتنزف منها الدماءاألرضاالجتماعي ملقاة على 

وزعم جنود االحتالل بأن السيدة حاولت تنفيذ 
عملية طعن، لكن شهود عيان وتسجيالت نفت هذه 

لم تكن تشكل خطرا على "ة وأكدت بأن السيدة الرواي
 .."الجنود في المكان

وظهر في التسجيالت شاب فلسطيني يتصدى 
  ..لجنود االحتالل عقب إغالقهم حاجز قلنديا

  ١٨/٩/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  

ٍمحاوالت لتسريب أراض : مفتي القدس
 فلسطينية خاصة باألردن لالحتالل

  

ّحذر المفتي العام للقدس  -  ةالقدس المحتل
والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى، الشيخ 
محمد حسين، من محاوالت مستشارين قانونيين 
إسرائيليين سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض 

  .في الضفة الغربية المحتلة

واعتبر حسين، في بيان صحافي، أن هذه 
ا إلى التصدي له ، داعي»إجراء عنصريا«المحاوالت تعد 

  . »الوسائل المتاحة«بكل 

وأشار إلى األخبار التي تتناقلها وسائل اإلعالم 
حول تسريب أراض فلسطينية خاصة في األردن لصالح 

  .جمعيات وشخصيات إسرائيلية رسمية

  ١ص ١٨/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  "الناظر"اندالع مواجهات في منطقة باب 

 

 – قدس نت لألنباء  وكالة–القدس المحتلة 
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، الليلة، في منطقة باب المجلس 

 .، أحد أبواب المسجد األقصى المبارك"الناظر"

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود االحتالل 
أطلقوا قنابل الصوت والغاز صوب الشبان، دون أن يبلغ 

  .عن إصابات

  ١٨/٩/٢٠١٩ قدس نت لألنباء وكالة

* * * * *  

االحتالل يحكم .. بزعم االعتداء على شرطي
   ساعة١٨٠مقدسية مريضة بالعمل 

 

لالحتالل بعمل المقدسية سميحة  محكمة قضت
  ساعة في خدمة الجمهور، ودفع تعويض١٨٠جودة 

 شيكل، والسجن لمدة شهرين مع وقف ١٥٠٠بقيمة 
االعتداء على شرطي  لك بزعمالتنفيذ لثالث سنوات وذ

  .إسرائيلي

أن النيابة العامة  وذكر المحامي رمزي كتيالت
اعتدت على شرطي عام  اإلسرائيلية تدعي أن جودة

 عند مركز شرطة باب السلسلة، أثناء محاولته ٢٠١٥
  .شاب فلسطيني بالمكان اعتقال

 أنه صدر حكما نهائي يقضي بعمل وأوضح
للشرطي نعمان   تعويض ساعة، ودفع١٨٠جودة لمدة 

 شيكل، والسجن شهرين مع وقف ١٥٠٠فارس بقيمة 
سنوات، بشرط أال تدان على مخالفة  ٣التنفيذ لمدة 

  .شبيهة طيلة السنوات المذكورة

الحكم بالعمل لهذه   من جانبها، وصفت سميحة
الساعات الطويلة بالظالم والمجحف بحقها، كونها 

  .مريضة وال تقدر على العمل



  
  ٢٢٨ 

سميحة من عدة أمراض هي السرطان وتعاني 
وديسكات، وهشاشة عظام وأوتار باليدين وغضروف 

  .بالركبتين

ًوأشارت إلى أنها اعتقلت يومها واحتجزت ليلة 
في سجن الرملة، ومثلت أمام المحكمة وقضت بإبعادها 

  . لمدة شهريناألقصىعن المسجد 

وكانت المقدسية سميحة جودة من ضمن النساء 
لعدة سنوات بقرار من  المسجد األقصى المبعدات عن

  .مخابرات االحتالل، دون أي مسوغ قانوني

 ١٨/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ُوزير القدس يندد بإقامة بؤرة استيطانية على 
  جبل المنطار

  

 قال وزير شؤون القدس فادي –القدس المحتلة 
الهدمي إن إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل 

ار في بادية القدس شرق بلدة السواحرة الشرقية، المنط
 .يأتي في إطار التغول االحتاللي باستباحة مدينة القدس

وأضاف أن االحتالل اإلسرائيلي يستغل االنحياز 
ًاألمريكي له، مؤكدا عدم شرعية االستيطان، وأن ارتفاع 
وتيرة األعمال االستيطانية لن تنال من عزيمة وتصميم 

ني وقيادته على التصدي لكل المخططات الشعب الفلسطي
اإلسرائيلية الرامية إلى فرض سياستها العنصرية 

 .والعدوانية

جاء ذلك خالل زيارته التفقدية إلى خيمة 
االعتصام في برية السواحرة، حيث التقى خاللها فعاليات 

 .وطنية وعشائرية ومحامين

وأشار الهدمي إلى أن اإلجراءات اإلسرائيلية 
ًتد في هذه األيام، وخصوصا بعد القرار تتسع وتش

األمريكي الذي شرعنه باالستيالء على األرض من قبل 
 .ٕاالحتالل واقامة المستوطنات على األراضي الفلسطينية

البناء على أي " إسرائيل"واعتبر أنه ال يحق لـ
، بما ١٩٦٧جزء من األرض الفلسطينية المحتلة عام 

 .فيها القدس

ون اقتحموا المنطقة وكان مستوطنون مسلح
، ومظالت، "كرفانات"فجر األحد الماضي ووضعوا فيها 

ًوأنابيب مياه، تمهيدا لالستيالء عليها، فيما أقام أهالي 
بلدة السواحرة أمس خيمة اعتصام في المكان، لمواجهة 

  .اعتداءات المستوطنين

 ١٨/٩/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * * * *  

إزالة خيمة االعتصام في االحتالل يخطر ب
  بادية السواحرة شرق القدس

 

أخطرت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، صباح 
اليوم األربعاء، بإزالة خيمة االعتصام التي نصبها نشطاء 
من المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان، 
قرب البؤرة االستيطانية التي أقامها مستوطنون في بادية 

 .رق القدسالسواحرة ش

وقال عضو مجلس محلي السواحرة يونس جعفر 
، إن عددا من ضباط وجنود االحتالل "الوكالة الرسمية"لـ 

ٕداهموا الخيمة، وأخطروا من بداخلها بإزالتها، واال ستهدم 
 .حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم

يذكر أنه في الخامس عشر من الشهر الجاري 
ومظالت، وأنابيب " تكرفانا"وضع مستوطنون مسلحون، 

  .مياه، في المنطقة تمهيدا لالستيالء عليها

 ١٨/٩/٢٠١٩الحدث 

* * * * *  
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إخطارات هدم وقتل .. القدس الشرقية
  فلسطينية بدم بارد واعتقال طفلين

 

 اقتحم عشرات –وكاالت  - فلسطين المحتلة
المستوطنين وعناصر من مخابرات االحتالل االسرائيلي 

 الحرم -حات المسجد األقصى المبارك أمس االربعاء با
  . القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة 
في رام اهللا، ان ) بترا(الشيخ عزام الخطيب لمراسل 

االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة أمنية 
  .مشددة

م المزعو» جماعات الهيكل«وكانت ما تسمى 
دعت الستباحة المسجد األقصى المبارك واقتحامه بشكل 
مكثف خالل موسم االعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية 

وشرعت هذه . الشهر الجاري ويستمر حتى الشهر المقبل
الجماعات بتكثيف دعواتها وتعميمها عبر مواقعها 
االعالمية ومواقع التواصل االجتماعي التابعة لها، مؤكدة 

ق الكامل مع شرطة االحتالل لتسهيل هذه على التنسي
  .االقتحامات

ووزعت طواقم بلدية االحتالل، أمس األربعاء، 
اخطارات هدم في بلدة العيسوية، بالقدس الشرقية بحجة 

وأوضح عضو لجنة المتابعة في . البناء دون ترخيص
العيسوية محمد ابو الحمص ان طواقم بلدية االحتالل 

ات الخاصة اقتحموا أحياء البلدة وأفراد من الشرطة والقو
ووزعوا اخطارات هدم واستدعاءات لمراجعات لبلدية 

وأضاف أبو . االحتالل، تحت ذريعة البناء دون ترخيص
الحمص أن طواقم بلدية االحتالل قامت بتصوير المنشآت 
السكنية واخذ القياسات كاملة، موضحا ان المنشآت 

مص ان حملة وأضاف أبو الح. معظمها مأهول بالسكان
اعتداءات تشنها سلطات االحتالل بمؤسساتها المختلفة 
ضد اهالي وسكان العيسوية، حيث االعتقاالت اليومية 

واالقتحامات واالنتشار في الشوارع واستخدام القنابل 
واألعيرة المطاطية، إضافة الى الحواجز داخل الشوارع 

  .>>...وعلى مداخل البلدة

طينية متأثرا واستشهدت امرأة فلس... <<
بالجروح التي أصيبت بها جراء تعرضها صباح أمس 
األربعاء، إلطالق نار من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي 

  .>>...على حاجز قلنديا

وشن جيش االحتالل فجر أمس، حملة ... <<
دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، 

 العديد من تخللها اعتقال عددا من الشبان واقتحام
. المنازل والتحقيق ميدانيا مع قاطنيها والعبث بمحتوياتها

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم إن جنود 
 شبان من الضفة الغربية، تنسب لهم شبهات ٣اعتقلوا 

  .المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين

ً أسيرا فلسطينيا في سجون ١٤٠ويواصل  ً
إلسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم االحتالل ا

. ًالتاسع على التوالي رفضا ألجهزة التشويش المسرطنة
وكانت الدفعة األولى من األسرى قد بدأوا بهذا اإلضراب 
قبل أكثر من أسبوع احتجاجا على تنصل إدارة سجون 
االحتالل من اتفاق جرى إلزالة أجهزة التشويش من أقسام 

  .المعتقل

ن إجراءات األسرى االحتجاجية أيضا وتتضم
َإضرابات ليوم واحد ينفذها مئات األسرى في المعتقالت، 

 إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم ١٤٠فيما يواصل 
ذ مجموعة من األسرى يمتنعون عن شرب الماء من

  .شروعهم باإلضراب لليوم التاسع

  ٢٢ص ١٩/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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  سطينية قرب حاجز قلنديااالحتالل يعدم فل

  

استشهدت الشابة الفلسطينية آالء نافذ وهدان 
متأثرا بالجروح التي أصيبت بها جراء  ) عاما٢٨(

تعرضها صباح اليوم األربعاء، إلطالق نار من قبل قوات 
 .االحتالل اإلسرائيلي على حاجز قلنديا

وكانت وهدان قد أصيبت، في وقت سابق من 
فت بالخطيرة، وذلك عندما صباح اليوم، بجروح وص

تعرضت إلطالق نار من قبل عناصر من شرطة االحتالل 
بالقرب من حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، وذلك 

 .بحجة محاولة تنفيذ عملية طعن

ووثق فيديو إقدام عناصر من شرطة االحتالل 
خطرا  دون أن تشكل على محاصرة السيدة الفلسطينية

بحسب مزاعم  وزتها سكينعليهم، ودون أن يكون بح
االحتالل، وقام شرطي بإطالق النار على الفتاة من 

 .مسافة قريبة جدا

 وزعمت سلطات االحتالل أن السيدة الفلسطينية
حاولت تنفيذ عملية طعن واستهداف عناصر من شرطة 
الشرطة واألمن على حاجز قلنديا، وعليه قام رجال األمن 

 .بإطالق النار عليها

 عيان، أن السيدة الفلسطينيةوأفاد شهود 
تعرضت لعملية إطالق نار من قبل قوات من شرطة 
االحتالل وعناصر األمن على الحاجز، مما أدى إلى 

لوقت  إصابتها بشكل مباشر، فيما تركتها قوات االحتالل
طويل تنزف وتغرق في دمائها، قبل أن يتم اعتقالها 

 الطاقم بالقدس، حيث أعلن" هداسا"ونقلها إلى مستشفى 
 .الطبي عن وفاتها

وقال شهود إنه تم إطالق النار على الفتاة بعد 
 .المسلك المخصص للمشاة على الحاجز  أن أضلت

وعقب إطالق النار على الفتاة، قام عناصر من  
شرطة االحتالل باالعتداء على المواطنين المتواجدين في 

المكان، ورشهم بغاز الفلفل، ومنع العمال من الدخول، 
 .ٕاغالق الحاجز باالتجاهينو

 ١٠ ص١٩/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ًمستوطنا وعنصر مخابرات يقتحمون  ٩٧
  باحات األقصى

 اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين -صفا 
وعناصر من مخابرات االحتالل اإلسرائيلي صباح 
الخميس، المسجد األقصى المبارك من جهة باب المغاربة 

  .بحراسة أمنية مشددة

وفرت شرطة االحتالل الحماية الكاملة لهؤالء و
ًالمتطرفين بدءا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم 

  .ًفي باحات األقصى وانتهاء بخروجهم من باب السلسلة

وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس 
ً مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى، ٦٤المحتلة، فإن 

 ألداء طقوس تلمودية، وتجولوا في باحاته وسط محاوالت
  .ً عنصرا من مخابرات االحتالل٣٣باإلضافة إلى اقتحام 

وال تزال شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات 
األقصى تضيق الخناق على دخول المصلين الوافدين من 
القدس والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد، وتفتيش 

  .حقائبهم وتحتجز بطاقاتهم الشخصية

المزعوم دعت " جماعات الهيكل "وكانت ما تسمى
الستباحة المسجد األقصى المبارك واقتحامه بشكل مكثف 
خالل موسم االعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر 

  .الجاري ويستمر حتى الشهر القادم

وشرعت هذه الجماعات المتطرفة بتكثيف 
دعواتها وتعميمها عبر مواقعها االعالمية ومواقع 

عي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق التواصل االجتما
  .الكامل مع شرطة االحتالل لتسهيل هذه االقتحامات

 ٦ص ١٩/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  



  
  ٢٣١ 

ّقوات االحتالل تنكل بأربعة شبان أمام المسجد  ُ
  ًتعتقل طفال من العيسويةو األقصى

 

أوقفت قوات االحتالل أمس األربعاء أربعة شبان 
جد األقصى المبارك من جهة من سكان القدس أمام المس

 .باب األسباط

وقال مراسلنا في القدس ان عناصر االحتالل 
أخضعت الشبان للتفتيش الجسدي بعد شبحهم على 

  .حائط سور القدس

كما اعتقلت قوات االحتالل الصهيوني أمس 
األربعاء، فتى فلسطيني من بلدة العيسوية وسط مدينة 

 .القدس المحتلة

عة في البلدة بأن قوات وأفادت لجنة المتاب
، )ً عاما١٦(االحتالل اعتقلت الفتى محمد علي درباس 

علما أن البلدة ما زالت تخضع لحصار عسكري مشدد منذ 
ثالثة شهور يمارس خالله االحتالل سياسة العقا 

  .الجماعي والتنكيل بالسكان

 ١٩/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

الحتـالل  وا"األقصى"مستوطنون يقتـحمون 
  يبـعـد مقدسيـيـن عن المسجد

 

 اقتحمت -   وكاالت- فلسطين المحتلة
مجموعات المستوطنين صباح أمس الخميس، ساحات 

  . المسجد األقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة

ّوأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، 
اقتحموا ساحات األقصى وتجولوا فيها، من جهة باب 

  .بحماية شرطة االحتالل اإلسرائيليالمغاربة، 

وأبعدت سلطات االحتالل، أمس الخميس، شابة 
وعلمت وكالة معا . وشابا عن المسجد األقصى المبارك

أن سلطات االحتالل سلمت الشابة آية أبو ناب قرارا 

 اشهر، علما انها ٣يقضي بابعادها عن االقصى لمدة 
  .د الجديدابعدت لمدة أسبوع واليوم سلمت قرار االبعا

كما أبعدت سلطات االحتالل المواطن منذر 
  .حمادة عن االقصى لمدة أسبوع

جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس  وشن
الخميس، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة 
الغربية تخللها اعتقال عدد من الشبان، فيما سجلت 
إصابات خالل مواجهات اندلعت بين شبان وجنود 

  .ي الخليل ورام اهللاالحتالل ف

وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإلعالم 
 فلسطينيا باقتحامات بالضفة، جرى ٢٣إن جنود اعتقلوا 

تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية لضلوعهم بأعمال 
  .مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات االحتالل

في محافظة رام اهللا، اقتحمت قوة عسكرية 
ة كفر نعمة، تخللها اندالع مواجهات، حيث لالحتالل قري

قام الجنود بمداهمة منازل المواطنين والقيام بأعمال 
التفتيش والتحقيق مع األهالي، وتحطيم نوافذ أحد 

  .المنازل

إلى ذلك، أصيب صباح أمس الخميس، عشرات 
الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 

قوات االحتالل، في وبحاالت اختناق، إثر مواجهات مع 
  . بلدة حلحول قضاء الخليل

وداهمت قوات االحتالل، حلحول، لتأمين حماية 
عشرات المستوطنين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس 
وسط البلدة إلقامة طقوس تلمودية بالمكان، ما أدى إلى 
اندالع مواجهات أسفرت عن إصابة عشرات المواطنين 

  . طاط، وبحاالت اختناقبالرصاص المعدني المغلف بالم

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات 
االحتالل، أيضا مركز مدينة الخليل التجاري منطقة باب 

  .الزاوية، وأقاموا طقوسا تلمودية في شارع بئر السبع



  
  ٢٣٢ 

وأغلقت قوات االحتالل، صباح أمس كافة فتحات 
المياه الرئيسية المغذية لقرية بردلة قضاء طوباس بشكل 

وقال معتز بشارات مسؤول ملف االستيطان في . لكام
األغوار ان قوات االحتالل داهمت قرية بردلة وشرعت 

  .بأغالق كافة فتحات المياه المغذية للقرية

واضاف بشارات ان قوة من جيش االحتالل 
شركة ميكروت وسلطة »ترافقهما جرافتان وما تسمى بـ

اعة الثامنة اقتحمت القرية عند الس» المياه االسرائيلية
والنصف من صباح أمس وأغلقت الشارع الرئيسي 

  .ا بحفريات بحثا عن فتحات المياهالمؤدي للقرية وشرعو

  ١ص ٢٠/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ّاالحتالل يقمع مسيرة منددة بإقامة : القدس
  "السواحرة"بؤرة استيطانية في 

  

قمعت قوات االحتالل، اليوم الجمعة، مسيرة 
امة بؤرة استيطانية في بادية القدس بمنطقة ّمنددة بإق

  .السواحرة جنوب شرق المدينة المقدسة

وكان عشرات المواكنين والشخصيات االعتبارية 
بخيمة االعتصام في  صالة الجمعة شاركوا اليوم في

 المنطقة وانطلقوا بعد ذلك بمسيرة احتجاجية رفعوا فيها

 وابل إطالقبالعلم الفلسطيني وهاجمتها قوات االحتالل 
الحارقة والغازية السامة دون تسجيل  من القنابل الصوتية

  .والمشاركات  مباشرة بين صفوف المشاركينإصابات

 ٢٠/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

  

عائلة مقدسية في البلدة القديمة تتعرض 
  لمالحقة يومية من االحتالل

  

المقدسية في عقبة  تتعرض عائلة علي متعب
 ش في البلدة القديمة بالقدس المحتلة لمالحقاتدروي

واعتداءات مخابرات وقوات االحتالل وعصابات 
منزلها الذي ال يبعد سوى  المستوطنين لدفع العائلة إخالء

 .المسجد األقصى بضع عشرات من األمتار عن

تتعرض  وأفادت العائلة لمراسلنا في القدس بأنها
هزة أمن بشكل شبه يومي القتحامات من قبل أج

 .اعتداءات واعتقاالت ألفراد العائلة االحتالل، يتخللها

 ولفتت العائلة المقدسية إلى أنها تلقت أمس

ًتحذيرا من مخابرات االحتالل بنيتها التوجه للبيت الحقا  ً
سطح البيت بحجة استخدامه إللقاء  وقد يتم إغالق

 .الحجارة على بيوت المستوطنين

لمواطنين ومؤسسات وناشدت العائلة المقدسية ا
ومرجعيات المدينة المقدسة التضامن معها للوقوف بوجه 

  .االحتالل وقطعان مستوطنيه

  ٢٠/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

المزعوم تدعو الستباحة " الهيكل"جماعات 
  األقصى غدا إلقامة حفل تأبين لمستوطن

  

المزعوم، أنصارها " الهيكل"دعت جماعات 
 ومواقع اإلعالميةعبر مواقعها  - نينوجمهور المستوط

 المسجد األقصى  إلى استباحة-التواصل االجتماعي

واسع والمشاركة " مركزي"المبارك يوم غد األحد باقتحام 
في سلسلة من البرامج التهويدية تستبق فترة بدء موسم 

 .ّاألعياد اليهودية

ٍوأوضحت نفس الجماعات المتطرفة أن يوم غد 
" مركزي اقتحام " الجاري، سيتم تنظيم أيلول٢٢األحد؛ 



  
  ٢٣٣ 

وقادة اتحاد " الهيكل"لألقصى، بقيادة ما أسمته حاخامات 
المزعوم " الهيكل"المتطرفة التي تدعو إلقامة  المنظمات

  .مكان المسجد األقصى

" حفل تأبين"ُولفتت، في الدعوة، إلى أنها ستقيم 
" إيمس"يدعى  مستوطن ًإحياء لذكرى عائلة األقصى في
  .الخليل  في عملية بمدينة٢٠١٠ن قد قتل عام كا

إيمس، "حسب جماعات الهيكل المزعوم فإن 
والذي سيتم إحياء ذكراه في األقصى، هو وعائلته من 

  ".أكثر الداعين إلقامة الهيكل داخل األقصى

ًونوهت نفس الجماعات المتطرفة إلى أن برنامجا 
لحاخام المسجد األقصى بقيادة ا ُتهويديا آخر سيقام في

في صفد،  المتطرف بنياهو برونر؛ رئيس المدارس الدينية
وسيرافقه في هذا االقتحام عدد من أتباعه وطالب 

  .التلمودية المدارس الدينية

 ٢١/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ً مواطنا خالل مواجهات مع ١٥إصابة 
  االحتالل في العيزرية شرق القدس

 على األقل  مواطنا١٥ أصيب – رام اهللا
استنشاقهم  بالرصاص المطاطي وبحاالت اختناق جراء

الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، خالل اقتحام قوات 
اإلسرائيلي بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة  االحتالل

  .واندالع مواجهات

وأكدت مصادر طبية في جمعية الهالل األحمر، 
م اإلسعافات ً مواطنا خالل المواجهات، وتقدي١٥إصابة 

  .الالزمة لهم

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات االحتالل، 
اقتحمت العيزرية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع 

  .صوب منازل المواطنين بشكل مباشر

  ٢١/٩/٢٠١٩ دنيا الوطن

* * * * *  

االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة بالضفة 
  ٕوالقدس واصابات في مواجهات مع قواته

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم شنت 
األحد، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة 
الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، بحجة المشاركة 
بأعمال مقاومة شعبية، فيما أصيب العشرات بجروح 

 .وحاالت اختناق بمواجهات بالعيزرية وعزون

 واعتقلت قوات االحتالل ثالثة مواطنين في
 .مداهمات نفذتها بأنحاء بمحافظة الخليل

وقال مواطنون إن قوات االحتالل اعتقلت يوسف 
أحمد العصافرة وزهران محمود الزهور من بلدة بيت كاحل 

وفي بلدة بيت أوال، . شمال الخليل، عقب اقتحام منزليهما
اعتقلت األسير المحرر رائد عبد العفو العملة، عقب 

 .اقتحام منزله

وصلت المواجهات الليلية في مناطق إلى ذلك ت
 مواطنا في ١٦مختلفة بالضفة والقدس، حيث أصيب 

اعتداء لشرطة االحتالل على المواطنين خالل اقتحامها 
بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بحسب ما أفادت 

 .جمعية الهالل األحمر

واقتحمت شرطة االحتالل العيزرية وأطلقت قنابل 
 .ع صوب منازل المواطنين مباشرةالغاز المسيل للدمو

وتأتي هذه التطورات بعدما شيع مئات 
الفلسطينيين، أمس السبت، في بلدة العيزرية، جثمان 

، بعد أن كانت ) عاما١٤(الشهيد الطفل نسيم أبو رومي 
 .سلطات االحتالل أعادت جثمانه الجمعة

في محافظة قلقيلية أصيب ستة مواطنين في 
دة عزون، وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت في بل

أعدادا كبيرة من جنود االحتالل داهموا البلدة، وفرضوا 
منع التجوال على وسطها، وأرغموا المواطنين على التزام 
منازلهم، وأغلقوا المحال التجارية، وأطلقوا وابال من 



  
  ٢٣٤ 

القنابل المسيلة للدموع إلجبار المواطنين على إخالء 
 .الشارع

تالل مع الشبان، ما أوقع واشتبك جنود االح
ثالث إصابات بالرصاص الحي والمطاطي إحداها في 

وأغلق الجنود المدخل . البطن وصفت بالمتوسطة
الرئيس، ومنعوا الدخول والخروج من البلدة وسط عمليات 

 .تفتيش

كما أصيب عدد من النساء واألطفال إثر فقدان 
 .سائق حافلة صغيرة السيطرة عليها قرب مدخل عزون

وقال شهود عيان إن سائق الحافلة استنشق 
كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود 
االحتالل في بلدة عزون عقب اقتحامها، ما أدى لفقدانه 

  .السيطرة عليها فانقلبت

 ٢٢/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

 المسجد باستباحةتدعو " الهيكل"جماعات 
  األقصى اليوم

 

المزعوم، أنصارها " الهيكل"دعت جماعات  – غزة
 عبــر مواقعهــا اإلعالميــة ومواقــع –وجمهــور المــستوطنين 
 إلـــى اســـتباحة المـــسجد األقـــصى –التواصـــل االجتمـــاعي 

واسـع والمـشاركة فـي " مركزي"المبارك اليوم األحد باقتحام 
سلــسلة مــن البــرامج التهويديــة تــستبق فتــرة بــدء موســم 

 .ّاألعياد اليهودية

حت نفـــس الجماعـــات المتطرفـــة أن اليـــوم وأوضـــ
ــول الجــاري، ســيتم تنظــيم ٢٢األحــد؛  " اقتحــام مركــزي" أيل

وقادة اتحـاد " الهيكل"لألقصى، بقيادة ما أسمته حاخامات 
المزعــوم " الهيكــل"المنظمــات المتطرفــة التــي تــدعو إلقامــة 

   .مكان المسجد األقصى

" حفـل تـأبين"ُولفتت، في الدعوة، إلى أنها ستقيم 
" إيمـس"ًفي األقصى إحياء لـذكرى عائلـة مـستوطن يـدعى 

 . في عملية بمدينة الخليل٢٠١٠كان قد قتل عام 

إيمـــس، "حـــسب جماعـــات الهيكـــل المزعـــوم فـــإن 
والــذي ســيتم إحيــاء ذكــراه فــي األقــصى، هــو وعائلتــه مــن 

  ".أكثر الداعين إلقامة الهيكل داخل األقصى

ًامجا ونوهت نفس الجماعات المتطرفة إلى أن برن
ُتهويديا آخـر سـيقام فـي المـسجد األقـصى بقيـادة الحاخـام 
المتطرف بنياهو برونر؛ رئيس المدارس الدينية في صفد، 
ـــن أتباعـــه وطـــالب  ـــام عـــدد م ـــي هـــذا االقتح وســـيرافقه ف

  .المدارس الدينية التلمودية

  ٢٢/٩/٢٠١٩ فلسطين اليوم

* * * * *  

استمرار محاوالت المستوطنين أداء طقوس 
  ة في األقصىتلمودي

 

 اقتحم عشرات – وكاالت –فلسطين المحتلة 
المستوطنين اليهود صباح أمس األحد باحات المسجد 

القدسي الشريف بمدينة القدس   الحرم–األقصى المبارك 
المحتلة بحراسة مشددة من قبل شرطة االحتالل، حسبما 
أفاد مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون 

  .قصى الشيخ عزام الخطيبالمسجد اال

في رام اهللا، ان ) بترا(وقال الخطيب لمراسل 
االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة 

  .من شرطة االحتالل اإلسرائيلي

ً عنصرا من ٣٣ً مستوطنا و٦٤واضاف ان 
مخابرات االحتالل، اقتحموا المسجد األقصى وجالوا في 

وكانت . وس تلموديةباحاته وسط محاوالت ألداء طق
المزعوم دعت قبل أيام الستباحة » جماعات الهيكل«

المسجد األقصى المبارك واقتحامه بشكل مكثف خالل 



  
  ٢٣٥ 

موسم األعياد اليهودية الذي يبدأ نهاية الشهر الجاري 
  .ويستمر حتى الشهر المقبل

يأتي ذلك في وقت ال تزال شرطة االحتالل 
ّالمتمركزة على بوابات األقصى تضي ق الخناق على دخول ُ

المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل 
  .للمسجد، وتفتش حقائبهم وتحتجز بطاقاتهم الشخصية

إلى ذلك، أصيب عدد من المواطنين فجر أمس 
األحد، خالل المواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل 

ني، وأفاد الهالل األحمر الفلسطي. بمدينة القدس المحتلة
 إصابة، خالل مواجهات بين ١٥ّأن طواقمه قامت بنقل 

الشبان وقوات االحتالل في بلدة العيزرية بالقدس 
وتأتي هذه التطورات بعدما شيع مئات . ّالمحتلة

الفلسطينيين، السبت، في بلدة العيزرية، جثمان الشهيد 
، بعد أن كانت سلطات ) عاما١٤(الطفل نسيم أبو رومي 

  . جثمانه الجمعةاالحتالل أعادت

كما شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
األحد، حملة دهم وتفتيش بمناطق مختلفة بالضفة 
الغربية، تخللها اعتقال عددا من الشبان، بحجة المشاركة 

  .بأعمال مقاومة شعبية

وأغلق مستوطنون أمس طرقا رئيسية بالسواتر 
لقلية الترابية في قرية كفر ثلث الواقعه جنوب شرق ق

وقالت مصادر محلية فلسطينية في القرية . شمال الضفة
» معالي شمرون«أن المستوطنين من مستوطنة 

المحاذية للقرية، قاموا باغالق الطريق الرئيسي والوحيد 
. الذي يربط القرية بمنطقة وادي قانا بالسواتر الترابية
 ٣واضافت المصادر ان جرافات المستوطنين اغلقت 

واشارت . فرعية داخل القرية وفي محيطها -طرق رئيسية
المصادر الى ان اغالق الطريق سيتسبب بخسائر 
اقتصادية كبيرة على المواطنين وتحديدا المزارعين خاصة 

  .مع اقتراب موسم قطف الزيتون

 أسيرا في سجون االحتالل ١٤٠ويواصل 
، ١٣اإلسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ

 على اإلبقاء على أجهزة التشويش وذلك احتجاجا
  .المسرطنة وعدم تركيب هواتف عمومية في المعتقالت

وأفاد مكتب إعالم األسرى في تصريح مقتضب 
إن اإلضراب المفتوح لألسرى، والذي دخل، أمس األحد، 

ً، جاء رفضا ألجهزة التشويش المسرطنة، ١٣يومه الـ
  .امهمالتي زرعتها إدارة السجون في غرف األسرى وأقس

وأكد أن األوضاع داخل السجون آخذة منحى 
ٕالتصعيد، وادارة سجون االحتالل تصر على موقفها بعدم 
تنفيذ ما تم االتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش 

  .>>...المسرطنة

  ٢٠ ص٢٣/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

ًسلطات االحتالل تجبر مواطنا على هدم منزله 
 في سلوان

  

 مواطنا على هدم منزله أجبرت قوات االحتالل
ذاتيا في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة؛ بحجة عدم 

  .الترخيص

وسلمت سلطات االحتالل المواطن جميل هزاع 
ٕمسالمة، إخطارا بهدم منزله في حي وادي الربابة واال 

يذكر أن  .فإنها ستهدمه، وترغمه على دفع تكاليف الهدم
 منشآت في ٨ سلطات االحتالل هدمت خالل آب الماضي

  .القدس

  ٢٠ ص٢٤/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  



  
  ٢٣٦ 

  االحتالل يستدعي معلمتين مقدسيتين للتحقيق

 

استدعت شرطة االحتالل اإلسرائيلي، مساء 
  .االثنين، معلمتين مقدسيتين للتحقيق

هنادي   شرطة االحتالل المعلمتينواحتجزت
المسجد  الحلواني، وخديجة خويص، على إحدى بوابات

قصى، وسلمتهما بالغين لمراجعة مخابراتها في أحد األ
  .مراكز االحتالل بمدينة القدس المحتلة

 ٢٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّاالحتالل يمدد اعتقال    ًّ مقدسيا١٨ُ

 

 ١٨مدد قضاة محاكم االحتالل، اليوم اعتقال 
ًشابا وقاصرا معظمهم من بلدة العيسوية وسط القدس  ً

 .المسجد األقصى جنوب سلوان من بلدةالمحتلة، و

 وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد

وسيم نايف عبيد، : ّمحمود أن االحتالل مدد اعتقال
داري، وضياء عبيد، وزياد  ورشاد أبو ريالة، ومحمود

 العجلوني، ومحمد فوزي عبيد، وعالء عبيد، ومجدي أبو

تى يوم بعد غد تايه، وعالء أبو تايه، وكريم القواسمي ح
 .الخميس

 عيسى أبو ريالة، ومحمد أديب: ّومدد اعتقال

أبو الحمص، ومحمد رجب عبيد، وطه عبيد، ومحمد 
وأكرم مصطفى وسيم  تامر محمود، وعلي جمال بدر،

داري حتى يوم غد، وسلطان سرحان حتى الرابع 
  . القادمأكتوبرشهر  والعشرين من

  ٢٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

  

االحتالل يعتقل وزير شؤون القدس ويقتحم 
  منزل المحافظ

 

اعتقلت قوات االحتالل فجر األربعاء وزير 
   .شؤون القدس، فادي الهدمي

وأفادت مصادر محلية أن قوة كبيرة من شرطة 
االحتالل والمخابرات منزل الوزير الهدمي فجر اليوم، 

 .وصادرت هواتفه واقتادته إلى مركز تحقيق

ي ذلك بالتزامن مع اقتحام منزل محافظ يأت
القدس، عدنان غيث في حي سلوان، للمرة الثانية صباح 
اليوم، وقامت بتسليمه هو ونجله بالغين لمراجعة 

 .مخابراتها

نسخة منه، قال المكتب  وطن وفي بيان وصل
االعالمي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح، على 

 اعتقال فادي الهدمي لسان رئيسه منير الجاغوب إن
وزير شؤون القدس، واقتحام منزل عدنان غيث محافظ 
القدس العاصمة في سلون هو ضمن مخطط طويل 

 .ٕلتهويد المدينة واعالن سيطرته عليها

يذكر أن الهدمي تعرض لالعتقال أواخر يونيو 
السابق، وتم احتجازه من قبل مخابرات االحتالل لعدة 

 .ساعات قبل اإلفراج عنه

  ٢٥/٩/٢٠١٩الة وطن لألنباء وك

* * * * *  

طقوس تلمودية استفزازية باألقصى وتضييق 
  على دخول المسلمين للمسجد

 

 اقتحم عشرات –  وكاالت- فلسطين المحتلة
المستوطنين صباح أمس الثالثاء باحات المسجد األقصى 

 الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة - المبارك 
 االوقاف االسالمية العامة وشؤون وفق مدير عام دائرة

  .المسجد االقصى في القدس



  
  ٢٣٧ 

وقال الشيخ عزام الخطيب لمراسل وكالة األنباء 
األردنية في رام اهللا بترا ان المستوطنين المقتحمين 
بحراسة مشددة من شرطة وجيش االحتالل االسرائيلي 
ًأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط التضييق 

 المصلين المسلمين الى ابواب المسجد على دخول
  .األقصى

وهدمت جرافات بلدية االحتالل، صباح أمس 
 بركسات للخيول في حي العين في بلدة ٤الثالثاء، 

  . سلوان، جنوب مدينة القدس

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قوات 
االحتالل برفقة جرافة تابعة للبلدية اقتحمت حي العين 

صرت عدة بركسات للخيول بالكامل ثم ببلدة سلوان وحا
  .بدأت بهدمها بحجة البناء دون ترخيص

 مستوطن فجر أمس ١٢٠٠واقتحم نحو 
قبر «الثالثاء، مدينة نابلس لتأدية صلوات تلمودية في 

، وذلك بحراسة مشددة لقوات االحتالل التي »يوسف
واصلت شن حمالت اعتقاالت في مناطق مختلفة بالضفة 

  .الغربية

مت قوات االحتالل المنطقة الشرقية من واقتح
، لتأمين »قبر يوسف«مدينة نابلس، وانتشرت في محيط 

  .الحماية للمستوطنين خالل اقتحامهم القبر

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وجنود 
االحتالل في منطقة شارع عمان ومحيط القبر، حيث 

موع، أطلق خاللها جنود االحتالل قنابل الغاز المسيل للد
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الشبان دون 
أن يبلغ عن وقوع إصابات، فيما سجلت حاالت اختناق 

  .بالغاز عولجت ميدانيا

ووفقا لبيان جيش االحتالل، فإن جنوده انتشروا 
في نابلس وفي محيط قبر يوسف، ووفروا الحماية 

 من المستوطنين الذين قاموا ١٢٠٠لحافالت أقلت نحو 
  .تأدية صلوات تلمودية في قبر يوسفب

وزعم المتحدث العسكري أنه تم وضع عبوة 
ناسفة في مدينة نابلس لدورية عسكرية، حيث قامت 

لم تقع إصابات أو . قوات هندسية بسحب العبوة لتفكيكها
  .أضرار

وفي سياق آخر، قال جيش االحتالل في بيانه 
  فلسطينيا١٩لوسائل اإلعالم إن جنوده اعتقلوا 

بمداهمات بالضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق 
لدى األجهزة األمنية بشبهة حيازة أسلحة ووسائل قتالية 

وتعتزم . وكذلك المشاركة في أعمال مقاومة شعبية
سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدم منزل عائلة األسير 
إسالم ناجي أبو حميد، من مخيم األمعري للمرة الثانية، 

إعادة بنائه، فيما أصدرت محكمة إسرائيلية قرارا وذلك بعد 
  .بإخالء عائلة مقدسية من منزلها

ووفقا لوسائل إعالم إسرائيلية، فقد وصلت 
معلومات للجيش مفادها إعادة تشييد منزل األسير أبو 
حميد بعد هدمه بعدة أشهر، حيث يعتزم الجيش هدم 

ل أسابيع وتم قب. المنزل للمرة الثانية خالل الشهر المقبل
إدانة األسير أبو حميد بقتل أحد جنود وحدة المستعربين 

بإلقاء لوح من الرخام على رأسه داخل مخيم » دوفدفان«
  .األمعري العام الماضي

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة الصلح بالقدس 
قرارا يقضي بإخالء عائلة سمرين من منزلها في حي 

على أن ينفذ وادي حلوة ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، 
  .  يوما من صدوره٩٠القرار خالل 

» عطيرت كوهنيم»و» إلعاد«وقدمت جمعيتا 
االستيطانيتان دعوى قضائية ضد سكان المنزل في 
ثمانينات القرن الماضي تطالبهم بإخالء المنزل، ولكن تم 

  .رفض القضية

وكشفت هيئة مقاومة الجدار واالستيطان في 
اء، عن مخطط استيطاني السلطة الفلسطينية أمس الثالث



  
  ٢٣٨ 

اسرائيلي تفصيلي يهدف لالستيالء على المزيد من 
  . أراضي قرية الناقورة شمال نابلس

وقالت الهيئة في بيان، إن هذا المخطط يهدف 
، من خالل تحويل »شافي شمرون«إلى توسيع مستوطنة 

 في ١٢أراض زراعية مجاورة للمستوطنة من حوض رقم 
تعمالها للبناء وضمها لحدودها أراضي قرية الناقورة؛ الس

  .بغرض استخدامها ألغراض استيطانية

وقال مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة، 
غسان دغلس، في بيان ان ما يتم الحديث عنه هو 

شافي «مشروع توسعة للمخطط الهيكلي لمستوطنة 
، المقامة على أراضي سبسطية والناقورة وبرقة؛ »شمرون

  .  على المزيد من األراضيوهو ما ينذر باالستيالء

إن هناك توسعا للمخططات الهيكلية «وقال 
للمستوطنات في محيط نابلس على حساب أراضي 

« المواطنين، كما جرى في األراضي المحيطة بمستوطنتي 
  .جنوب نابلس» وبراخا»و» يتسهار

وقالت هيئة شؤون األسرى والمحررين، أمس 
الحتالل  أسير في سجون ا١٠٠الثالثاء، أن نحو 

يوصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ عدة أيام، 
ًرفضا لوجود أجهزة التشويش المسرطنة في أقسام 

  . السجون

ولفتت الهيئة أن إدارة المعتقالت قامت خالل 
األيام الماضية بتجميع األسرى المضربين من سجون 

 ١ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلهم الى قسمي رقم 
  .حة في سجن نف٣و

ًوبينت أن مصلحة السجون تمارس ضغوطا 
ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه األسرى المضربين، 
لكسر إضرابهم، وأن ابرز االعتداءات تتمثل في 
التفتيشات الدائمة لغرفهم وأقسامهم واقتحامها من قبل 

  ). المتسادة(وحدات القمع 

وأوضحت الهيئة أن هذه المعركة تأتي مع 
معتقالت االحتالل على موقفها الرافض استمرار إدارة 

لالستجابة لمطالب األسرى، ومن أهمها االلتزام باالتفاق 
السابق المتعلق بإزالة أجهزة التشويش، وتفعيل الهواتف 
العمومية، إضافة إلى وقف اإلجراءات العقابية التي 

  .فرضتها على األسرى المضربين

وكان األسرى في تاريخ العاشر من أيلول 
قد استعادوا » ريمون«ًاري، وتحديدا في معتقل الج

المواجهة مع اإلدارة من جديد بعد تنكرها لالتفاق الذي تم 
في شهر نيسان الماضي، وتضمن ذات المطالب المتعلقة 
بأجهزة التشويش والهواتف العمومية، وتبع ذلك بضع 

  .جلسات من الحوار مع اإلدارة كان مصيرها الفشل

الل، صباح أمس الثالثاء، وتوغلت آليات االحت
. لمسافة محدودة شرق دير البلح وسط قطاع غزة

وتوغلت أربع آليات لعشرات االمتار شرق دير البلح 
انطالقا من بوابة النمر وشرعت بأعمال تسوية وتجريف 

  . بغطاء من طائرات االستطالع

وكانت قوات االحتالل اطلقت النار فجر اليوم 
طقة دون االبالغ عن المنصوب االراضي الزراعية في 

  .وقوع اصابات

  ١ ص٢٥/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

جيش االحتالل يغلق ملحمة في سلوان لمدة 
  ً يوما١٥

  

 أغلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، –القدس 
يوم األربعاء، ملحمة في بلدة سلوان جنوب المسجد 

 .ً يوما١٥األقصى المبارك لمدة 

اهدة، إن شرطة وذكر مالك الملحمة فادي ز
االحتالل داهمت ملحمته في حي عين اللوزة من سلوان، 



  
  ٢٣٩ 

واقتادته إلى مركزها في شارع صالح الدين، وحققت معه، 
 .بسبب تشغيله عامال فلسطينيا ليس بحوزته تصريحا

ًوتابع زاهدة، إن شرطة االحتالل سلمته قرارا 
ً يوما، وهددته بأنه في حال ١٥بإغالق الملحمة لمدة 

  .الملحمة خالل المدة سيتم اعتقالهفتح 

  ٢٥/٩/٢٠١٩أمد لإلعالم 

* * * * *  

اعتـقال وزيــر شـــؤون القدس إجراء : األوقــاف
 تصعيدي

  

أعلنت وزارة األوقاف  -  أنس صويلح-عمان 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية، امس األربعاء، رفضها 
اعتقال إسرائيل لوزير شؤون القدس فادي الهدمي، 

ًإجراء تصعيديا«رة إياه معتب ً« .  

وقال مدير متابعة شؤون المسجد األقصى 
وأوقاف القدس في وزارة األوقاف األردنية الدكتور عبد 
الستار القضاة، إن اإلجراءات اإلسرائيلية خطة ممنهجة 

 .من أجل تفريغ المسجد األقصى من الوجود اإلسالمي

  ١ ص٢٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

و لتكثيف اقتحامات األقصى األحد  تدع"لهيكلا"
 المقبل بمناسبة األعياد اليهودية

  

 تقدم رئيس لجنة -وكاالت  -  فلسطين المحتلة
الخارجية واألمن في الكنيست، آفي ديختر، صباح أمس 
األربعاء، اقتحامات مجموعات من المستوطنين ساحات 

رأس السنة «المسجد األقصى، التي تأتي عشية عيد 
يما وفرت شرطة االحتالل الحراسة ، ف»العبرية

للمقتحمين، وواصلت فرض إجراءات مشددة على دخول 
  .الفلسطينيين لساحات الحرم

وجددت مجموعات المستوطنين اقتحام ساحات 
المسجد األقصى من باب المغاربة، وسط دعوات 

المزعوم ألنصارها وللمستوطنين » منظمات الهيكل«
يوم األحد المقبل، بتكثيف اقتحامات المسجد األقصى 

 ١٢بمناسبة األعياد اليهودية التي تتواصل على مدار 
  .يوما خالل تشرين األول المقبل

ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، فإن 
عضو الكنيست عن حزب الليكود، ديختر اقتحم برفقة 
عشرات المستوطنين ساحات األقصى من جهة باب 

االحتالل والوحدات المغاربة، بحراسة مشددة لشرطة 
الخاصة التي نشرت عناصرها في ساحات الحرم لتوفير 
ٕالحماية للمقتحمين وابعاد الفلسطينيين عن مسار 

  .االقتحامات

وقام ديختر برفقة عشرات المستوطنين بجولة 
استفزازية في ساحات الحرم وتلقوا شروحات عن 

المزعوم، فيما قام العديد من المستوطنين » الهيكل«
باب «ية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى بتأد

  .قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة» الرحمة

إلى تنفيذ » منظمات الهيكل«ودعت ما تسمى 
اقتحامات جماعية لساحات المسجد األقصى خالل األعياد 
اليهودية الذي يبدأ نهاية أيلول الجاري، ويستمر حتى 

  . تشرين أول المقبل

بتكثيف دعواتها » مات الهيكلمنظ«وشرعت 
وتعميمها عبر مواقعها اإلعالمية ومواقع التواصل 
االجتماعي التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع 

  .شرطة االحتالل والحكومة لتسهيل هذه االقتحامات

وتفرض شرطة االحتالل المتمركزة عن بوابات 
األقصى الخارجية قيودا على دخول الفلسطينيين 

  .سجد، وتحتجز بطاقاتهم الشخصيةللم

واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي وزير شؤون 
القدس لدى السلطة الفلسطينية، فادي الهدمي، فجر 



  
  ٢٤٠ 

أمس األربعاء، بعد اقتحام منزله في مدينة القدس، كما 
داهمت منزل محافظ القدس عدنان غيث، ولم تتمكن من 

  .ء لهاعتقاله، وقامت بتسليم عائلته أمر استدعا

وقال رئيس المكتب اإلعالمي في مفوضية 
: التعبئة والتنظيم لحركة فتح، منير الجاغوب، في بيان له

إن حملة االعتقاالت واالقتحامات التي تنفذها قوات «
االحتالل يوميا ضد أبناء شعبنا في كل الوطن وآخرها 
صباح أمس في القدس العاصمة، لن تثنينا عن مواصلة 

  . »رية شعبنانضالنا لتحقيق ح

أن اعتقال فادي الهدمي «: وأضاف الجاغوب
وزير شؤون القدس، واقتحام منزل عدنان غيث محافظ 
القدس العاصمة في سلوان هو ضمن مخطط طويل 

  .«ٕلالحتالل لتهويد المدينة واعالن سيطرته عليها

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال 
  . أشهر٣الهدمي في غضون 

رافات االحتالل صباح أمس األربعاء، وهدمت ج
منزلين في منطقة الهجري قرب مخيم الفوار جنوب 
الخليل، وذلك بعد أن هدمت فجرا خيمة التضامن ضد 

  .االستيطان في السواحرة قضاء القدس

في محافظة القدس، هدمت جرافات االحتالل 
بساعات الصباح الباكر، خيمة التضامن التي نصبها 

واحرة شرق مدينة القدس، ونشطاء ضد أهالي بلدة الس
الجدار واالستيطان، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية 

  .جديدة على جبل المنطار

وأفاد نشطاء ضد الجدار واالستيطان، بأن قوات 
االحتالل اقتحمت المنطقة، وأخلت المواطنين المتواجدين 
داخل الخيمة، قبل أن يقوموا بهدمها، علما أن سلطات 

وقامت .تالل قد أخطرت األسبوع الماضي بهدم الخيمةاالح
مجموعة من المستوطنين منتصف أيلول الجاري، بوضع 

وخزانات مياه على جبل » كرفانات«عدة بيوت متنقلة 
  .المنطار، بغرض إقامة وحدات استيطانية

وهدمت آليات وجرافات السلطات اإلسرائيلية، 
عمرو، صباح أمس األربعاء، منزلين في مدينة شفا

وحضرت قوات كبيرة . للمواطنين مصطفى وماجد نمارنة
من شرطة االحتالل إلى شفاعمرو لحماية الجرافات، 
ومنعت المواطنين من االقتراب إلى المكان الذي نفذت فيه 

وفي سياق آخر، توغلت عدة .السلطات عمليات الهدم
جرافات عسكرية لالحتالل بشكل محدود صباح أمس 

 محدودة خارج الشريط الحدودي شرقي األربعاء، لمسافة
 ٤وتوغلت  .محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

 حفارات خارج الشريط ٣جرافات عسكرية لالحتالل برفقة 
الحدودي انطالقا من بوابة سريج شرقي بلدة القرارة 

وباشرت الجرافات على الفور بعمليات . شرقي خان يونس
 داخل الشريط تجريف بإسناد من آليات عسكرية تتمركز

  .الحدودي

 أسيرا في سجون االحتالل ١٤٣ويواصل 
ًإضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لالعتقال االداري، 
واحتجاجا على أجهزة التشويش، بعضهم في وضع صحي 
خطير بسبب تدهور جديد طرأ على حالتهم 

وحسب هيئة شؤون األسرى فإن إدارة المعتقالت .الصحية
ماضية األسرى المضربين من ّجمعت خالل األيام ال

ٕسجون ريمون وايشل والنقب وغيرها ونقلتهم إلى قسمي 
  .  في سجن نفحة٣ و١رقم 

ًوتمارس مصلحة سجون االحتالل ضغوطا 
ومضايقات وانتهاكات كبيرة تجاه األسرى المضربين، 
لكسر إضرابهم، أبرزها التفتيشات الدائمة لغرفهم 

 ).المتسادة(لقمع وأقسامهم واقتحامها من قبل وحدات ا

  ١ ص٢٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  



  
  ٢٤١ 

االحتالل يقمع مسيرة منددة : القدس
  "السواحرة"باالستيطان في 

 

قمعت قوات االحتالل، اليوم الجمعة، مسيرة 
انطلقت في أراضي السواحرة جنوب القدس المحتلة، 

 .بقنابل الغاز السامة والصوتية الحارقة واألعيرة المطاطية

مراسلنا في القدس عن مصدر محلي في ونقل 
المنطقة بأن مسيرة انطلقت بعد صالة الجمعة اليوم في 
أراضي السواحرة، ولكن القوات قمعتها بقنابل الغاز 
المسيل للدموع والصوت واألعيرة المطاطية، دون إصابة 

  .أحد

وكانت قوات االحتالل حاصرت برية السواحرة 
لجهات، للحيلولة قبل موعد صالة الجمعة من جميع ا

  .دون وصول المتضامنين ألراضي السواحرة

وسلم ضابط إدارة االحتالل المدنية األهالي قرارا 
عسكريا يقضي بإغالق المنطقة قبل الصالة، وأبعدت 

 ٢قوات االحتالل المصلين عن البؤرة االستيطانية مسافة 
  .كيلو متر

وأدى عشرات المتضامنين صالة الجمعة في 
حرة ببادية القدس، رفضا إلقامة بؤرة أراضي السوا

 .استيطانية على أراضيهم، لألسبوع الثاني على التوالي

ودعا مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حسين في خطبة الجمعة أهالي السواحرة إلى 
الثبات والصمود بأراضيهم، للحفاظ عليها وحمايتها من 

 .أطماع المستوطنين

سين إلى الهجمة ولفت الشيخ محمد ح
االستيطانية التي تستهدف كافة المناطق الفلسطينية، 

  .وخاصة مدينة القدس وضواحيها

  ٢٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

ألف شيقل ١٥بقيمة " بسطة"االحتالل يصادر 
  بالقدس

 

عمال بلدية  صادر –  صفا- القدس المحتلة
 ألف شيقل ١٥االحتالل اإلسرائيلي الجمعة بضائع بقيمة 

من أحد البسطات في باب األسباط في بلدة القدس 
  .القديمة

وذكر أبو جهاد أحد أصحاب المحال في باب 
أن عمال بلدية االحتالل وبحراسة " صفا"األسباط لوكالة 

الشرطة داهموا باب األسباط، وصادروا بسطة ألحد 
  . ألف شيقل١٥الباعة بقيمة 

ون بحمالت وبين أن عمال بلدية االحتالل يقوم
مداهمة وتفتيش ومصادرة للبضائع قبل انتهاء العام 
ًالجديد، الفتا إلى أن بلدية االحتالل تسمح بوضع 

  .البسطات أيام الجمع، ومن المستغرب ما قامت به اليوم

 ٢٧/٩/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية 

* * * * *  

باب "انهيار أجزاء من جدار مقبرة .. القدس
 "الرحمة

  

انهـار الـسور  -  كامـل إبـراهيم-القدس المحتلة 
ــوبي لمقبــرة بــاب الرحمــة  ــسور الــشرقي الجن المالصــقة لل

للمسجد األقصى المبارك من جانب المصلى المرواني مـن 
الخارج امـس، وهـي المنطقـة المـستهدفة منـذ سـنوات مـن 
ــار اإلســرائيلية  ــي صــنفتها اآلث ــل ســلطات االحــتالل والت قب

وضــمن المــسارات ) الحديقــة الوطنيــة(ضــمن مــا يــسمى بـــ
طانية التـي التوراتية التـي تـشرف عليهـا الجمعيـات االسـتي

» العــاد«تنــشط فــي منطقــة ســلوان وفــي مقــدمتها جمعيــة 
  .االستيطانية

لجنــة رعايــة المقــابر اإلســالمية فــي القــدس فــور 
معرفتهــا شــرعت بإعــادة بنــاء الجــدار فحــضر عناصــر مــن 



  
  ٢٤٢ 

الشرطة والبلدية وسلطة الطبيعة اإلسرائيلية واوقفوا العمل 
الحــد المقبــل وقــالوا أن البلديــة ســتقوم ببنــاء الجــدار يــوم ا

  .وطالبوا موظفي لجنة المقابر بالمغادرة

ـــاء هـــذا  ـــت ببن ـــة قام ـــأن ســـلطة الطبيع وادعـــوا ب
ــــاره هــــو االشــــجار  ــــسابق وأن ســــبب انهي ــــي ال الجــــدار ف

  ! الموجودة في المكان

ــــشارع  ــــن ال ــــة م ــــة القريب ــــذكر ان هــــذه المنطق ي
الرئيــسي الملتــف حــول اســوار البلــدة القديمــة والتــي هــي 

مــسجد األقــصى المبــارك باتجــاه ســلوان جــزء مــن اســوار ال
وباب المغاربة تعرض للعديد مـن االعتـداءات، كـان اخرهـا 
قيــام مــستوطنون بتــدمير شــواهد القبــور هنــاك فــي الوقــت 
الذي ابتدعوا خدعة تتمثل في زراعة قبور وهمية مقابلهـا 

والتـي أصـبحت ) الـسلودحة(في أراضي األوقـاف المـساه بــ
ـــــــاطق المـــــــستهدفة ضـــــــمن المـــــــسارات التوراتيـــــــة  والمن

  .للمستوطنين في جوالتهم

وقبل عدة سنوات قاموا بكتابـة شـعارات عنـصرية 
على قبور قريبة من السور الجنوبي لمقبرة بـاب الرحمـة، 
ودمروا بعض شواهدها، ولم يتم معاقبتهم او الكـشف عـن 
هذه الجريمة ومرتكبيها رغم وجود عشرات الكاميرات التـي 

  . في هذه المنطقة الحساسةزرعتها شرطة االحتالل

وقــال رئــيس لجنــة رعايــة المقــابر بــدائرة األوقــاف 
اإلســالمية مــصطفى أبــو زهــرة بــأن الــسور الجنــوبي انهــار 
ٕبفعــــل تــــضخم جــــذور األشــــجار المالصــــقة للــــسور، وان 
مــوظفين مــن ســلطة الطبيعــة والمبــاني الخطيــرة فــي بلديــة 

رميم القدس حضروا، ورفضوا قيـام لجنـة رعايـة المقـابر بتـ
  .السور أو االقتراب منه

واضــاف أن مؤســـسات بلديــة القـــدس تمنــع منـــذ 
ــالقرب مــن ١٥نحــو  ــاهم ب  عامــا المــسلمين مــن دفــن موت

السور الجنوبي للمقبـرة فـي محاولـة لالسـتيالء علـى هـذه 
  .المنطقة وعلى الثلث الجنوبي لمقبرة الرحمة

وتعتقــــد مــــصادر فلــــسطينية خبيــــرة ومطلعــــة ان 
 المقبرة نـاجم عـن الحفريـات االسـرائيلية االنهيار في جدار

التــــي تجريهــــا الجمعيــــات االســــتيطانية وخاصــــة جمعيــــة 
في محيط المسجد األقـصى المبـارك والتـي تتـصل » العاد«

فـــــي مركـــــز الـــــزوار الـــــصهيوني الـــــذي تـــــديره الجمعيـــــة 
إضافة الى قيام االحتالل بأعمال بنية تحتية . االستيطانية

فريــك تهويــدي يــربط جبــل فــي المنطقــة مــن اجــل انــشاء تل
  .بالبلدة القديمة من القدس) الطور(الزيتون 

وحـــسب المـــصدر الـــذي فـــضل عـــدم ذكـــر اســـمه 
ًخوفــا مــن مالحقــة وابعــادات ســلطات االحــتالل لقــد كثفــت 

 ٢٠٠٠ســـلطات االحـــتالل اســـتهدافها للمقبـــرة منـــذ العـــام 
سـلطة «، وتمنع ٢٠١٧-١٢واشتد االستهداف من شهر 

ية ترميمها في إطار مشروع إلزالة هـذه االسرائيل» الطبيعة
المقبــرة أو تجاوزهــا لفــتح بــاب الرحمــة كجــزء مــن مخطــط 

  .التقسيم المكاني للمسجد ألقصى المبارك

ــل مــن  ــاك نفــق مــاء طوي وتقــول المــصادر ان هن
حقبة الفتح اإلسـالمي القـديم وهـذا النفـق –العهد الروماني

ــزود المــاء للمدينــة المقدســة ــضيق كــان ي ــائي ال ــر الم  عب
األبــواب ويــصل مــن تحــت االســوار فــي الجنــوب مــن عــين 
ـــى المـــسجد  ـــدخل إل ـــاب الرحمـــة وي ـــى ب ســـلوان ويـــصل إل
األقصى المبارك وله مخرج شـرقي فـي الـوادي شـرقة نحـو 

  ..كنيسة الجثمانية

وتابع المـصدر، ان المخـاوف مـن ان تكـون هـذه 
ــــات  ــــي تجريهــــا الجمعي ــــات الت ــــسبب الحفري ــــارات ب االنهي

 فــــي اســــفل المقبـــرة، فــــي عمليــــة محمومــــة االســـتيطانية
ًلتوسيع قناة الماء الرومانية القديمة عموديا وافقيا ضـمن  ً

  .مسارات االنفاق المتفرعة اسفل القدس والمسجد األقصى

وحـــذر المـــصدر الكبيـــر والخبيـــر فـــي اآلثـــار مـــن 
خطورة مثل هذا النفاق الذي يجري الحديث عنـه منـذ مـدة 

مرواني وبـاب الرحمـة واسـفل طويلة انه يحاذي المصلى ال
المقبـــرة اإلســـالمية األكبـــر فـــي الجـــدار الـــشرقي للمـــسجد 
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األقــصى ويمثـــل انتهــاك صـــارخ لحرمــة المقبـــرة والمـــسجد 
األقــصى وفــي نفــس الوقــت يــرتبط بمــشاريع قديمــة يجــري 
تطويرها والعمل عليها ليل نهار لبنـاء ذلـك الـوهم والهيكـل 

  .المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك

او النفـــق المـــائي / عـــين المـــاء«ولفـــت الـــى ان 
القديمـــة ســـبق ان دخلـــه الجنـــرال االنجليـــزي » الرومـــاني 

ــي العهــد العثمــاني وقــام برســمه ضــمن  كــارليس واريــن ف
دراســاته التــي اســتفادت منهــا حــصريا الحركــة الــصهيونية 
فــــي حفرياتهــــا جنــــوب المدينــــة المقدســــة وعــــين ســــلوان 

  . البلدة القديمةومنطقة القصور االموية وداخل

  ٧ص ٢٧/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

 باالختناق خالل مواجهات مع إصابات
  االحتالل في بلدة أبو ديس شرقي القدس

  

عـــدد مـــن المـــواطنين  أصـــيب – القـــدس المحتلـــة
 وفجر اليوم الـسبت، خـالل مواجهـات أمسباالختناق ليلة 

مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، في محيط جامعة أبو ديـس 
 .رقي مدينة القدس المحتلةش

وذكرت مصادر محلية ان قـوات االحـتالل داهمـت 
البلدة، بعد قيام عدد من الشبان بمحاولة إحداث ثغـرة فـي 
ــدلعت  ــى أراض المــواطنين، ان الجــدار العنــصري الممتــد عل
على إثرها مواجهات مع قوات االحتالل وامتدت إلى محـيط 

 .يةجامعة القدس ومدخل بلدة السواحرة الشرق

ـــوات االحـــتالل  ـــتوأضـــافت المـــصادر، أن ق  أطلق
قنابــــل الــــصوت والغــــاز المــــسيل للــــدموع بكثافــــة تجــــاه 

 إصـابة إلـىالمواطنين والمنازل خالل المواجهات، ما أدى 
  .عدد من الشبان الذين تصدوا لالحتالل بحاالت اختناق

  ٢٨/٩/٢٠١٩وكالة سما اإلخبارية 

* * * * *  

نيست عشرات الحاخامات وأعضاء الك
 يستعدون القتحام األقصى اليوم

  

 دعت جماعات -وكاالت  - فلسطين المحتلة
المزعوم، أنصارها » اتحاد منظمات الهيكل«تندرج ضمن 

وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام 
المسجد األقصى المبارك، اليوم األحد، تزامنا مع ما 

  .يسمى عيد رأس السنة العبرية

ي تلك االقتحامات عشرات وسيشارك ف
، وعدد من »جماعات الهيكل«الحاخامات وكبار أعضاء 

وشرعت هذه الجماعات . أعضاء الكنيست اإلسرائيلي
المتطرفة بتكثيف دعواتها لتنفيذ االقتحامات وتعميمها 
عبر مواقعها االعالمية ومواقع التواصل االجتماعي 

طة التابعة لها، مؤكدة على التنسيق الكامل مع شر
رأس «ويصادف . االحتالل لتسهيل هذه االقتحامات

الجديد مساء اليوم األحد، ومعه ستبدأ » الشهر العبري
ً يوما، حيث يتبعها ٢٥األعياد اليهودية، والتي تستمر 

 من ١٦، وفي »عيد العرش« تشرين أول المقبل ١٤في 
  .ذات الشهر عيد الغفران

في السياق، قال المكتب الوطني للدفاع عن 
األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير أن ما 

صادقت على » البنى التحتية االسرائيلية«تسمى لجنة 
ونقل المخطط » تلفريك حائط البراق«مخطط اقامة 

ويتكون هذا . للحكومة االسرائيلية بهدف المصادقة عليه
المخطط من ثالثة مقاطع؛ األول يقع في القدس الغربية 

ثوري والثاني شمال غرب بلدة سلوان قرب غرب بلدة ال
سور المسجد األقصى أما المقطع الثالث فيصل الى 

» جمعية العاد االستيطانية(المركز السياحي الذي أقامته 
وتشارك باقامة هذا المشروع . قرب كنيسة الجسمانية

وزارتا السياحة والقدس االسرائيليتين بالتعاون مع بلدية 
وكانت حكومة االحتالل قد . قدسالقدس وسلطة تطوير ال
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 مليون شيكل كميزانية أولية للمشروع ٢٠٠رصدت نحو 
الذي يسعى وفق تعبيرها إلى تطوير القدس واستكمال 

  .المشروع في غضون عامين

وبشأن الخليل، قال المكتب الوطني إن مناطق 
جنوب محافظة الخليل تتحول يوما بعد آخر الى مسرح 

واضاف ان كال مناطق . عمليات استيطانية واسعة
االغوار والخليل تحولتا الى مجال حيوي للنشاطات 
االستيطانية وهما محط أطماع مخططات الضم والتوسع 

  .االسرائيلية

واشار التقرير الى ان سلطات االحتالل 
 دونم من ١٥٠٠اإلسرائيلي أعلنت االستيالء على نحو 

ادر أراضي دورا جنوب الخليل، وذلك بعد تفعيل قرار ص
 يقضي باالستيالء على ثالث قطع من ١٩٨٧منذ العام 

وتعتبر هذه . »أمالك دولة« بحجة أنها ،أراضي دورا
األراضي التي تم االستيالء عليها مأهولة بالسكان وتقوم 

 فضال عن أنها ،عليها مئات المنشآت السكنية والزراعية
مزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات، وتقع ضمن حدود 

  .ورابلدية د

األطماع االستيطانية في هذه «وتابع التقرير 
المنطقة تعود الى نهاية ثمانينيات القرن الماضي، لكن 

 بؤرة استيطانية منذ تولي دونالد ١٨إسرائيل أقامت 
انه وتحت «واشار التقرير . »٢٠١٧ترامب الحكم عام 

غطاء األمن تمارس سلطات االحتالل في مدينة الخليل 
 الفلسطينيين كوسيلة لتهجيرهم سياسة تضييق على

  .ًقسريا

وفرق جيش االحتالل أمس تظاهرة لعشرات 
الفلسطينيين شمال البحر الميت، قرب مدينة أريحا 
بالضفة الغربية، احتجاجا على تلويح إسرائيل بضم 
منطقة األغوار، وللمطالبة بفرض السيادة الفلسطينية 

  .عليها

الل وأفاد مراسل األناضول، بأن جيش االحت
اعتدى على المشاركين بالضرب، وأجبرهم على مغادرة 

ورفع المشاركون . المكان بالقوة، واعتقل أحد الناشطين
في الوقفة التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار 

، ولجان المقاومة )تابعة لمنظمة التحرير(واالستيطان 
، األعالم الفلسطينية، ورددوا )غير حكومية(الشعبية 

 أحقية الفلسطينيين بالمنطقة، ورفض القرار هتافات تؤكد
  .اإلسرائيلي بضمها

كما رفعوا العلم الفلسطيني على أحد األبنية 
القديمة في المنطقة، قبل أن يجبرهم الجنود على الخروج 

  .منه ويطردهم من المكان

الناشط في المقاومة الشعبية محمود زواهرة، قال 
الفلسطينية اآلنية، إن المشاركين بالفعالية على الحدود «

يهدفون إليصال رسالة لالحتالل اإلسرائيلي، بأن األغوار 
أرض فلسطينية، رغم كل الممارسات والسياسات 

: وأضاف لألناضول خالل مشاركته بالفعالية. »اإلسرائيلية
ُجئنا لهذا المكان لقربه من البحر الميت، الذي يحرم «

، فيما يسمح الفلسطينيون من التنزه فيه بفعل االحتالل
للمستوطنين بالوصول إليه، كما يحرم الفلسطينيون من 
استغالل الثروة الطبيعية في هذه المنطقة الغنية 

نريد أن نوصل رسالة ألحرار العالم، «: وتابع. »بالمياه
بأن يتحدوا إلنقاذ هذه األرض من االستعمار اإلسرائيلي، 

لى الذي يستغل األرض واإلنسان الفلسطيني للوصول إ
  .«أهدافه االقتصادية

إلى ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين فجر 
أمس السبت، خالل مواجهات مع قوات االحتالل 
اإلسرائيلي، في محيط جامعة أبو ديس شرقي مدينة 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات . القدس المحتلة
االحتالل داهمت البلدة، بعد قيام عدد من الشبان 

ي الجدار العنصري الممتد على بمحاولة إحداث ثغرة ف



  
  ٢٤٥ 

أراض المواطنين، ما أدى إلى اندالع مواجهات امتدت إلى 
  .محيط جامعة القدس ومدخل بلدة السواحرة الشرقية

وأطلقت قوات االحتالل قنابل الصوت والغاز 
المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين والمنازل خالل 

ن الذين المواجهات؛ ما أدى إلى إصابة عدد من الشبا
  .تصدوا لالحتالل بحاالت اختناق، وفق المصادر

 فلسطينيين، ٨كما اعتقلت قوات االحتالل فجرا 
من الضفة الغربية المحتلة، بينهم قيادات في حركة 

  .وأسرى محررون» حماس«

ّوشيع المئات من الفلسطينيين، أمس السبت، 
جثمان شاب استشهد الجمعة، برصاص القوات 

مسيرة العودة وكسر « مشاركته في اإلسرائيلية خالل
قرب الحدود الشرقية لمدينة رفح، جنوبي قطاع » الحصار

ّوأدى المشيعون صالة الجنازة على جثمان ساهر . غزة ُ ّ
، بعد إلقاء نظرة الوداع ) عاما٢٠(عوض اهللا عثمان 

األخيرة عليه في منزله وسط مدينة رفح، وتم مواراة 
  .جثمانه الثرى في مقبرة المدينة

وحمل المشاركون في الجنازة األعالم 
» جرائم«الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بالرد على 

وأعلنت وزارة الصحة . إسرائيل بحق المتظاهرين السلميين
الفلسطينية في غزة، الجمعة، استشهاد الفلسطيني 

 آخرين بجروح مختلفة، جراء ٦٣ٕواصابة » عثمان«
لمشاركين في مسيرات اعتداء الجيش اإلسرائيلي، على ا

  .السلمية، شرقي قطاع غزة» لعودةا«

  ٢٢ ص٢٩/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

  

  

  

  

   معتقلين من القدس والضفة٦

 

اعتقلت قوات االحتالل فجر اليوم  –رام اهللا 
االثنين، ستة مواطنين على األقل، من العيساوية 

 .بالقدس، ومن مخيم الدهيشة ببيت لحم

 ٤ أن االحتالل اعتقل وأفادت مصادر محلية
سمير عبيد والد الشهيد : أشخاص من العيساوية، وهم

محمد عبيد، وأيوب بهائي عبيد، ووسيم نايف عبيد، 
  .ومحمد وليد عبيد

ومن مخيم الدهيشة ببيت لحم، جرى اعتقال رغد 
  .رائد شمروخ، وباسل دعامسة

 ٣٠/٩/٢٠١٩القدس 

* * * * *  

اسعة يقود اقتحامات و" غليك"المتطرف 
  المزعوم" الهيكل"لألقصى ويدعو إلقامة 

  

 دعا الحاخام - عمان - نادية سعد الدين
أنصاره من المستوطنين إلى ” يهودا غليك“المتطرف 

المزعوم مكان المسجد األقصى المبارك، ” الهيكل“إقامة 
وذلك خالل قيادته، أمس، مع وزير إسرائيلي يميني، 

لدعوة الجماعات القتحامات واسعة للمسجد، استجابة 
اليهودية المتطرفة، وسط حالة استنفار أمني إسرائيلي 

  .ٕفي القدس واغالق شامل لألراضي المحتلة

ووفرت قوات االحتالل الحماية األمنية والعسكرية 
المشددة القتحامات المستوطنين لباحات األقصى، من 

، والتي بدأت أمس مع تصدر ”باب المغاربة“جهة 
أوري “زير الزراعة اإلسرائيلي، وو” غليك“المتطرف 

” رأس السنة“، لفاتحة موسم اقتحامات ما يسمى ”أرئيل
  .اليهودية، في ظل تصدي المصلين لعدوانهم

ومن المقرر، وفق مخطط ما يسمى اتحاد 
المزعوم، أن تصل اقتحامات ” الهيكل“جماعات 
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 ١٥ و١٤المستوطنين للمسجد األقصى ذروتها يومي 
بر مشاركة واسعة من الحاخامات من الشهر القادم، ع

، المزعوم، وعدد من ”جماعات الهيكل“وكبار أعضاء 
والحكومة اإلسرائيلية، بحسب ” الكنيست“أعضاء 

  .منشورات المنظمات اليهودية المتطرفة

ًوفرضت قوات االحتالل إغالقا شامال على  ً
الضفة الغربية وقطاع غزة، ونشرت عناصرها وعززت 

والعسكرية المشددة، وذلك بمناسبة اجراءاتها األمنية 
، حيث ”عيد رأس السنة اليهودية“إحياء ما يسمى 

سيستمر اإلغالق حتى منتصف ليلة الثالثاء من األسبوع 
  .الجاري

وتعتزم سلطات االحتالل، وفق بيان نقلته 
المواقع اإلسرائيلية االلكترونية، اإلبقاء على المناطق 

 مغلقة لغاية منتصف ٕالفلسطينية والمعابر منها واليها
ليلة الثالثاء حتى األربعاء، باستثناء الحاالت اإلنسانية، 
لتأمين االقتحامات الواسعة لألقصى التي دعت إليها ما 

  .، المزعوم”الهيكل“يسمى اتحاد جماعات 

وكثفت تلك الجماعات المتطرفة من دعواتها 
لتنفيذ االقتحامات وتعميمها عبر مواقعها اإلعالمية 

ت مواقع التواصل االجتماعي التابعة لها، مؤكدة وصفحا
التنسيق الكامل مع قوات االحتالل في القدس المحتلة 

  .لتسهيل االقتحامات

من جانبها، استنكرت وزارة األوقاف والشؤون 
االقتحامات المتكررة للمسجد األقصى “الدينية الفلسطينية 

ًعدوانا فاضحا على الحريات “، والتي تعد ”المبارك ً
الدينية للمسلمين الذين يؤمون المسجد األقصى ألداء 

وقال وكيل الوزارة، حسام أبو .”الصلوات والعبادات الدينية
ما يتعرض له المسجد “الرب، في تصريح له، إن 

األقصى المبارك من انتهاكات ممنهجة لحرية العبادة 
وحماية األماكن الدينية من مساجد وأمالك وقفية ما هي 

اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف إال عمليات 
  .”وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي

ضرورة التصدي لهذه “وشدد أبو الرب على 
، ”الممارسات العنصرية غير الشرعية وغير القانونية

كل المحاوالت لاللتفاف على المقدسات “ًمؤكدا أن 
الدينية ستبوء بالفشل، ألن الفلسطينيين سيعملون بكل 

 لديهم للحفاظ عليها ألنها تمثل هويتهم وحضارتهم ما
  .”الدينية والسياسية والوطنية

يرتفع “، أن ”األوقاف الفلسطينية“فيما توقعت 
عدد المستوطنين المقتحمين بسبب دعوات الجماعات 

وأضافت الوزارة أن .”المتطرفة لمزيد من االقتحامات
اقتحامات المستوطنين للمسجد تمت على شكل “

عات، حيث نفذوا خاللها جوالت استفزازية، وسط مجمو
، ومحاوالتهم ”الهيكل المزعوم“تلقيهم شروحات عن 

  ”.ألداء شعائر تلمودية داخل باحات األقصى

شرطة االحتالل شددت من “وأشارت إلى أن 
إجراءاتها بحق المصلين، ومنعتهم من االقتراب من 

  .”األماكن التي يقتحمها المستوطنون

وات االحتالل الحواجز العسكرية كما نصبت ق
داخل القدس القديمة، ونشرت عناصرها على الطرقات 
المؤدية لألقصى، ومنعت العديد من الشبان من دخول 
المسجد، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، 
واحتجزت بطاقاتهن الشخصية قبل السماح لهن بدخول 

  .باحاته

 الدينية كما حذر وكيل وزارة األوقاف والشئون
خطورة الدعوات “في قطاع غزة، عبد الهادي اآلغا، من 

التي أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل الصهيونية لتنفيذ 
  .>>...”أوسع اقتحامات للمسجد األقصى المبارك

بدورها، وجهت الفعاليات السياسية .. .<<
والوطنية الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية والشعبية 

أهالي القدس واألراضي المحتلة “سالمية إلى والحركة اإل
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 الدعوة للمزيد من الحشد والتوافد للقدس ١٩٤٨العام 
والرباط في ساحات األقصى خالل موسم األعياد 
اليهودية، للتصدي القتحامات اليهود والجماعات 

ودعت الحركة اإلسالمية في بيت المقدس، .”االستيطانية
دس والداخل المحتل إلى المواطنين الفلسطينيين في الق“

مزيد من الحشد والرباط والثبات في المسجد األقصى 
  .”المبارك، حتى انتهاء موسم األعياد اليهودية

هذه “وقالت الحركة اإلسالمية، في بيان، إن 
الدعوة للرباط باألقصى تهدف إلى تفويت الفرصة أمام 
مخطط االحتالل لتثبيت واقع جديد وادعاءات مزعومة في 

قيادات القدس ومرجعياتها الوطنية “ودعت، .”سجدالم
والدينية ألن يكونوا في مقدمة المرابطين باألقصى 

  .”والمدافعين عنه

الدعوات اليهودية القتحام “وأشارت إلى أن 
 النتفاضة ١٩األقصى تأتي متزامنة مع الذكرى الـ 

األقصى، التي اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس حكومة 
) سبتمبر( أيلول ٢٨ أرئيل شارون يوم االحتالل األسبق

االحتالل لم يتعلم من دروس “ونوهت إلى أن .”٢٠٠٠
هذه االنتفاضة التي كادت تعصف بدولة الكيان 

أهالي القدس وصبرهم “بثبات “، مشيدة ”الغاصب
ورباطهم أمام ظالم السجن ومرارة اإلبعاد وهدم البيوت 

  .”يهموالغرامات الباهظة التي فرضها االحتالل عل

، المزعوم، ”جماعات الهيكل“وكانت ما يسمى 
قد دعت أنصارها من المستوطنين المتطرفين إلى تنظيم 

رأس “اقتحامات جماعية وواسعة لألقصى، عشية 
اليهودية، بمشاركة عشرات الحاخامات وكبار ” السنة

، وعدد من أعضاء حكومة ”جماعات الهيكل“أعضاء 
  .االحتالل

  ٢٢ ص٣٠/٩/٢٠١٩الغد 
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االحتالل يغلق الحرم اإلبراهيمي الشريف 
  بالخليل بحجة األعياد اليهودية

 

قالت االذاعة االسرائيلية العامة  - بترا - عمان
اليوم االحد ان سلطات االحتالل ستغلق الحرم اإلبراهيمي 
الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة 

وبعد غد الثالثاء ؛ بحجة أمام المصلين، يوم غد االثنين 
  . األعياد اليهودية

وخالل هذين اليومين، سيتيح االحتالل 
للمستوطنين المتطرفين اليهود استباحة الحرم الشريف 
بجميع أروقته وساحاته، في الوقت الذي سيمنع فيه 

  . المصلون المسلمون من الدخول إليه

وقال وكيل وزارة األوقاف والشؤون الدينية 
 حسام ابو الرب، في بيان صدر عن الوزارة الفلسطيني

ان السياسة اإلسرائيلية في الحرم اإلبراهيمي "اليوم االحد 
استفزازية، وذات أطماع ونوايا خبيثة تحاول إسرائيل من 
خاللها االستيالء الكامل على الحرم خطوة خطوة بعد أن 
استولت على غالبيته، والتحكم به وبخاصة أيام األعياد 

ة، وهذا يتناقض مع االتفاقيات والقوانين الدولية اليهودي
  . التي ضمنت حماية حرية العبادة تحت االحتالل

وطالب ابو الرب أبناء محافظة الخليل باالستمرار 
في أداء الصلوات في الحرم اإلبراهيمي الشريف وحمايته 

 .من المخططات اإلسرائيلية المتتابعة لالستيالء عليه

 ١ص ٣٠/٩/٢٠١٩الدستور 
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بؤر استيطانية جديدة شرق القدس ومخاوف 
  من جدار فصل عنصري حول المدينة المقدسة

    

قال شهود  ...<< –  وكاالت- فلسطين المحتلة
عيان إن عددا من المستوطنين قاموا بوضع عدة بيوت 

وبراميل مياه وأشياء أخرى على الجبل " كرفانات"متنقلة 
 مجموعة من المستوطنين حاولت قبل المنطار، علما أن

في منطقة شرق السواحرة جنوب " كونتينر"يومين وضع 
، وقد تصدى لهم أهالي البلدة والبدو في "كيدار"مستوطنة 

  . هذه المنطقة ومنعوهم من إقامته ووضعه

والسبت، شرع مستوطنون بتجريف أراض تقع 
خلف جدار الضم والتوسع في بلدة أبو ديس جنوب شرق 

ٕقدس، بهدف تعزيز االستيطان واقامة بؤر استيطانية ال
  . في هذه المنطقة

وأعلنت سلطات االحتالل في السابق عن 
مصادرة األراضي في المنطقة بهدف إقامة حي استيطاني 

 ٤٠٠، والذي سيضم "كدمات زيون"أطلق عليه اسم 
وحدة استيطانية، ومنذ اإلعالن تحاول مجموعات 

 هذه األراضي للبدء بإقامة هذا المستوطنين السيطرة على
الحي االستيطاني، والذي يطل على األقصى ومدينة 

  .القدس

وفي سياق اعتداءات مجموعات من 
المستوطنين على الفلسطينيين، هاجم مستوطنون تحت 
حماية جنود االحتالل بساعات متأخرة من الليل، منازل 
المواطنين في حي الحريقة بمدينة الخليل ورشقوها 

  .حجارة والزجاجاتبال

كما اقتحم مستوطنون أمس، باحات المسجد 
القدسي الشريف بمدينة القدس   الحرم–األقصى المبارك 

 اإلسالمية األوقافالمحتلة حسب ما أفاد مدير عام دائرة 
 في القدس الشيخ عزام األقصىالعامة وشؤون المسجد 

  . الخطيب

 األردنية األنباءوقال الخطيب لمراسل وكالة 
في رام اهللا ان االقتحامات نفذت من جهة باب ) بترا(

 اإلسرائيليالمغاربة، بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 
المدججة بالسالح، موضحا أن عشرات المستوطنين 
اقتحموا ساحات األقصى، ونفذوا جوالت استفزازية في 

  . باحاته

اءاتها على دخول كما شددت شرطة االحتالل إجر
  .المصلين لألقصى

  ٢٠ص ١٦/٩/٢٠١٩الدستور 
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الحتالل يكيف قوانين تسمح للمستوطنين ا
 بتملك أراض في الضفة

 

 قام مستشارون – وكاالت - فلسطين المحتلة
 بتكييف رأي قانوني اإلسرائيليقانونيون في وزارة الجيش 

 في الضفة أراضيسمح للمستوطنين بشراء وتملك 
  .ي وليس عبر شركاتالغربية بشكل فرد

وقال مصدر مطلع على المعامالت العقارية في 
إنه مقترح " الضفة الغربية لصحيفة هآرتس اإلسرائيلية 

وتم وضع ". ثوري ينتظره المستوطنون منذ سنوات
التوصية القانونية على مكتب نائب المدعي العام إيريز 
كامينيتس، الذي من المتوقع أن يوافق عليها، بدعم من 

  .مستشار، أفيحاي ماندلبليتال
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ًووفقا للقانون المعمول به في الضفة الغربية 
ُتقول الصحيفة، يسمح فقط لألردنيين أو الفلسطينيين أو 

. بشراء وتملك األراضي هناك" األجانب من أصل عربي"
 بتنفيذ صفقات لإلسرائيليينلكن ال يسمح لليهود وال 

شكل فردي، ٕعقارية وابرام صفقات في الضفة الغربية ب
ولكن يسمح ذلك فقط من خالل شركة وموافقة رئيس 

  ."اإلدارة المدنية"

وحسب الصحيفة، فان الدوائر القانونية في 
جيش االحتالل تقوم بفحص إذا كان باإلمكان إلغاء 
القيود المفروضة على شراء األراضي في الضفة الغربية 
 من قبل المستوطنين، وقد كان جوابهم األولي إيجابيا
وأنه يمكن إلغاء هذه التقييدات، ما يعني السماح لكل 

  .مستوطن بشكل منفرد بشراء أراض بالضفة

وكتب رئيس قسم األراضي في االستثارة القانونية 
في الضفة الغربية، تسفي ماينتش، في وجهة النظر 

، "هآرتس"القانونية والتوصيات التي يتم تحضيرها، حسب 
ل إلغاء التمييز الحالي نعتقد أنه يمكن العمل من أج"

ٕبالقانون األردني بين إنسان من أصول عربية وانسان 
أجنبي وغير عربي وحظر معامالت عقارات وصفقات على 

  ". أساس االنتماء الوطني والقومي يثير االنزعاج

ماينتش أنه وفقا لما ذكره المستشار "وأضاف 
القضائي في الضفة الغربية، ال يوجد أي عائق قانوني 

غيير القانون في مرسوم ينص على أن رئيس اإلدارة لت
المدنية مخول السماح بشراء األراضي في المنطقة ألي 

ويتم طرح مثل هذه . فرد وبغض النظر عن أصله
التعديالت، فيما تنشط شركات للمستوطنين بعمليات 
لوضع اليد على األراضي الخاصة للفلسطينيين، عبر 

  . مستندات الطابوصفقات مزورة وتزييف للوثائق و

واستولت الشركات االستيطانية على مساحات 
ّواسعة من األراضي الفلسطينية بالتحايل والتزييف، وفي 
غالبها حصلت على مصادقة من المحاكم 

واجتمعت الحكومة اإلسرائيلية أمس األحد، في .اإلسرائيلية
غور األردن بالضفة الغربية، حيث اقترح بنيامين نتنياهو 

ميفوت "زراء الموافقة على تقنين مستوطنة على الو
  .، على الرغم من معارضة السلطات القانونية"يريحو

وقال المدعي العام إيتاي أوفير، المستشار 
هناك عائق قانوني أمام الموافقة على مثل هذا : "األمني

وأضاف أيضا أنه ال يوجد ". القرار في هذه المرحلة
عي بشأن تقنين نص للتسرع في اعتماد نص تشري" مبرر"

  . ١٩٩٩تأسس في عام 

وفقا للنص، تم اتخاذ قرار بتقديم مثل هذا 
في ضوء سياسة الحكومة لتعزيز "االقتراح يوم األحد 

ّوحذر نائب ."المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية
محافظ القدس عبد اهللا صيام، من إقامة جدار فصل 

توطنات، عنصري اسرائيلي حول مدينة القدس من المس
  . جراء إقامة البؤر االستيطانية التهويدية

ذلك يشكل الخطر األكبر "وقال في بيان أمس ان 
على مدينة القدس المحتلة، بفعل التوسيع االستيطاني، 
والسيطرة على أراضي المواطنين المقدسيين، وفصل 

  ". المدينة عن محيطها

واضاف ان نصب البؤر االستيطانية 
ي في إطار التغول االحتاللي الستباحة ، يأت"الكرفانات"و

ٕالقدس، ليس فقط في إطار االنتخابات اإلسرائيلية، وانما 
" أسرلة"لتنفيذ لبرنامج احتاللي يهدف إلى تهويد و

  .المدينة المحتلة

وأقدم عشرات من المستوطنين فجر أمس األحد، 
على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل المنطار في 

شرقي بلدة السواحرة الشرقية، فيما واصل بادية القدس 
االحتالل شن حمالت دهم وتفتيش واعتقاالت بالضفة 

  .>>...الغربية المحتلة

  ١ص ١٦/٩/٢٠١٩الدستور 
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المطران حنا يحذر من تسريب العقارات 
 األرثوذكسية في القدس

  

ران  قال المط– قدس برس –القدس المحتلة 
عطا اهللا حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم االرثوذكس 
أمس أن العقارات االرثوذكسية العريقة في منطقة باب 
الخليل في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة 
تتعرض لتهديدات جدية وقد يستولي المستوطنون 

قد نرى أمامنا «المتطرفون عليها في أي وقت، مضيفا 
لسيناريو نفسه الذي حدث في مبنى مار في باب الخليل ا

ُيوحنا في القدس القديمة الذي سرب للمستوطنين قبل 
  .»سنوات

وجاءت تحذيرات المطران هذه لدى استقباله 
أمس وفدا من أبناء الرعية االرثوذكسية في مدينة القدس 

  .وضواحيها

إنها نكبة جديدة ومتجددة تستهدف «وأضاف 
قة في مدينة القدس واستيالء عقاراتنا االرثوذكسية العري

المستوطنين على باب الخليل وأبنيته يعني إمعانا في 
  .»إضعاف وتهميش الحضور المسيحي في مدينة القدس

لقد وجهنا خالل األشهر الماضية «وتابع القول 
رسائل مناشدة إلى سائر أرجاء العالم مطالبين بأن يكون 

تي تستهدفنا هنالك تحرك إليقاف هذه الكارثة الوشيكة ال
في باب الخليل ولكننا حتى اليوم لم نلمس أي تحرك 
جدي ولم نلمس أي مبادرات هادفة إلبطال هذه الصفقة 

  .»التي أبرمها من ال يستحق وقدمها الى من ال يستحق

واتهم المطران عطا اهللا من يقومون بهذه 
التسريبات بارتكاب خيانة عظمى بحق الكنيسة وبحق 

وا أقل سوءا من يهوذا االسخريوطي القدس وهؤالء ليس
الذي خان معلمه بثالثين من الفضة، ولألسف هنالك من 
يخونون معلمهم ومسيحيتهم بحفنة من دوالرات الخيانة 
والعمالة وهم أضحوا أدوات مسخرة في خدمة أعداء 

  .القدس ومقدساتها وأوقافها اإلسالمية والمسيحية

عد لباب إننا نحذر مجددا من خطورة ما ي«وقال 
الخليل فاألخبار التي يتم تناولها في وسائل اإلعالم تفيد 
بأننا أمام كارثة وشيكة وقد يقتحم المستوطنون أبنية باب 
الخليل العريقة في أي وقت، وقد نصحو في صبيحة يوم 
من األيام لنجد المستوطنين في هذه األبنية والعلم 

  .»اإلسرائيلي مرفوع عليها

شدتنا للملك عبد اهللا الثاني نكرر منا«وأكد حنا 
بن الحسين بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على 
القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية كما ونناشد 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة العمل على 
إبطال هذه الصفقة حفاظا على القدس وهويتها وتاريخها 

ينة وحفاظا على الحضور المسيحي العريق في هذه المد
المباركة، كما نوجه نداءنا إلى جميع زعماء العالم 
والمرجعيات الدينية اإلسالمية والمسيحية ودعاة العدالة 
والدفاع عن حقوق اإلنسان في عالمنا بضرورة أن يعملوا 
على وقف هذه الكارثة الوشيكة المحدقة بباب الخليل 
وأبنيته االرثوذكسية العريقة وهي البوابة المؤدية إلى 
المقدسات واالديرة والكنائس والبطريركيات في القدس 

  .»القديمة

أن إبطال صفقة باب الخليل يحتاج «وأشار إلى 
إلى جهد قانوني وجهد سياسي ذلك ألن هذه القضية هي 
قضية سياسية بامتياز تندرج في إطار صفقة القرن وفي 
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إطار التآمر على القدس ومقدساتها وهويتها العربية 
، والسياسيون يعرفون جيدا ماذا يجب أن الفلسطينية

  .»يفعلوا لكي يبطلوا هذه الصفقة إذا ما أرادوا إبطالها

تحركوا قبل فوات األوان وال «واختتم بالقول 
تتركوا مدينة القدس وحدها تنزف وتسرق أوقافها 

تحركوا قبل فوات االوان فحضورنا … وتستهدف مقدساتها
نقراض واستهدافنا المسيحي في مدينة القدس مهدد باال

واستهداف مقدساتنا وأوقافنا هو استهداف للقدس كلها 
  .»بدون استثناء

 ٥ ص١٥/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

$���ذ��'א��&�%�א 

  انتفاضة االقصى

  

اندلعت االنتفاضة الفلسطينية الثانية التي 
سميت اصطالحا انتفاضة األقصى في الثامن والعشرين 

ً احتجاجا على الزيارة االستفزازية م٢٠٠٠من أيلول عام 
التي قام بها زعيم المعارضة اليميني المتطرف آنذاك 
ارئيل شارون لباحة المسجد االقصى بحماية زهاء ألفين 
من الجنود وحرس الحدود االسرائيليين وبموافقة رئيس 

  . الوزراء االسرائيلي أيهود باراك

تة وكان رد الجنود المرابطين بنوايا تصعيد مبي
في الحرم القدسي عنيفا ضد المحتجين على الزيارة مما 
أدى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين 

  .الفلسطينيين

وكانت هذه الواقعة بمثابة الشرارة التي ألهبت 
األراضي الفلسطينية بسلسلة من المواجهات الدامية 
امتدت لتشمل المدن والبلدات الفلسطينية وراء الخط 

  .ضراألخ

  ١١ص ٢٥/٩/٢٠١٩السبيل 

* * * * *  

هل يشعل سباق .. في ذكرى انتفاضة األقصى
  السلطة بإسرائيل شرارة هبة ثالثة؟

 

 ٢٨ في – القدس المحتلة –جمان أبو عرفة 
السياسيين،  ، وللفت أنظار خصومه٢٠٠٠أيلول  /سبتمبر

 وسحر أعين الناخبين اإلسرائيليين؛ اقتحم زعيم المعارضة

ية آنذاك أرئيل شارون باحات المسجد اإلسرائيل
وبموافقة من رئيس الوزراء  بحماية ألفي جندي، األقصى

األقصى  شرارة انتفاضة إيهود باراك، وأشعل اقتحامه هذا
الثانية، التي استمرت خمس سنوات، وامتدت إلى كافة مدن 

 فلسطينيا ٤٤١٢وأسفرت عن استشهاد  وقرى فلسطين،
  . ألفا٤٨ٕواصابة أكثر من 

زاد شارون من استفزاز الفلسطينيين، فأعلن أثناء 
أن المسجد األقصى سيبقى منطقة إسرائيلية،  االقتحام

فطرده المصلون بالكراسي واألحذية، ليرد على ذلك في 
اليوم التالي بمجزرة داخل األقصى استشهد فيها سبعة 

 . آخرون٢٥٠فلسطينيين وجرح 

 التاريخ ُ النتفاضة األقصى، يعيد١٩وفي الذكرى 
نفسه؛ فال يألو سياسي في دولة االحتالل جهدا من 
التصريح فعال وقوال بأن السيادة لدولته على األقصى، بدءا 

وأعضاء الكنيست، وليس  من رئيس الحكومة والوزراء
انتهاء بأفراد الجماعات الدينية المتطرفة التي احتلت 
 مساحة ال بأس بها بين أروقة الكنيست حتى باتت مؤثرا

  .فعاال على نتائج االنتخابات والنسيج الحكومي

  وواقع القدس االنتخابات
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 من ١٧في الـ ّوصوت الناخبون اإلسرائيليون
الشهر الجاري للمرة الثانية خالل عام واحد، بسبب عدم 
استطاعة األحزاب اإلسرائيلية تشكيل حكومة تحظى 
بتصويت غالبية أعضاء الكنيست، لكن نتائج االنتخابات 

ثانية لم تتمكن أيضا من منح األحزاب القدرة على تشكيل ال
الحكومة، فتبعتها مفاوضات بين اليسار بقيادة بيني 
غانتس عن حزب أزرق أبيض، واليمين بقيادة بنيامين 

بتكيلف الرئيس اإلسرائيلي  نتنياهو عن حزب الليكود، انتهت
رؤوفين ريفلين نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة بحجة 

 .ه على عدد أعلى من التوصياتحصول

الشأن  ويؤكد مدير مركز القدس لدراسات
اإلسرائيلي الفلسطيني عالء الريماوي أن ال فرق في نتيجة 

بالنسبة للفلسطينيين، فاليمين اإلسرائيلي بقيادة  االنتخابات
غانتس ال يختلفان في نظرتهما إلى  نتنياهو واليسار بقيادة

  .لتهويدهما تواصلالقدس واألقصى وسعيهما الم

يترقبون  ويضيف الريماوي أن الفلسطينيين
االنتخابات لتأثيرها المباشر على واقع قضيتهم ومقدساتهم، 

سباق المرشحين وعودا للناخبين بضم األغوار  فقد شهد
التهويد، وبسط سيادة  وتوسيع رقعة االستيطان وترسيخ

 ودكاملة إسرائيلية على المسجد األقصى، وتسهيل ال محد

لجماعات الهيكل المتطرفة داخل المسجد، إضافة إلى وعود 
كشاس ويهدوت هتوراة بالدفع باتجاه  بعض األحزاب الدينية

ُتوسيع رقعة الكنس أسفل األقصى وفرض التقسيم الزماني  ُ
 .والمكاني

وحسب الباحث زياد ابحيص فإن جماعات الهيكل 
ير من مقاعد حكومة تسي% ٤٥ المتطرفة التي حصلت على

األعمال اإلسرائيلية الحالية، تخطط القتحامات واعتداءات 
كبرى على المسجد األقصى خالل موسم األعياد المقبل 
وتتطلع لتغيير الوضع القائم فيه من خالل إغالق المسجد 
تماما في وجه المصلين خالل األعياد، وأداء الطقوس 
ٕالتوراتية بشكل علني داخل المسجد، واعادة إغالق مصلى 

 .باب الرحمة

  الهدف واحد

ّويرى الكاتب والمحلل السياسي زياد أبو زياد أن 
 –الحكومة اإلسرائيلية تغلب عليها قوة اليمين، وأن غانتس 

وأضاف أبو .  فإن هدفه هو نفسه–ٕوان كان أقل يمينية 
أن الحكومة من اختيار المجتمع "ّزياد للجزيرة نت 

اشية، فال أحد من اإلسرائيلي الذي يتجه نحو التطرف والف
األحزاب أثناء االنتخابات تحدث عن السالم أو حل 
الدولتين، جميع الحمالت ركزت على االستيطان والتهويد 

 ".وهذا يعكس ميول الناخبين

 مدخل –ُأغلق باب المغاربة  وحسب الكاتب، فقد
ُ أثناء انتفاضة األقصى، لكنه فتح من جديد –االقتحامات 

معه باب من االنتهاكات بحق المسجد ُبعد انتهائها، وفتح 
لم يغلق حتى اليوم، بل ازداد حجمه حتى تضاعفت أعداد 

 الحالي ثالث مرات عن العام ٢٠١٩المقتحمين لعام 
الماضي، وتراجعت صالحيات األوقاف اإلسالمية صاحبة 

، إثر تحكم %٤٠السيادة على األقصى بنسبة قاربت 
اإلعمار والترميم االحتالل في األبواب وعرقلة عمليات 

وتعديه على الحرس، إضافة إلى ازدياد وتيرة االستيالء 
  .على عقارات البلدة القديمة المحيطة باألقصى

  مخططات علنية

ّيقول أبوزياد إن وضع القدس في تدهور متسارع 
منذ االنتفاضة، ولم تخبو جذوة تهويدها يوما، لكنها كانت 

ة ثابتة تستهدف تسير بشكل تدريجي ضمن سياسة إسرائيلي
واقع القدس ومعالمها الجغرافية والسياسية واالجتماعية 
والتعليمية، والجديد اليوم أن غراس تلك السياسة 
ومخططاتها أينع، وأمست علنية تشترك فيها كل أذرع 

  .الحكومة

كانت شرطة "يضرب أبو زياد مثاال على ذلك قائال 
 اإلسرائيلية أي االحتالل سابقا تمنع بأمر من المحكمة العليا

محاوالت من اليمين المتطرف إلحداث بلبلة أو زعزعة 
االستقرار داخل األقصى، لكنها اليوم تدعمه علنا، وتعطي 
األولوية القتحامات المستوطنين وتنفيذ برامجهم داخل 
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كما أن برنامجا موجها زرع على مر سنوات . األقصى
 القدس عديدة في وعي المجتمع اإلسرائيلي ضرورة تهويد

  ".ٕواقامة الهيكل مكان األقصى

  شرارة االنتفاضات.. األقصى

المسجد األقصى على الدوام مصدرا  ظل
ّكانتفاضتي األقصى وهبة النفق  لالنتفاضات الفلسطينية

أن األقصى قنبلة موقوتة "إلى  ّوينبه أبو زياد. ّوهبة القدس
ل ال يعي االحتالل خطورة اللعب فيها، كما ال يعي أو يتجاه

بعض العرب ما يحدث أيضا، إلى درجة أن بعض الخطباء 
واإلعالميين العرب قللوا من أهمية ومكانة األقصى الدينية، 
مضيفا إلى أن تغيير الوضع القائم في المسجد سيجلب 

 ".الدماء

يحذر الريماوي من أن السنوات األربع القادمة 
ستكون األخطر على القدس والمسجد األقصى، معلال وجود 
إستراتيجية متعلقة بهما تذهب نحو مرحلة ثالثة من مراحل 

التهويد تمس بنية البلدة القديمة والمسجد بشكل متسق 
ّبناء على برنامج حكومي إسرائيلي ثابت ال يتغير بتعاقب 

  .األحزاب

  سبل المواجهة

من جانبه، أوصى الباحث زياد ابحيص بالعودة 
دا عن إلى موقف عربي داعم للقدس واألقصى، بعي

المنافسة العبثية لمواجهة الخطر تجاه األقصى، وذلك 
بالتوازي مع تطوير موقف أردني رسمي يتناسب والتهديد 

  .اإلسرائيلي على األقصى

كما نصح ابحيص بإعادة صياغة الخطاب 
اإلعالمي حول معركة األقصى، ودعم الحراك الجماهيري 

ات المقدسي بكل السبل، والتحرك الجماهيري في الساح
  .الخارجية لمنع االستفراد بالقدس

 ٢٨/٩/٢٠١٩ الجزيرة

* * * * *  
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إحياء ذكرى الهجرة النبوية ورأس السنة 
  الهجرية في رحاب المسجد األقصى

 

أحيت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس يوم 
أمس السبت، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة ورأس السنة 

في رحاب المسجد األقصى ) هـ١٤٤١(الهجرية الجديدة 
المبارك، بحضور واسع من أبناء المدينة المحتلة والداخل 

 .الفلسطيني

وشارك في االحتفال المفتي العام للقدس والديار 
الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ومدير عام األوقاف 
اإلسالمية والمسجد األقصى الشيخ عزام الخطيب، ومدير 

عمر الكسواني، ورئيس محكمة المسجد األقصى الشيخ 
االستئناف الشرعية في القدس الدكتور واصف البكري، 
وعدد من علماء ومشايخ المدينة المحتلة والداخل، في 
ما تولى عرافة الحفل خطيب المسجد األقصى الشيخ 

 .يوسف أبو سنينة

وتخلل الحفل استعراض كل الجوانب المحيطة 
ى تأسيس أول دولة بالهجرة النبوية الشريفة وأثرها عل

 .إسالمية

وشارك فرقة أنشاد مقدسية بالحفل بتقديم أناشيد 
دينية ومدائح نبوية وابتهاالت ومواعظ دينية، وتوزيع 

 الحلوى على المصلين
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وتحدث عدد من العلماء والمشايخ في هذه 
في ذكرى الهجرة النبوية "المناسبة، وأكد المفتي العام أنه 

يم من مسيرة اإلسالم يقف المسلمون على حجر عظ
والمسلمين، أعادها اهللا علينا وعليكم بالخير واليمن 
والبركات والعز واالنتصار ألمة اإلسالم جميعا وحيث 

 ".كانت

في هذا البيت المبارك قبلة المسلمين : "وأضاف
األولى وأرض اإلسراء والمعراج، من المهم أن نفكر جيدا 

في اتخاذ تأريخ لماذا عمل الصحابة رضوان اهللا عليهم 
للمسلمين، مشيرا إلى أن األحداث في حياة سيدنا محمد 
كثيرة، وعلى امتداد سنواتهم الهجرية، سائال اهللا عز وجل 

 ".أن يطل هذه الذكرى وتحرر المسجد األقصى المبارك

وتحدث في االحتفال مدير المسجد المبارك 
  .الشيخ الكسواني، قاضي القدس إياد العباسي وغيرهما

  ١/٩/٢٠١٩قع مدينة القدس مو

* * * * *  

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

  

عاطف أبو سيف،  وزير الثقافة  أعلن–رام اهللا 
اليوم األحد، ترشيح جمعية برج اللقلق لجائزة االيسيسكو 

م والثقافة  للتربية والعلواإلسالميةالتي ستمنحها المنظمة 
للمشروع الفائز خالل الدورة الحادية عشرة للمؤتمر 

 كانون أول ١٧اإلسالمي لوزراء الثقافة خالل الفترة من 
وأكد أبو سيف أن الوزارة كانت . من نفس الشهر١٩ إلى

حريصة على اختيار المؤسسة المقدسية المرشحة لنيل 
قلق الجائزة عبر لجنة تحكيم محايدة، وأن اختيار برج الل

يأتي في ظل تعرض القائمين على الجمعية لالعتداء والقمع 
والتهديد والمصادرة، لما تقوم به هذه الجمعية من نشاط 
ثقافي وشبابي ودورها الكبير في الدفاع عن مكانة القدس 
في ظل ما تتعرض له العاصمة المحتلة من اعتداءات 
ممنهجة تستهدف مختلف القطاعات االجتماعية منها 

ًقتصادية والثقافية، تمهيدا لخلخلة الهوية العربية واال
ٍ والمسيحية للمدينة، وفرض وعي جديد يطال اإلسالمية

  .تاريخية القدس وعروبتها وانتمائها لعالمها اإلسالمي

وشدد على أن وزارة الثقافة ستستمر في خططها 
وبرامجها الداعمة للمشهد الثقافي المقدسي وستعمل 

ً القدس حاضرة في إبقاءعلى بأقصى درجات الحرص 
وجدان العالم الحر الرافض للظلم، مؤكدا أن فلسطين 

 على أرضهم ومواجهة االجراءات أبنائهاستنتصر بصمود 
  .واإلبداعوالعمل   بمزيد من الصموداإلسرائيلية

  ١/٩/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

* * * * *  

 يحق للمؤسسات: سيادة المطران عطا اهللا حنا
المقدسية ان تنفذ فعالياتها ونشاطاتها، 

   االحتالل ٕواجراءات

  

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
 اليوم بأنه يحق األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

للمؤسسات المقدسية ان تنفذ فعالياتها ونشاطاتها ونحن 
نرفض االجراءات االحتاللية الغاشمة والتي تقمع وتمنع اي 

  .لية لها طابع وطني في المدينة المقدسةفعا

ان منع وقمع النشاطات الوطنية والثقافية 
 إطار يندرج في إنماوالرياضية وغيرها في المدينة المقدسة 

سياسة احتاللية ممنهجة هدفها النيل من حقوق شعبنا 
 فاالحتالل يسعى لبسط سيطرته ،الفلسطيني في القدس

فة الوسائل المعهودة وهيمنته وسطوته على القدس وبكا
والغير المعهودة في ظل حالة انقسام فلسطيني داخلي وفي 

 لالحتالل أمريكيظل وضع عربي مترهل وفي ظل انحياز 
  .وسياساته

 أولئكنناشد كافة المؤسسات الحقوقية وكافة 
 اإلنسانيةالذين يتحدثون عن العدالة ويدافعون عن القيم 

الممارسات االحتاللية  بضرورة ان يرفضوا هذه واألخالقية
 إقامةفي القدس فبأي حق تمنع المؤسسات المقدسية من 



  
  ٢٥٥ 

 ،فعالياتها ويستهدف من يرفعون العلم الفلسطيني
 جهة ان أليةفالفلسطينيون موجودون في القدس وال يحق 

 ماهمتتجاهل وجودهم فالقدس مدينتهم وعاصمتهم وحاضنة 
  .مقدساتهم

  ١/٩/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

مجاني لسياح وزائري البلدة القديمة " واي فاي"
  بالقدس

 

 في خطوة فريدة وريادية لسد الفجوة –القدس 
المعلوماتية حول مدينة القدس، قام المهندس المقدسي 

لخدمات " كوول نت"هاني العلمي من خالل شركة 
) واي فاي(اإلنترنت؛ بتركيب أول شبكة انترنت مجاني 

لبلدة القديمة في مدينة القدس، بما في زقاق وشوارع ا
ينسجم مع ما يعيشه العالم من تطور تكنولوجي ورقمي 

وتسمح هذه الخدمة . وسرعة فائقة في تبادل المعلومات
للسائحين األجانب والمسلمين بتصفح اإلنترنت وذلك بعد 
أن تظهر لهم صفحة خاصة تحتوي حقائق تاريخية عن 

 .ميةالقدس بالرواية العربية اإلسال

 جهاز موزع ١٣٥وقد قامت الشركة بتركيب 
لخدمات اإلنترنت الالسلكي في البلدة القديمة، بالتعاون 
مع االتحاد األوروبي، حيث تظهر للمتصفح صفحات 
باللغتين العربية واإلنجليزية وذلك بعد ربط هاتفه الذكي 
بالواي فاي المجاني، تحتوي معلومات وحقائق تاريخية 

 .س ومواقعها األثريةحول مدينة القد

ويؤكد هاني العلمي المدير العام لشركة كوول 
نت أن هذه المبادرة المقدسية تهدف إلى استقبال 
السائحين والحجاج زوار المدينة المقدسة بإنترنت مجاني 
يبقيهم على تواصل دائم مع أقاربهم وأصدقائهم من خالل 

 دعم شبكات التواصل االجتماعي واإلنترنت، بما يسهم في
قطاع السياحة وتنشيط الحركة داخل البلدة القديمة 

وتشجيع السائحين على زيارة أسواقها، إلى جانب توفير 
المعلومات للسائح بالطريقة الصحيحة عن تاريخ القدس 

 .وما مر بها من حضارات شرقية وغربية

ويضيف العلمي أن توفير خدمات اإلنترنت 
ب أجهزة إرسال قوية الالسلكي المجانية احتاجت إلى تركي

ومتطورة وضعت في أماكن مخصصة داخل البلدة 
القديمة، مشيرا إلى أن السائح في كل مكان بات يتوقع 

فيما تتوفر . توفر مثل هذه الخدمات التكنولوجية المتطورة
" كوول نت"خدمة الواي فاي المجاني المقدمة من شركة 

ن وزوار، لجميع المتواجدين في البلدة القديمة من مواطني
 .فيتسنى لهم تصفح اإلنترنت لمدة نصف ساعة متواصلة

كما يشير العلمي إلى أن هذه المبادرة أتت 
تماشيا مع الثورة الرقمية التي يشهدها عصر التكنولوجيا 
الحديثة، ورغبة السائح في الحصول على معلومات 
دقيقة خالل دقائق معدودة أثناء سيره داخل أسوار مدينة 

 إحدى مبادرات شركات القطاع الخاص القدس، وهي
الساعية إلى المساهمة في تنشيط الحياة االقتصادية 
الراكدة في المدينة المقدسة، والتزاما من شركة كوول نت 

  .بمسؤوليتها المجتمعية نحو التنمية المستدامة والتطوير

 ١/٩/٢٠١٩ القدس

* * * * *  

 ألبنائناسيادة المطران عطا اهللا حنا نقول 
 اإلحباطال تستسلموا لثقافة " أكبادناذات وفل

واليأس والقنوط التي يريدنا البعض ان نكون 
 "غارقين فيها

   

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس –القدس 
 اليوم لدى استقباله األرثوذكس سبسطية للروم أساقفة

 المدارس الثانوية في القدس بأنه ال أساتذةوفدا من 
 الذين يريدون لنا ألولئكالستسالم  ااإلطالقيجوز على 



  
  ٢٥٦ 

 ٕواحباطان نكون في حالة ضعف وترهل واستسالم وخنوع 
  .ويأس

 النشاز التي تقول بأن األصواتنسمع بعض 
 والبعض إسرائيلُالواقع في مدينة القدس قد حسم لصالح 

 يقول بأن مسألة القدس انتهت في حين ان كالما اآلخر
  .حامن هذا النوع ليس دقيقا وليس صحي

 الشديد إدراكنافال يجوز القبول بهذه المقولة مع 
بخطورة ما يحدث في القدس والسياسات االحتاللية 
المستمرة والمتواصلة فيها ولكن ال يجوز ان يستنتج 

 في إسرائيلُالبعض بأن مسألة القدس قد حسمت لصالح 
 األمريكيظل الغياب العربي الرسمي وفي ظل التآمر 

  .والغربي

وم به السلطات االحتاللية في القدس ان ما تق
 هو ظلم مستمر ومتواصل منذ ان تم احتالل هذه إنما

المدينة المقدسة ومن يقرأ التاريخ يكتشف بأن كل ظلم 
في هذا العالم كانت له بداية وكانت له نهاية فال يمكن 
للظلم ان يبقى وان يستمر ومهما اشتدت سطوة االحتالل 

رات على مشاريعه االستيطانية وقمعه وما يغدقه من مليا
  .فال بد لهذا االحتالل ان يزول

، وأموالهاال ننكر ان إسرائيل قوية بسالحها 
 كما ان من ،وقوتها تستمدها من الضعف العربي الرسمي

 العالم جلبوا معهم خبراتهم أرجاء من مختلف إليها أتوا
وثقافتهم، وال ننكر ان هنالك ترتيب ونظام في إسرائيل 

ي كبريات الدول العالمية ولكن في المقابل فإن هذا يضاه
النظام بني على حطام الشعب الفلسطيني وعلى نكبة 

  .٤٨شعبنا الذي طرد من وطنه وشرد عام 

 ٤٨ عاقل ان ينسى ما حدث عام أليال يجوز 
حيث اقتلع الفلسطينيون اقتالعا من وطنهم وشردوا وهم 

ون في سائر  منتشرأنهماليوم في مخيمات اللجوء كما 
 نظام ان يبنى على الظلم ألي العالم، وال يمكن أرجاء

والقمع واالستبداد والعنصرية فأي نظام مبني على هذه 

العناصر مآله االنهيار ونحن على يقين بأن إسرائيل التي 
تظهر اليوم على انها قوية وفيها ترتيب ونظام فإن كل 

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

 الذين ينبهرون بناطحات أولئكلست من 
السحاب وبالشوارع الفخمة والموالت الجميلة، ولست من 

ُ الذين ينبهرون بنظام بني على ظلم وعلى عنصرية أولئك
  .وعلى دماء شعبنا الفلسطيني

ال  افتخروا بفلسطينيتكم وألبنائنايجب ان نقول 
تخافوا من ان تقولوا بأنكم فلسطينيون فهذا هو تاريخنا 

 واليأس والقنوط لإلحباطوهذه هي هويتنا ولن نستسلم 
مهما تعاظمت المؤامرات والمشاريع المشبوهة ومهما 
اشتدت حدة المشاريع االستيطانية التي تستهدف شعبنا 

 األراضيالفلسطيني في مدينة القدس وفي غيرها من 
  . المحتلةالفلسطينية

  ٢/٩/٢٠١٩مكتب سيادة المطران 

* * * * *  

ّمفتي القدس يحذر من االنتهاكات ضد 
  األقصى والحرم اإلبراهيمي

  

 دان المفتي العام –  بترا– فلسطين المحتلة
للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين جريمة هدم 
مسجد األمة قيد اإلنشاء في منطقة خلة جبل جوهر في 

  .مس األول االثنينالخليل أ

وقال حسين وهو ايضا خطيب المسجد األقصى 
سلطات االحتالل تصر «المبارك في بيان أمس الثالثاء إن 

على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد بحجج واهية، 
وتحاول إسكات األذان من خالل قوانين مجحفة، وتسعى 
إلى حرمان المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم 

  .«دينية في مساجدهمال

واشار الى تصاعد اعتداءات االحتالل اإلسرائيلي 
وقطعان مستوطنيه في اآلونة األخيرة على المسجد األقصى 



  
  ٢٥٧ 

المبارك في القدس والمسجد اإلبراهيمي في الخليل من 
خالل تدنيسهما باالقتحامات والعربدة في باحاتهما، والتي 

 اإلسرائيلية لقبة كان آخرها اقتحام ما يسمى بسلطة اآلثار
  .لصخرة المشرفة في المسجد األقصىا

  ٢٠ص ٤/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

الشيخ الكسواني يحذر من استمرار انتهاكات 
  االحتالل للمسجد األقصى

المسجد األقصى، الشيخ عمر  حذر مدير
 للمسجد المستوطنين اقتحامات الكسواني، من استمرار

وقاف واالعتداء عليهم واعتقال حراس وموظفي األ األقصى
 أمس وقال الكسواني في حديث إذاعي،. بالضرب المبرح

إن هذه الجرائم تأتي في اطار التصعيد الهادف : "الثالثاء
  ".اإلسرائيلية المقبلة االنتخابات لكسب األصوات في

 ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

ّصندوق ووقفية القدس يوقع عقود تأثيث 
   مقدسيةأربعة مدارس

  

وقع صندوق ووقفية القدس، ضمن منحة 
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومنحة 

، عقود تأثيث أربعة مدارس مقدسية "ميشيل الصايغ"السيد 
" دار الطفل" ألف دوالر، هي مدارس ١٠٠بتكلفة 

في البلدة " دار األيتام اإلسالمية"و" أبو عبيدة"و" المطران"و
  .القديمة

ّمن جهته صرح المدير التنفيذي لصندوق ووقفية و
، أن هذه المشاريع تأتي ضمن "طاهر الديسي"القدس، 

برنامج شبكة المدارس النموذجية الذي تبناه صندوق 
ووقفية القدس لتحسين جودة التعليم بمدينة القدس، 
وأوضح الديسي ان التدخل ينسجم مع هدف تحسين البيئة 

ية الذي يعتبر ابرز أهداف المدرسية للمدارس المقدس
  .البرنامج

وأضاف الديسي ان صندوق ووقفية القدس يركز 
اهتمامه على دعم قطاع التعليم بمدينة القدس وتمكينه 

  .وتطويره

 ٤/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

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

  

رمة صبري رئيس الهيئة الشيخ عك أكد –رام اهللا 
اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك، على 
ضرورة شد الرحال إلى المسجد األقصى خالل التاسع 
والعاشر من الشهر الجاري، الموافق ليومي األحد 

وطالب صبري بشد الرحال إلى المسجد األقصى . واإلثنين
وأداء ) ءتاسوعاء وعاشورا(في هذين اليومين المباركين 

الصلوات والمرابطة فيه والمشاركة في حلقات االبتهال 
والذكر وحضور المواعظ والدروس في تفسير القرآن 
الكريم والسيرة النبوية والعقيدة والفقه وغيرها من العلوم 

  .الشرعية التي يتم إعطاؤها داخل باحات األقصى

وناشد خطيب األقصى الدول العربية واإلسالمية 
ف، وتوحيد المواقف وتحمل المسؤوليات برص الصفو

تجاه المسجد األقصى، الذي يتعرض لالنتهاك والتدنيس 
وشدد على . المستمر من قبل االحتالل والمستوطنين

ضرورة نزع فتيل الفتنة بين دول العالم اإلسالمي، 
والتفرغ لمصالح األمة، وخاصة قضية فلسطين وما 

  .تتعرض له من قبل االحتالل

  ٦/٩/٢٠١٩ ندنيا الوط

* * * * *  

العناية بالريف المقدسي يشكل أولوية : الهدمي
  استراتيجية

 

وزير شؤون القدس فادي   قال– وفا – القدس
الهدمي إن العناية بالريف المقدسي تشكل أولوية 



  
  ٢٥٨ 

استراتيجية للوزارة، المستمرة في أداء رسالتها المتمثلة 
 .بتعزيز صمود المقدسيين وتثبيتهم فوق أرضهم

خالل جولة اليوم الخميس في  ودعا الهدمي
جنوب شرق القدس شملت بلدات العيزرية، وأبو ديس، 
والسواحرة الشرقية، إلى ضرورة االستثمار في القدس، 
معتبرا أن النهوض بهذه المنطقة المستهدفة من خالل 

 .مشاريع حيوية من شأنه أن يرفع عجلة التنمية فيها

رة تأتي ضمن ّإن هذه الزيا"وقال الهدمي 
التوجهات التنموية للوزارة في إطار العمل المشترك الذي 
تدفع باتجاهه، ولمبدأ العناقيد التنموية الذي تستند عليه، 
ولقرار مجلس الوزراء بإعداد خطة تنمية عنقود العاصمة 

 ".باالحتياجات الفعلية القابلة للتطبيق على أرض الواقع

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

وأشاد وزير شؤون القدس بالمنتجات الوطنية، 
التي تشكل جزءا من النسيج الوطني، وتتمتع بميزات 
عالية تضاهي الصناعات األجنبية المنافسة، وهي 
حاصلة على شهادات عالمية تؤكد اتباعها المعايير 

 .الدولية

دمي مدرسة ذكور عرب الجهالين، وزار اله
وخيمة التضامن مع األسير حذيفة بدر المضرب عن 
الطعام في سجون االحتالل ببلدة أبوديس، وستاد القدس 

 .الدولي التابع لنادي شباب العيزرية

مع رئيس مجلس محلي  كما بحث الهدمي
العيزرية عصام فرعون، ورئيس مجلس محلي أبو ديس 

 بلدية السواحرة محمد هلسة، أهم أحمد أبو هالل، ورئيس
المشاكل التي تواجه عمل هذه الهيئات المحلية، وفي 
مقدمتها العوائق المالية والتعديات والقيود اإلسرائيلية 
التي تحد من تمكين األجهزة األمنية من القيام بدورها، 

  .والمرافق الموجودة في المنطقة

 ٦/٩/٢٠١٩الحياة الجديدة 

* * * * *  

 والمفتي ..يؤدون الجمعة في األقصىاآلالف 
يدعو إلفشال مخططات المستوطنين 

  وحكومتهم

 

أدى آالف المواطنين من القدس المحتلة والداخل 
صالة   اليوم١٩٤٨الفلسطيني المحتل منذ عام 

المبارك رغم اجراءات  المسجد األقصى برحاب الجمعة
 االحتالل المشددة في المدينة المقدسة وبلدتها القديمة

  .ومحيطها

من جانبه، لفت خطيب المسجد األقصى المفتي 
الى بيان أصدرته هيئات  محمد حسين العام الشيخ

القدس االسالمية يوم أمس وأكدت فيه رفضها لكل 
  .التصريحات واالدعاءات واألطماع من كيان االحتالل

وأشار إلى تصريحات وزير أمن االحتالل 
ٕكون لهم وانهم ال الداخلي بأن المسجد األقصى يجب أن ي

يقبلون بالوضع الراهن ويتطلعون الى تغييره، وقال الشيخ 
يحاول قادة الكيان في انتخاباتهم التسلق على : "حسين

  ".حساب أرضنا وأهلنا، ونقول لهم ان خطتكم مكشوفة

أفشلوا : "وخاطب المفتي المصلين قائال
مخططات المستوطنين وحكومة االحتالل كما فعلتم في 

ُإقبلوا على اهللا بطاعته يقبل عليكم  ..ضحىعيد األ
أنتم نواة العودة وأنتم الخندق األول وانتم ... بنصره

  ". المدافعون عن كرامة األمة وانتم الطليعة فاثبتوا

أن المسجد األقصى "وشدد المفتي العام على 
بكل مرافقه ومصلياته ومصاطبه وساحاته وغرفه وأسواره 

 ونتمسك به ولن نتخلى هو جزء من المسجد، نقدره
  ".عنه

ّنحيي القائمين : "وأضاف المفتي العام ُ
ٕواخوتنا هناك الذين  الخليل في المسجد اإلبراهيمي على
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بثبتون أنهم هم أصحاب األرض والحماة والمدافعين 
  ". عنها

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

  .والمقدسات

 ٦/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

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

  

 إن تجولت – القدس المحتلة –جمان أبو عرفة 
: معه قليال في القدس سيسرد لك أسماء األماكن القديمة

، هذا مقر جريدة الشعب سابقا، هذه المحكمة القديمة"
ُهنا كانت تباع الجرائد قبل ستين عاما كأن أيام الصبا ". ُ

المعبقة برائحة الحبر وغبار الكتب لم تبرح ذاكرته، فقد 
عاصر فترتين مختلفتين قبل االحتالل وبعده، وعاين 

  ً.تغييرات كثيرة في الحجر والبشر، والكتب أيضا

على بعد أمتار من مكتبته، التقينا المؤرخ فهمي 
ُ، مالمح ناعسة ) عاما٧٩" (أبو فهد"صاري خليل األن

بفعل التجاعيد، ورجفة يد تقبض على عصاه بإحكام 
إلخفائها، وبيده األخرى حمل كيسا مليئا باألدوية، أصاب 
أثر العمر جسده، لكنه لم يقترب من ذاكرته وقلبه، اللذين 
ّحصنهما بمئات الكتب والمخطوطات التي قرأها وألفها 

 .وحققها

سبعيني إلى مكان وسط شارع عمرو بن وأشار ال
كانت لي هناك ذكريات "العاص في القدس المحتلة، وقال 

ومكتبة أشرفت عليها ألكثر من عشرة أعوام، ووضعت 
واكتفى ". داخلها ثالثين ألف كتاب جمعتهم منذ صباي

ّاألنصاري باإلشارة، وأشاح بوجهه، لكن قلبه ظل ينظر، 
، ٢٠١٤غلقت منذ عام لم نستطع دخول المكتبة التي أ

 .ّوتفرقت كتبها في أماكن شتى

رافقنا األنصاري إلى بيته في بلدة رأس العامود 
ٌ، إطاللة آسرة وأساسات وضعت )جنوب المسجد األقصى(

، هناك جلس إلى جانب زوجته فدوى المظفر ١٩٣٩عام 
وبدأ رواية حكاية كتبه ومكتبته، وشاطرته )  عاما٦٧(

 .لغصة واأللمِزوجته الرواية وحمل ا

  سليل األنصار في القدس

تعليمه االبتدائي والثانوي في   تلقى المؤرخ
مدارس البكرية والعمرية والرشيدية في القدس، ثم سافر 
بعدها إلى سوريا ليدرس التاريخ في جامعة دمشق، وعاد 
بعد عامين إلى فلسطين إثر النكسة واحتالل شرق 

 مدرسة عمل بعدها مدرسا في. ١٩٦٧القدس عام 
 عاما، ثم عمل باحثا في تاريخ ١٨العمرية بالقدس 

القدس بمؤسسة إحياء التراث والبحوث اإلسالمية ببيت 
ّالمقدس، وألف خالل عمله عشرة كتب وحقق عشرات 

 .المخطوطات

ُيعرف األنصاري في القدس كأبرز الباحثين 
والمؤرخين الذين اعتنوا بالماضي والحاضر، وحفظت 

المدينة وتاريخ عائالتها وأنسابها، كما ذاكرتهم أوقاف 
كان أول من كتب عن قبري الصحابيين الجليلين عبادة 
بن الصامت وشداد بن أوس في مقبرة باب الرحمة شرق 
المسجد األقصى، وكتب عن منبر نور الدين زنكي، 
ومقبرة مأمن اهللا، واهتم بالكتابات المنقوشة على األبنية 

كتاب األنس "برز ما حققه واألحجار األثرية، وكان أ
  ".الجليل في تاريخ القدس والخليل

يعتز األنصاري بإبرازه قبر الصحابي شداد بن 
أبرزت قبر جدي، عائلتي أتت "أوس، ويقول للجزيرة نت 

مع صالح الدين األيوبي إبان الفتح، ويرجع أصلنا إلى 
أنصار المدينة المنورة، وجدنا األكبر هو شداد بن أوس 

 عنه، ووالدي خليل األنصاري كان سادنا رضي اهللا
في األقصى لسبعين عاما، جدي ألمي عبد الغني ) خادما(

  ".ًالكشميري كان سادنا في األقصى أيضا
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 مقصد الباحثين وطلبة العلم

حين كان في العاشرة من عمره، أحب األنصاري 
القراءة وشراء الكتب من مصروفه الخاص، ويقول عن 

 معالم القدس وأتحقق مما قرأت كنت أقرأ عن"هوايته 
ميدانيا، كنت أشتري الكتب من بائع أتى من حيفا ليبيع 
قرب باب العامود، قرأت في معظم المكتبات بالقدس؛ في 

ومكتبة  المكتبة األميركية، ومكتبة المتحف الفلسطيني،
الدومنيكان، كنت أجلس في المكتبة سبع ساعات 

فلة األخيرة باتجاه متواصلة، وأغادر مضطرا أللحق بالحا
  ".بيتي

مسيرة علم حافلة جمع خاللها في بيته 
ّومؤسسة إحياء التراث آالف الكتب، مكونا نواة مكتبة 
نقلها إلى مقر جريدة الفجر بالقدس التي أغلقت عام 

ُ، وطلب منه أن يحافظ على إرثها ومنشوراتها١٩٩٣ ُ.  

ٕواضافة إلى كتبه ومنشورات الفجر، أضافت 
) بيت الشرق( الدراسات العربية مؤسسة جمعية

ّمنشوراتها أيضا، وتملكت المكان وسلمت مفاتيحه لفهمي 
األنصاري، الذي أصبح أمينا لمكتبة زودها بالدوريات 
والمخطوطات والدراسات والموسوعات لتستقبل طلبة 

على صغر –الجامعات والصحفيين والمثقفين، وكانت 
دوا باألنصاري  ملتقى للباحثين الذين استنج–مساحتها 

 .ليزودهم بالمراجع والمصادر الشاملة

 ديون االحتالل تغلق المكتبة

 بيت الشرق مالك ٢٠٠١أغلق االحتالل عام 
على " األرنونا"مقر المكتبة، فتراكمت ديون ضريبة 

 ألف دوالر، ٧٥٠المكتبة، حتى وصلت إلى نحو 
وتوجهت أصابع االتهام نحو األنصاري ليدفع هذه 

غم أنه كان مجرد أمين للمكتبة وليس مالكا األموال، ر
 بضغوط من بلدية ٢٠١٤للمكان، حتى ُأجبر عام 

االحتالل ومعاملة سيئة من أحد جيران المكتبة على 
 .إغالق المكان وتفريغ الكتب منه

منذ خمسة أعوام يتعرض األنصاري للمالحقة 
القانونية، ويبحث عن مكان يأوي العدد الضخم من كتبه، 

اكم ما استطاع منها في بيته الصغير وغرفة نومه التي ر
ومعيشته، ووضع ما تبقى في صناديق كرتونية بغرفة 
مهملة ببلدة العيساوية بالقدس استطاع توفيرها بشق 

  .األنفس

ّحاول األنصاري مرارا لم شمل كتبه القيمة، كما  ّ
تلقى وعودا بمساعدته على إعادة افتتاح مكتبته من 

  .هد تطبيقا أو تلبية على أرض الواقعجديد، لكنه لم يش

أنجب من األبناء ستة، ويضيف إليهم أبناءه من 
الكتب التي يتألم على حالها المشتت المهمل، ويختم 

أشعر بالقهر، لم تبق لدي ثقة في العمل الوطني "متنهدا 
فعل،  الفلسطيني، كل وعود المساعدات كانت كالما بال

  ".أشعر بأنني بال سند أو عضد

 ٦/٩/٢٠١٩ لجزيرةا

* * * * *  

تأبى التخلي " عزيزة األقصى.. "مادلين عيسى
 عن الرباط

  

 تجسد الشابة - القدس المحتلة - أسيل جندي
 -"عزيزة األقصى"الملقبة بـ-الفلسطينية مادلين عيسى 

حالة ارتباط خاصة بالمسجد األقصى، جعلتها تنذر نفسها 
ن تعرضت لهما له غير عابئة باالعتقال واإلبعاد اللذي

 .على أيدى قوات االحتالل اإلسرائيلي

في مدينة كفر قاسم )  عاما٢٧(ولدت مادلين 
بالداخل الفلسطيني، وزارت المسجد األقصى للمرة األولى 
وهي في العاشرة من عمرها صحبة جدتها، لكنها انقطعت 

 .لسنوات عقب وفاة الجدة

سمعت بتسيير "وعن استئناف الزيارة، تقول 
ت مرتين أسبوعيا إلى المسجد األقصى فسارعت حافال

لمرافقة المصلين، ولم يكن ذلك سهال وال مقبوال من 
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العائلة وأهالي كفر قاسم الذين ال يتقبلون خروج فتاة من 
 ."الفجر نحو مدينة أخرى وحدها

 من المصاطب لحفالت الرباط

بعد عام من مواظبتها على التوجه إلى المسجد 
م مادلين بوجود مصاطب للعلم فيه، األقصى، أخبر أحده

 .فشعرت أن حلمها بدراسة الشريعة قد اقترب

وفي اليوم األول النضمامها إلى مصاطب العلم، 
اقتحم عضو الكنيست المتطرف موشيه فيجلين األقصى 

وسط إجراءات مشددة من  ٢٠١٤نيسان  /أبريل في
وسمعت مادلين  القوات الخاصة والشرطة اإلسرائيلية،

 . تكبيرات المرابطات الالتي يغطين وجوههنحولها

كنت الفتاة الوحيدة التي ال تغطي "  تقول مادلين
الشرطة اإلسرائيلية لمحاولة اعتقالي،   وجهها، مما دفع

لكن المرابطات أخفينني بينهن وخرجت بسالم وعدت 
 ."لمنزلي، وبدأت البحث في اإلنترنت عن المكان وقضيته

البحث والقراءة عن دفعت الحادثة مادلين إلى 
تاريخ األقصى، فبدأت توثيق كافة االعتداءات على 

 .المسجد ومصليه، فتعرضت لالعتقال واإلبعاد مرات عدة

بداية الرحلة كانت قاسية ألن "تقول الفتاة 
عائلتي وأهالي كفر قاسم لم يتقبلوا خروجي فجرا نحو 

كان الطقس باردا والحافلة التي تنطلق نحو .. القدس
صى تخرج من قرية مجاورة، وهذا صعب المهمة، األق

 ."لكنني صممت على الرباط

وتضيف أنها بذلت ما بوسعها للتملص من 
اعتقالها داخل األقصى أو على بواباته، وحرصت لمدة 
عام ونصف على دخول المسجد والخروج منه في 
ساعات االزدحام، وبينما اعتقلت معظم المرابطات وأبعدن 

وحدها تقارع المستوطنين وتصدح عن األقصى بقيت 
 .حنجرتها بالتكبيرات رفضا لالقتحام

 طاردتها شرطة ٢٠١٥أيلول  /سبتمبر وفي
االحتالل وتمكنت من اعتقالها قرب باب السلسلة، أحد 

أبواب المسجد األقصى، ومكثت ساعات في التحقيق، ثم 
حولتها المخابرات إلى مركز تحقيق المسكوبية، وهناك 

 .ون في زنزانة انفراديةزجها السجان

أفرج عنها الحقا وأبعدت عن المسجد األقصى 
لمدة أسبوعين، ومن هنا بدأت رحلة جديدة في إحياء 
األقصى بتسيير حافالت على حسابها الشخصي من ثالث 

 .بلدات في الداخل المحتل إلى األقصى

قلت لشرطي "تصف مادلين هذا اإلصرار قائلة 
ل مرابطة تبعدونها عن ك: خالل حراسته للمقتحمين

األقصى سيرابط بدال منها مئة، وهذا ما بدأت تنفيذه 
 ."فعال

بعد أشهر من تسيير الحافالت استلمت الشابة 
جمعية األقصى لرعاية "وظيفة مديرة قوافل األقصى في 

، وتمكنت من تسيير آالف "األوقاف والمقدسات اإلسالمية
 الداخل المحتل الحافالت سنويا من ثالثين بلدة عربية في

 .يتبرع بتكاليفها أهل الخير

لم تتوقف المالحقة اإلسرائيلية لمادلين، وتابع 
االحتالل نشاطها وأقدم على اعتقالها خالل هبة البوابات 

، بعد نشر صورتها على صفحات ٢٠١٧اإللكترونية عام 
التواصل االجتماعي التابعة له والزعم أنها تنوي تنفيذ 

 .عملية ضد االحتالل

لن أنسى تلك الدقائق ما حييت، "تقول مادلين 
اعتقلت من أمام باب القطانين في البلدة القديمة، وصوب 

أغمضت عيني ومر في . عدد من الجنود سالحهم نحوي
صور شهداء وشهيدات هبة القدس، ونقلت إلى   مخيلتي

 ."سجن الرملة ثم أفرج عني بشرط اإلبعاد عن القدس

اصل مادلين عن إكمال لم يثن االستهداف المتو
مسيرتها في الرباط وبرز دورها في هبة باب الرحمة وفي 
إطالق حملة ضد طرد المعتكفين من األقصى في 
رمضان، وبعد عدة استدعاءات في شهر رمضان، حيث 
أقدم االحتالل على اعتقالها مؤخرا من منطقة باب 
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الرحمة بتهمة قراءة القرآن بصوت مرتفع أمام 
  .المستوطنين

وجه االحتالل لها عدة تهم أيضا، منها استغالل 
األطفال لمواجهة المستوطنين في األقصى، وتحريض 
المصلين ضد المستوطنين، وعرقلة عمل الشرطة، وأفرج 
عنها في اليوم التالي بشرط العودة للتحقيق بعد أسبوع؛ 

 .وكانت النتيجة إبعادها عن األقصى لمدة أربعة أشهر

 قصص رباطها ومالحقتها تسرد مادلين تفاصيل
ٕواعتقالها وابعادها في سبيل المسجد األقصى وكأنها تربط 
فصول األحداث بخيط قوي واحد، وتأبى محوها أو 
ُتجاهلها، ولم يخل حديثها من حشرجة الصوت حينا ومن 

 .البكاء والصمت حينا آخر

 ١٤/٩/٢٠١٩الجزيرة 

* * * * *  

خيمة اعتصام على جبل المنطار شرق 
 حرة لمواجهة اعتداءات المستوطنينالسوا
  

أهالي بلدة السواحرة جنوب شرق  أقام –رام اهللا 
األحد، خيمة اعتصام  مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم

 على جبل المنطار في بادية القدس، لمواجهة اعتداءات

المستوطنين الذين وضعوا معدات لالستيالء على األرض 
  .دةاستيطانية جدي بهدف إقامة بؤرة

وتعود ملكية " الدبة"وتعرف المنطقة باسم 
: السواحرة المختلفة، منها األراضي فيها إلى عشائر

  .الشقيرات، والسراوخة، والجعابيص، والجعافرة

وكان مستوطنون مسلحون اقتحموا المنطقة 
، ومظالت، وصنابير "كرفانات"فجر اليوم ووضعوا فيها 

  .مياه، تمهيدا لالستيالء عليها

  ١٥/٩/٢٠١٩ لوطندنيا ا

* * * * *  

فعاليات مقدسية تبحث مع وزيري القدس 
  واالقتصاد سبل دعم االقتصاد في المدينة

 

ـــد العـــسيلي،  ـــوطني خال ـــرا االقتـــصاد ال بحـــث وزي
القدس فـادي الهـدمي، وفعاليـات مقدسـية ضـمت  وشؤون

وتعزيـز صـمود  رجال أعمـال وتجـار مقدسـيين، سـبل دعـم
  .االقتصاد في محافظة القدس

واستمع الوزيران خالل االجتماع الذي عقد بمقـر 
ألبـرز التحـديات التـي تواجـه االقتـصاد  رام اهللا، الوزارة فـي

المعيقــات التــي  فــي مدينــة القــدس المحتلــة ال ســيما تلــك
يفرضـــها االحـــتالل اإلســـرائيلي بإجراءاتـــه التعـــسفية لمنـــع 

األعمال وأعاقت عمـل التجـار، مـن خـالل إغـالق  ممارسة
  .التقليدية لتجارية والحرفللمحال ا

وأكـــــــد العـــــــسيلي دعـــــــم الحكومـــــــة للقطاعـــــــات 
القطـــاعين الـــسياحي  االقتـــصادية فـــي القـــدس ال ســـيما

 والعقاري، الفتا إلى أن من أهم أهـداف مـؤتمر االسـتثمار

العربي األول الذي سيتم عقده في مصر قبيل نهاية العـام 
  .دسمشاريع إستراتيجية في مدينة الق الجاري دعم تنفيذ

ــا فــي القــدس،  ــزازه بــصمود أهلن وأعــرب عــن اعت
أي مقترحـات ومـشاريع  مبـديا اسـتعداده للعمـل علـى دعـم

  .من شأنها أن تساهم في تنمية االقتصاد في القدس

  ١٦/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

وزير القدس يزور خيمة االعتصام في برية 
  السواحرة

 

س فادي  ندد وزير شؤون القد–القدس المحتلة 
الهدمي بإقامة البؤرة االستيطانية واالستيالء على األرض 

يقع في إطار التغول “الفلسطينية، معتبرا أن ذلك 
االحتاللي في استباحة مدينة القدس باإلجراءات التي 
ًتتسع وتشتد في هذه األيام وخصوصا بعد القرار األمريكي 
الذي شرعنة االستيالء على األرض من قبل االحتالل 
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ٕواقامة المستوطنان على األراضي الفلسطينية واالحتالل 
اإلسرائيلي يستغل هذا االنحياز ويعتقد انه وصل مرحلة 

 .الحسم

جاء ذلك بعد زيارة تفقدية قام بها وزير شؤون 
فادي الهدمي القدس لخيمة االعتصام في برية السواحرة 
حيث التقى بالفعاليات الوطنية والعشائرية والمحامين 

 معهم سبل المالحقة القانونية إلخراجهم من وبحث
 .األرض الفلسطينية

اعتبر الهدمي أنه ال يحق إلسرائيل البناء على 
، بما ١٩٦٧أي جزء من األرض الفلسطينية المحتلة عام 

  . فيها القدس، مؤكدة عدم شرعية االستيطان

كما أكد على أن ارتفاع وتيرة األعمال 
نال من عزيمة الشعب االستيطانية اإلسرائيلية لن ي

وقيادته على التصدي لكل المخططات العنصرية التي 
من خاللها إلى فرض سياستها العنصرية " إسرائيل"تسعى 

  .والعدوانية

  ١٧/٩/٢٠١٩ السياسي البيادر
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االحتالل ينظر بقضية إخالء عائلة مقدسية 
  من بنايتها

 

اإلسرائيلية الثالثاء " الصلح"عقدت محكمة 
سة لها للنظر في قضية إخالء عائلة الصباغ من جل

بنايتها السكنية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة 
 .لصالح جمعيات استيطانية

ًيذكر أن المحكمة المذكورة كانت جمدت سابقا 
قرار إخالء البناية إلى حين البت في قرار ملكية األرض 

لة وقال سامي ارشيد محامي عائ.المقامة عليها البناية
الصباغ إن العائلة ما زالت موجودة في العقار، بعد أن 

ًفي وقت سابق قرارا بتجميد " الصلح"أصدرت محكمة 
اإلخالء بعد تقديم التماس لمنع عملية اإلخالء من كل 
ٕالعقار، وانما من أجزاء منه، وعلى هذا األساس تم النظر 

 .في االلتماس

وأضاف أنه جرى االدعاء بشكل مطول أن 
ًمة المركزية لم تصدر سابقا أي قرار بإخالء كامل المحك

 .ٕالعقار، وانما الجزء الذي بني بدون ترخيص

وأوضح إرشيد أن القاضي رفع الجلسة من أجل 
ًإصدار القرار الحقا؛ إما اإلخالء من كل العقار أو جزء 

وتسكن عائلة الصباغ .منه دون تحديد موعد لذلك
ًفرا، بينهم أطفال  ن٣٢خمسة إخوة بواقع (المكونة من 

 .في بناية سكنية مؤلفة من خمس شقق) وكبار سن

وتدعي جمعيتان يهوديتان ملكية األرض المقامة 
، وتخوض عائلة ١٨٨٥عليها البناية السكنية منذ عام 

ًالصباغ وعشرات العائالت من الحي صراعا في المحاكم 
 إلثبات حقها في األرض ١٩٧٢اإلسرائيلية منذ عام 

ً دونما تعيش ١٩ وتبلغ مساحة األرض نحو والمنازل،
  .١٩٤٨ُعليها عشرات العائالت، معظمهم هجروا عام 

٢٥/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  
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يبرز دور الوصاية " عين على القدس"
 الهاشمية بالحفاظ عليها

  

سلط برنامج عين على القدس الذي  - عمان
 االثنين، على دور الدول بثه التلفزيون األردني، أمس
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اإلسالمية في الدفاع عن القدس، وأهمية الوصاية 
  .الهاشمية في الحفاظ على عروبتها وحمايتها

وأبرز البرنامج دور منظمة التعاون االسالمي 
التي كانت تسمى سابقا منظمة المؤتمر اإلسالمي في 

  .توطيد أواصر الصلة بين الدول االسالمية

السابق لدى منظمة التعاون وأكد مندوب األردن 
اإلسالمي جمال الشمايلة، دور الوصاية الهاشمية على 
المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، وما 
يوليه الملك عبداهللا الثاني لهذا الموضوع من أهمية 
قصوى في جميع المحافل الدولية سواء في االمم المتحدة 

ون االسالمية وزياراته أو الجامعة العربية أو منظمة التعا
  .الثنائية للدول المختلفة

ًوقال إن الملك دائما يؤكد أن حل القضية 
الفلسطينية ال يمكن أن يبدأ اال بالحفاظ على الهوية 
اإلسالمية للقدس الشرقية باعتبارها عاصمة للدولة 

، مشيرا إلى توقيع "القدس خط أحمر"الفلسطينية، وأن 
يس الفلسطيني محمود عباس  مع الرئ٢٠١٣اتفاقية عام 

تؤكد حرص الحكومة الفلسطينية على عدم المساس 
  .بالوصاية الهاشمية على المقدسات

وأضاف الشمايلة أن القدس بحاجة لجهود ودعم 
جميع الدول اإلسالمية، ففي كل مؤتمر للمنظمة كان 
الكل يتطرق إلى موضوع الدعم المادي للقدس حتى 

 مليار دوالر، ولم يترجم ٣ر٥وصل المبلغ لما يزيد على 
 .منها إال القليل على أرض الواقع

وتطرق البرنامج إلى دور المحاكم الشرعية 
األردنية في الحفاظ على هوية القدس العربية اإلسالمية، 
ألهمية هذا الدور نظرا الن العقارات الوقفية تشكل ما 

من مجموع عقارات القدس القديمة، وتقوم % ٦٠نسبته 
 .اكم على إدامتها وحراستهاهذه المح

وتتكون المحاكم الشرعية األردنية في القدس من 
ستة قضاة وأربعين موظفا يتبعون لدائرة قاضي القضاة، 

وتدفع رواتبهم من موازنتها، وتتكون من ثالثة اقسام، 
االول يتعلق باالوقاف الذرية وهو المرجعية الرئيسة 

 يضطلع بمهمة لجميع االوقاف المحيطة بالقدس، والثاني
تجديد جوازات السفر االردنية ونقلها واعادتها الصحابها، 
والثالث يقوم بتسهيل سفر المقدسيين وتسهيل امور 

  .المعتمرين منهم

وقال القائم بأعمال قاضي القضاة األردني في 
القدس الدكتور واصف البكري إنه باإلضافة إلى الدور 

نالك قيمة معنوية التنفيذي الذي تقوم به هذه المحاكم، ه
لها كرمز من رموز القدس، وهي شاهد على عراقتها نظرا 
لما تحتويه سجالتها من وثائق مهمة تمثل امتداد 
العصور في القدس والتي تؤكد عروبة القدس وهويتها 

 .اإلسالمية

 ٥ ص٤/٩/٢٠١٩الدستور 
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حقية أيناقش ) عين على القدس(برنامج 
 لقدسالمسلمين الشرعية في ا

  

) عين على القدس(سلط برنامج  - بترا -  عمان
الذي بثه التلفزيون االردني امس االثنين الضوء على 
الواجب الشرعي في الدفاع عن المقدسات االسالمية 
والمسيحية في القدس الشريف في ظل الحملة 
الصهيونية لتهويد القدس وتصاعد حدة التصريحات التي 

بخصوص تغيير الوضع يطلقها ساسة دولة االحتالل 
 .القائم باالقصى

وتعمل سلطات االحتالل على تشويه الصورة 
العربية االسالمية في القدس من خالل ادخال الرموز 
اليهودية واثبات وجود الصهاينة بجميع المناطق فيها، 
فقد عمدوا الى نشر اعالم دولة االحتالل والرموز 

يوت اليهودية كالنجمة والشمعدانات على جدران ب
 .المستوطنين الخارجية في االحياء التي يقطنها الصهاينة
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تحدث مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ 
محمد حسين حول الدعوات الى مبدأ الشراكة بين 

ان اسم المسجد االقصى "الديانات بالمسجد االقصى فقال 
ورد بالمصحف الشريف واالحاديث النبوية، والمسجد 

كان عبادة المسلمين، وفي جانب شرعا واصطالحا هو م
اخر فالمؤسسات الدولية التى تعنى بالتراث كاليونسكو 
قالت وبدون ضغط من المسلمين والعرب ولبيان الحقيقة 
فقط ان المسجد االقصى المبارك هو ملك للمسلمين فقط 
وال عالقة لليهود به، وعليه فال شراكة الية ديانة غير 

 ."االسالم باالقصى

خ حسين بان الصهاينة يحاولون واكد الشي
الباس سلوكهم االستيطاني واالستعماري ثوب الدين، 
والصهيونية العالمية عند نشاتها البست ثوب القومية 
الدينية ثوب الدين، فاليهودية اصبحت قومية ودينا بنفس 

وهنا تلتقي الصهيونية العالمية مع المسيحية  الوقت،
على اهدافهم اضافة الطابع الديني "المتصهينة 

 .االستعمارية

ومن جانبه قال الدكتور محمد الخاليلة مفتي 
ان موقف جاللة الملك كان واضحا، ونقل رسالة "المملكة 

واضحة ألعضاء الكنيست العرب عندما التقى بهم بان 
المسجد االقصى ال يقبل التقسيم الزماني، وال المكاني، 

 ."وال يقبل التفاوض

ه في عقيدتنا فان الخاليله بان. واضاف د
المسجد االقصى المبارك هو كامل المساحة داخل اسوار 

 دونما بما يشمل القباب وقبة ١٤٤المسجد البالغة 
الصخرة والمسجد العمري وغيرها، اما فيما يتعلق 
باالدعاءات التي يتحدث عنها البعض حول اشتراك 
االديان بالمسجد االقصى، والحديث عن االقصى له 

يخي وديني، فالبعد التاريخي يقوم على ان اول بعدان، تار
من سكن فلسطين هم العرب الكنعانيون، اما بالحديث 
عن البعد الديني فمنطقة القدس هي ارض االنبياء وقد 

نحن احق بموسى "قال النبي عليه الصالة والسالم 
، اضافة العتقادنا بان الديانة التي يتبعها اليهود "منهم

ا موسى بالمعنى الحقيقي وهي ليست هي ديانة سيدن
 .محرفة، لذلك شرعيا المسجد االقصى ال يقبل التقسيم

 ٦ ص١١/٩/٢٠١٩الدستور 
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برنامج عين على القدس يستطلع مخاوف 
 المقدسيين من نتائج االنتخابات االسرائيلية

 

سلط برنامج عين على القدس  -ا بتر - عمان
ثنين الضوء على الذي بثه التلفزيون االردني امس اال

قلق المقدسيين من نتائج االنتخابات االسرائيلية التي 
يتزعمها اليمين المتطرف الذي يسعى للسيطرة على 

 .القدس بشكل كامل

وتكمن مخاوف الشارع الفلسطيني بشكل عام 
والمقدسي بشكل خاص فيما ظهر خالل الدعاية 

من االنتخابية لليمين المتطرف من تهديد ووعيد بالمزيد 
 .السلوك االستيطاني وتغيير الوضع القائم في القدس

عضو القائمة المشتركة احمد الطيبي عبر عن 
قلقه من تحريض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الممنهج 
ضد حق الفلسطينيين باالقتراع والمشاركة باالنتخابات، 
" وقال ان نتينياهو يخاف من تصويت المواطن العربي

يتعامل معنا كتهديد ديموغرافي، واليوم فهو بالماضي كان 
 ."يتعامل معنا كتهديد انتخابي

وقالت الصحفية الفلسطينية ريما مصطفى ان 
االحزاب السياسية للكيان الصهيوني تهتم جدا بقضية 
القدس والمسجد االقصى كما حصل في الدعاية 
االنتخابية للوزير جلعاد اردان الذي وضع المسجد 

ورة دعايته االنتخابية، الن الشارع االقصى في خلفية ص
االسرائيلي يميني متطرف واالحزاب تسعى لكسبه 

 .بالتحريض على المقدسيين
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وقال الخبير في الشؤون االسرائيلية فضل 
طهبوب ان نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة حتى ولو 
فاز باالنتخابات، نظرا لخالفه مع باقي االحزاب من جهة، 

 .ئيلي من جهة اخرىومع الشارع االسرا

واضاف ان نتنياهو عمل على تغيير نظام الحكم 
في الكيان الصهيوني بشكل يحمي فيه نفسه رغم كثرة 
المخالفات التي ارتكبها وهو من اتخذ قرار ان ال يحاكم ما 
دام بالسلطة، وبالتالي فهو يحارب للبقاء بالسلطة الن 
 عدم بقائه يعني ذهابه الى السجن، وهذا هو سبب

 .الصراع الداخلي بين نتنياهو وباقي االحزاب

وقال طهبوب ان المخاوف الفلسطينية تأتي 
نتيجة تصاعد االطماع الصهيونية في المسجد االقصى، 
فبعد ان كانت طموحات المتطرفين الصهاينة الدخول الى 
حرم المسجد االقصى، تحولت الى المطالبة بحصة 

لمطالبة بتغيير واضحة فيه الى جانب تزايد االصوات ا
الوضع القائم في االقصى خصوصا بعد اعالن الرئيس 
االميركي دونالد ترامب القدس عاصمة السرائيل وهو 

  .االمر الذي شجع الصهاينة على التمادي بمطالبهم

وأكد طهبوب بأن القدس واألقصى ستبقيان تحت 
التهديد ممها كانت نتائج اإلنتخابات اإلسرائيلية القادمة 

 ٤٨ـ وعن دور عرب ال.حكومة حتما ستكون يمينيةألن ال
باإلنتخابات أثنى طهبوب على مواقفهم في دعم القضية، 

وقال بأنهم أمام تحد كبير خصوصا بإقرار نتنياهو قانون 
االمر الذي أنهى دورهم في " قومية الدولة اليهودية"

 ١٣الدولة اليهودية، غير أنه وفي حالة حصولهم على 
ست فإن ذلك قد يضعف حظوظ نتياهو مقعدا في الكني

بتشيكل الحكومة القادمة، ولذلك يجب على الجميع 
الذهاب إلى صناديق اإلقتراع لدعم فرص الوجود العربي 

  .في الكنيست

وفي محور آخر تناول البرنامج واقع 
المستشفيات العربية في القدس، والتي تواجه تحديا كبيرا 

السلطة الفلسطينية نتيجة توقف الدعم األميركي، وعجز 
عن اإللتزام بسداد الديون المستحقة عليها للمستشفيات 
األمر الذي يمكن أن يجبر بعض المستشفيات على 

 .إيقاف خدمات وأقسام معينة

ووصف ضيف البرنامج رئيس شبكة مشافي 
القدس عبد القادر الحسيني الممارسات الصهيونية في 

نية وتشكل الملف الطبي الفلسطيني بأنها غير إنسا
إنتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان كعدم االعتراف بشهادة 
الطب التي تمنحها جامعة القدس وعدم السماح لمدير 
مستشفى المقاصد الذي كان مسافرا في الخارج بالعودة 
إلى فلسطين، إلى جانب الكثير من اإلجراءات التعسفية 

  .بحق المرضى والكوادر الطبية

  ٦ص ١٨/٩/٢٠١٩الدستور 
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قبيلة بني حسن تؤكد دعمها لمواقف الملك 
تجاه القضية الفلسطينية والتمسك بالوصاية 

 الهاشمية
  

 أكدت قبيلة بني -  إبراهيم أبو زينه–الزرقاء 
حسن على وقوفها ودعمها لمواقف جاللة الملك عبداهللا 
الثاني الداعمة للقضية الفلسطينية ورفض اي ضغوط 

ة او اقتصادية على االردن فيما يتعلق بأنهاء سياسي
بالصراع الفلسطيني االسرائيلي على حساب االردن، إذ أن 
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وتاكيدها  .االردن هو االردن وفلسطين هي فلسطين
الوقوف خلف الملك بالتمسك بالوصاية الهاشمية على 

  .المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ني األول لقبيلة بني جاء ذلك في المؤتمر الوط
حسن والذي عقد امس في محافظة الزرقاء وسط حضور 

  .رسمي وشعبي وعشائري كبير

ودار المؤتمر الذي عقد في مدينه االمير محمد 
 ٥حول ) أردن التحديات والصمود(للشباب تحت عنوان 

 .>>...ركائز مهمة

وأكدت قبيلة بني حسن في بيان لها في ... <<
قوفها ودعمها لموقف جالله الملك ختام المؤتمر على و

في رفض اي ضغوط سياسية او اقتصاديه على االردن 
في يتعلق بأنهاء بالصراع الفلسطنيني االسرائلي على 
حساب االدرن إذ أن االردن هو االردن وفلسطين هي 

  .فلسطين

  ٩ص ١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

اإليسيسكو تعقد ندوة إقليمية حول التراث 
  والحضاري في مدينة القدسالثقافي 

  

المنظمة اإلسالمية للتربية والعلـوم   تعقد–الرباط 
ــــة  ــــسكو"والثقاف ــــوطني "إيسي ــــاون مــــع المــــؤتمر ال ، بالتع

الــشعبي للقــدس الــشريف، وبالتنــسيق مــع اللجنــة الملكيــة 
التـــراث "األردنيـــة لـــشؤون القـــدس، نـــدوة إقليميـــة حـــول 
الواقـــع : الثقـــافي والحـــضاري فـــي مدينـــة القـــدس الـــشريف

 ٢٠١٩ سـبتمبر ١٢ إلـى ١٠خالل الفترة من " والتحديات
  .في مدينة عمان، عاصمة المملكة األردنية الهاشمية

وتهدف هذه الندوة، التي تعقد في إطار االحتفـاء 
بمدينــة القــدس الــشريف عاصــمة الثقافــة اإلســالمية لعــام 

، إلى ترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على التـراث ٢٠١٩
لطبيعي في مدينة القدس الشريف، والعمل علـى الثقافي وا

ــــــات والممارســــــات  ــــــضح االنتهاك ــــــه وصــــــونه، وف حمايت
اإلسرائيلية التي تطال تدمير وتخريب التراث اإلنساني فـي 
مدينة القدس، والعمل على حشد الدعم العربي واإلسالمي 
الالزم للمحافظة على التراث الثقافي والحضاري في مدينـة 

  .القدس الشريف

ـــ ـــة مـــن البـــاحثين وي ـــذه النـــدوة نخب شارك فـــي ه
المتخصـصين فــي شــؤون القـدس، وعــدد مــن األكــاديميين 
والمفكـرين المهتمـين بـالتراث اإلنـساني فـي مدينـة القـدس 

  .الشريف

ويمثل اإليسيسكو فـي اإلشـراف علـى هـذه النـدوة 
ـــد،  ـــة مـــصطفى عي ـــسة االفتتاحي ـــي الجل ويلقـــي كلمتهـــا ف

  .فةاختصاصي برامج في مديرية الثقا

  ٤/٩/٢٠١٩يونا 

* * * * *  

أداء صالة الجمعة بخيمة االعتصام في أبو 
  ًديس إسنادا لألسرى

 

أدى عشرات المواطنين وذوو األسرى، صالة 
الجمعة، في خيمة االعتصام ببلدة أبو ديس شرق القدس 
ًالمحتلة، إسنادا لألسرى في سجون االحتالل، خاصة 

  .قالهم اإلداريًالمضربين عن الطعام احتجاجا على اعت

وعقب انتهاء الصالة، اعتصم المشاركون داخل 
ًالخيمة التي أقيمت في البلدة، إسنادا لألسرى، رافعين 
صور األسرى المضربين، ومرددين الهتافات والشعارات 
المنادية بحريتهم، والمطالبة بتدخل المؤسسات الحقوقية 

  .واإلنسانية إلنقاذ حياتهم

 ٣٠(سير إسماعيل وطالب خلف علي شقيق األ
 من بلدة أبو ديس، المضرب عن الطعام لليوم الـ) ًعاما

 على التوالي، المؤسسات الدولية والمحلية بالتحرك )٤٥(
ًالعاجل إلنقاذ حياة شقيقة، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني 
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إلى المشاركة في الفعاليات المساندة لألسرى والتواجد 
  .الدائم في خيمة االعتصام

إلى أن شقيقه إسماعيل الذي اعتقل عدة وأشار 
، بوضع صحي صعب، ويعاني من ٢٠٠٥مرات منذ العام 

إعاقة في جسده نتيجة لتعرضه اللتواء في قفصه 
  ).ً عاما١١(الصدري منذ أن كان عمره 

من بلدة ) ً عاما٢٨(وكان األسيران حذيفة حلبية 
من بلدة  )ً عاما٣١(ابو ديس وفادي يوسف الحروب 

ت في محافظة الخليل، علقا إضرابهما المفتوح دير سام
ً يوما على )٢٥( و)٦٧(عن الطعام، الذي استمر 

التوالي، وذلك بعد استجابة إدارة سجون االحتالل 
 أسرى آخرون إضرابهم )٦(لمطالبهما، بينما يواصل 

  .ًالمفتوح، رفضا العتقالهم اإلداري

  ٦/٩/٢٠١٩األيام 

* * * * *  

القدس في "ضران حول جرار وأبو الشعر يحا
  "عيون المبدعين

  

ضمن فعاليات مهرجان  -  ريم العفيف-الزرقاء 
صيف الزرقاء المسرحي السابع عشر، استضافت فرقة 
الزرقاء للفنون المسرحية بالتعاون مع وزارة الثقافة 
ووزارة التنمية اإلجتماعية ونقابة الفنانين األردنيين في 

قافي، وزير الثقافة االسبق مركز الملك عبداهللا الثاني الث
الدكتور صالح جرار والدكتورة هند أبو الشعر للحديث 

  .عن مدينة القدس

وتحدث الدكتور جرار في الندوة التي حضرها 
جمع من الفنانين والمثقفين عن مدينة القدس من وجهة 
نظر ثقافية، وتوقف طويال عند المختارات الشعرية 

واد أبو هليل، والتي ج .الخاصة بالقدس التي اصدرها د
حصل عليها من المسابقة الشعرية التي نظمها لتحمل 

هليل، حيث وصلته قصائد كثيرة  اسم والده يونس ابو

 قصيدة، وتوقف لدى ٥٠حول القدس اختار منها 
سعيد : القصائد التي أبدعها شعراء أردنيون وخاصة

يعقوب، محمد سمحان، قيس قوقزة، وفي المختارات 
 عن العيش المشترك في القدس، وأخرى قصائد تتحدث

تربط بين الحرم القدسي الشريف والحرم المكي، هذا عدا 
ذه المختارات من تأكيد على عروبة القدس هعما في 

وهجاء لألعداء وانتهاكاتهم للمدينة المقدسة وأبرز 
  .مقدساتها

من جانبها قدمت الكاتبة والمؤرخة الدكتورة هند 
تي أدارها محمد يوسف العبادي، أبو الشعر في الندوة ال

بعنوان ) القدس في عيون المبدعين(ورقة في محور 
الحياة الثقافية والنشاط المسرحي في مدينة القدس ما (

وبينت ابو الشعر أنها ). م١٩١٤م و١٩٠٨بين عامي 
تعتمد في هذه الورقة على مئات األعداد لجريدة القدس 

م، ١٩٠٨ التي صدرت في القدس بالحرف العربي عام
وكانت اول جريدة تصدر بالحرف العربي في القدس، 
وفيها مادة توثيقية لمظاهر الحياة اإلدارية لمتصرفية 
القدس في آخر أيام العهد العثماني، ولدور البلدية 

يات األجنبية وقدوم لوللتعليم والجمعيات الفكرية والقنص
آالف السياح في كل عام إلى القدس، وللنشاط الثقافي 

  .اصة المسرح في القدسوخ

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

لك عالقة بحاجات المدينة المقدسة التي يدخلها آالف ولذ
السياح والحجاج الذين يتحدثون بهذه اللغات، كما تحدثت 
الورقة عن الجمعيات الثقافية والفكرية والمحاضرات التي 
كانت تلقى فيها من قبل المثقفين من أهالي القدس ومن 
العلماء الوافدين عليها، وتوقفت الورقة عند وجود دار 
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م تقدم عروضا لألفالم ١٩٠٨لسينما في القدس عام ل
التاريخية والوثائقية، وأشارت إلى حدث مهم وهو وصول 
المخترع األميركي المشهور أديسون الذي جاء إلى 

م وعرض في دار السينما بالقدس ١٩١١القدس سنة 
  .فيلما عن مخترعاته

أما عن المسرح فقدمت الورقة تفاصيل موثقة 
رسي الذي عرفته مدارس القدس، وهي عن المسرح المد

مسرحيات كثيرة كانت المدارس ترصد ريعها للخدمات 
العامة والخيرية ومنها ما قدم ريعه للمدرسة الجديدة في 
القدس وهي الدستورية الوطنية، أو للمنكوبين من 
فيضانات حمص، أو فيضانات باريس، كما عرفت القدس 

ي كانت تقدم الفرق المسرحية القادمة من مصر والت
صالح الدين «حفالت مسرحية للعائالت، ومنها مسرحية 

حمدان «، ومسرحية »األيوبي وريكاردوس قلب األسد
  .«السيد«ومسرحية » األندلسي

وتوقفت ابو الشعر عند مشاركة جمعية االتحاد 
والترقي في القدس بالحفالت المسرحية التي يقدمها 

ي من الفرقة الضباط، والتي يتخللها العزف الموسيق
ٕالعسكرية بين الفصول لتقديم مقطوعات فرنسية وايطالية 
وتركية، وهي موسيقى عالمية معروفة، ومن األمور التي 
عرضتها الورقة ايضا أن مسرحية قدمتها مدرسة الروم 

 ممثال وممثلة من بينهم ممثلتان ٣١في القدس ضمت 
من بنات القدس، ومن المظاهر الثقافية أيضا وصول 

يرك للقدس ووصول فرق عالمية تعرض التنويم الس
المغناطيسي، ووصول معرض للخيول، ويبدو بوضوح أن 

ة يالقدس تميزت باستقطاب الفعاليات الثقافية المحل
والعربية والعالمية، ولهذا عالقة بوجود القنصليات 
األجنبية آنذاك، وقدوم آالف السياح والحجاج الذين 

لمترجمين ومرافق البلدية التي تخدمهم التجارة واألسواق وا
تتمثل في الطرق وخدمات النظافة والتنوير واألمن 

  .والخدمات

ويبدو من التفاصيل التي قدمتها ابو الشعر أن 
مدينة القدس كانت تمثل قبل قرن من الزمن مركزا 
للثقافة تجتذب الفعاليات الفكرية والفنية، وكان مستوى 

قا، يتناسب مع مكانتها التعليم بين أهاليها عاليا ومرمو
العالمية، وأشارت في ختام ورقتها أنها ستنشر كتابا 
متكامال عن تاريخ القدس من خالل صحيفة القدس 
والتي زودها بأعدادها المؤرخ المقدسي الدكتور محمد 
هاشم غوشة صاحب الموسوعة الضخمة عن فلسطين 

 .والتي نشرت أخيرا

  ١١ ص٩/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

التراث الثقافي والحضاري "إقليمية حول ندوة 
  اليوم" في مدينة القدس

تنطلق في عمان يوم غد  - بترا -عمان 
التراث الثقافي "الثالثاء، أعمال الندوة اإلقليمية 

برعاية " الواقع والتحديات.. والحضاري في مدينة القدس
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية الدكتور عبدالناصر 

   .ابو البصل

تناقش الندوة التي تستمر ليومين، محاور و
تتعلق بالتراث الثقافي في مدينة القدس وسبل حمايته 
وواقع مؤسسات الوقف اإلسالمي والمسيحي ودورها في 
حماية وحفظ التراث المقدسي، ومسؤولية المنظمات 
الدولية القانونية واألخالقية ودور المؤسسات اإلقليمية 

   .لمدنيوالقطاع الخاص والمجتمع ا

وتختتم أعمال الندوة التي يشارك فيها برلمانيون 
وسياسيون وعلماء ورجال دين مسيحي من األردن 

الذي يتضمن البيان " نداء عمان"والخارج، بإصدار 
  .الختامي

ويأتي تنظيم الندوة بالشراكة بين وزارة األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية، والمؤتمر الوطني 
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واللجنة الملكية لشؤون القدس، الشعبي للقدس، 
  .والمؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس

 ٧ ص١٠/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

التراث الثقافي والحضاري في «الندوة اإلقليمية 
  »الواقع والتحديات ..مدينة القدس

  

 رعى وزير االوقاف والشؤون -  بترا-  مانع
 البصل والمقدسات االسالمية الدكتور عبد الناصر ابو

التراث الثقافي «امس افتتاح اعمال الندوة اإلقليمية 
الذي » الواقع والتحديات ..والحضاري في مدينة القدس

نظمته وزارة االوقاف بالتعاون مع المؤتمر الوطني 
الشعبي للقدس، واللجنة الملكية لشؤون القدس، 

  .والمؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس

انه مهما كانت الظروف : وقال الوزير ابو البصل
المحيطة بنا متشابكة وصعبة فلن تصرفنا عن المحور 
الرئيس في اهتمامنا وبرنامجنا المتمثل باألقصى 
والمقدسات في القدس الشريف؛ فالمقدسات تبقى متجددة 
متجذرة في وجداننا وفي الصدارة من اهتماماتنا 

  .وأولوياتنا

واضاف ان المسجد االقصى اضحى بعد حادثة 
ًاالسراء والى يومنا هذا رمزا للشخصية المعنوية لألمة  ٕ
ًوالى يومنا هذا رمزا للشخصية المعنوية لألمة االسالمية 
ًويوجب ويفرض التزاما على األمة جميعا بالحفاظ عليه  ً
وعلى العبادة والزيارة واالعتكاف والدعاء وتالوة القرآن 

حماية ًفيه، وما كان واجبا عليهم تجاه المسجد الحرام 
ًوحفظا يجب عليهم أن يبذلوه للمسجد األقصى حماية 
ًوحفظا، وكما أن المسجد الحرام للمسلمين وحدهم كان 
المسجد األقصى كذلك للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه 

  .غيرهم

واكد انه ال يجوز أن يغيب عن حديثنا ومناهجنا 
عهدة التعليمية االرتكاز والبدء باالسراء المعجزة الثابتة وال

العمرية وصوال الى الوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات 
 ميالدية الى يومنا هذا الذي تتجدد وتترسخ ١٩٢٤منذ 

تلك الوصاية كل يوم بمرجعية دينية وقرارات القمم 
االسالمية والعربية في تركيا ومكة والمغرب وغيرها 
مسبوقة بقرار واجماع من المقدسيين والفلسطينيين 

رض والرباط عليها والمرابطة فيها وما تقوم به أصحاب األ
االوقاف وأجهزتها أرض الواقع من أعمال مستمرة لم 

  .تنقطع عبر التاريخ

وقال ان ما يتعرض له األقصى والمقدسات وكل 
القدس من تغيير المعالم وتهويدها يحتاج من األمة 
ًجميعا الوقوف صفا واحدا وتوحيد كلمتهم وخططهم  ً ً

ًه الهجمة التي قطعت أشواطا في أعمالها لمواجهة هذ
وعلى رأسها ترويج الروايات التوراتية وتنفيذها وادخالها 
الى االعالم والسياسة والقانون والتاريخ الفتا الى ان هذه 
الندوة هي خطوة مهمة وشعلة الضاءة الطريق في 
مواجهة خطة اختطاف التراث الحضاري والثقافي ألمتنا 

  .في القدس الشريف

من جهته قال امين عام المؤتمر االسالمي لبيت 
 ان القدس امام تحديات المقدس الدكتور عزت جرادات

كبرى وهي المشروع الصهيوني بابعاده الثقافية 
والحضارية والسياسية واالقتصادية والدينية وان كل ما 
يقوم به االسرائيليون من اقتحامات ومحاوالت للتهويد ما 

ر الواقع لخدمة مشروعهم الذي يعتمد هي اال ادوات لتغيي
على ثالثة محاور هي التهجير واالحتالل وتفريغ القدس 
من سكانها االصليين واالستالب الثقافي ومحاولة طمس 
كل وجود للثقافة العربية واالسالمية التي هي صاحبة 
المكان اضافة توسع قاعدة االستيطان في القدس 

  .لي فيهاوتكثيف التواجد السكاني االسرائي
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واكد على ضرورة دعم المقدسيين من جميع 
العرب والمسلمين من خالل القطاعات االاقتصادية 
والتجارية وتمكين مشاريع الخدمات االجتماعية مثل 
الصحة والتعليم والرعاية االسرية حتى يتمكنوا من 
الصمود في وجه المخططات االستعمارية التي يسعى الى 

  .يليتحقيقها المحتل االسرائ

امين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبداهللا 
 قال ان القدس موجودة في وجدان وضمير كل كنعان

اردني وعربي ومسلم وهي ركيزة العمل والدبلوماسية 
لجاللة الملك عبد اهللا الثاني صاحب الوصاية على 
المقدسات االسالمية والمسيحية مؤكدا ان مواقف جاللته 

ير فيها فالقدس خط احمر ال يمكن ثابته وال مجال للتغ
  .التنازل عنها وال التخلي عن شرف الدفاع عنها

واضاف ان واجب الدفاع عن القدس والمقدسات 
االسالمية والمسيحية هي مسؤولية مشتركة لكل 
المسلمين والمسيحيين في العالم باسره ويجب عليهم 
 جميعا دعم مواقف جاللة الملك عبد اهللا الثاني وتعزيزها
بالدعم الحقيقي الذي يحتاجه لتشكيل رأي عام دولي 
يساند المواقف االردنية المشرفة تجاه القدس والمقدسات 

  .االسالمية

امين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء 
 قال، ان المخططات التي يسعى اليها المحتل بالل النتشة

 اال االسرائيلي كثيرة وتعمل بجهد لتقسيم القدس وتقزيمها
ان مواقف الشعب الفلسطيني واهل القدس وبدعم من 
القيادة الهاشمية افشلت وال تزال تفشل هذه المخططات، 
مؤكدا على اهمية الوصاية الهاشمية ودورها الرئيسي في 
الدفاع عن كامل مساحات المسجد االقصى والحفاظ على 

  .المقدسات االسالمية والمسيحية

 يقبل اطالقا واكد ان الشعب الفلسطيني لن
بتقسيم القدس وفقا للمخططات االسرائيلية؛ فالقدس 

عربية اسالمية وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وهي 
  .بوصلة العمل والنضال

و في كلمة المنظمة االسالمية للتربية والعلوم 
 ان فلسطين والثقافة قال الدكتور مصطفى ابو عيد

نظمة والقدس الشريف تحتل صدارة االهتمام في الم
وتعمل للحفاظ على مورثها الديني والثقافي الى جانب 
تقديم الدعم لهيئاتها المقدسية على اختالف انواعها 
خدمة للقدس وهويتها التاريخية التي ال يمكن قبول اي 

  .مخطط لتغييرها مهما كان

واضاف ان العمل لم يتوقف يوما على ايجاد 
ية القدس مشاريع وتوفير الدعم لها في الحفاظ على هو

ومكوناتها الثقافية واالجتماعية والدينية لتبقى مدينة 
القدس الشريف ومسجدها االقصى المبارك بنفس الهوية 
التاريخية دون تزوير او تزييف وفق القوانين واالتفاقيات 

  .ذات الصلة التي اعترفت بها المنظمات العالمية

  :واشتملت الندوة في يومها االول على محورين

 االول حمل عنوان التراث الثقافي في المحور
. الواقع والتحديات وسبل الحماية والصون: مدينة القدس

في جلستين االولى تحدث فيها المفتي العام للقدس 
والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين ومفتي 
عام المملكة االردنية الهاشمية سماحة الدكتور محمد 

 االردنية الدكتور مهند الخاليلة واألستاذ في الجامعة
مبيضين برئاسة مدير مركز الحسن بن طالل لدراسات 

  .القدس الدكتور محمد هاشم غوشة

واكد المتحدثون خالل الجلسة على ضرورة 
تكاتف الجهود العربية واالسالمية لحماية التراث في 
القدس ومنع وصول االسرائيليين له والسعي الى تأريخة 

يلزم حتى نحافظ على هذه التراث وحمايته وتوثيق كل ما 
  .المهم لهوية المدينة المقدسة

 قدم امين عام وزارة االوقاف وفي الجلسة الثانية
المهندس عبد اهللا العبادي مادة فلمية استعرض فيها 
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االخطار المحدقة بالمسجد االقصى المبارك من خالل 
الحفريات وحفر االنفاق وبناء الكنس والقبور الوهمية 

ة تعميم الروايات الوهمية وتركيب جدار الكتروني ومحاول
ومجسات حول المسجد االقصى والسعي الى تقسيم 
المسجد االقصى مؤكدا على اهمية التصدي لهذه 

  .المخططات وتكاتف الجهود في سبيل ذلك

واضاف العبادي ان المستوطنين والمتطرفين 
والحاخامات اليهود يسعود دائما لالقتحامات اليومية 

دف الضغط ومحاولة تغيير الواقع وزيارة الهيكل به
المزعوم وهو ما يتطلب الحماية الكبيرة والموقف المتكاتف 
من الدول العربية واالساليمة في دعم المسجد االصى 
لمواجهة هذه االقتحامات اضافة الى محاولتهم تغيير 
اسماء المواقع الجغرافية واالستيالء على الوقف 

تاحف وهو ما يعدفون من خالله الى المسيحي وبناء الم
  . تغيير الواقع

مؤسسات الوقف (وحمل المحور الثاني عنوان 
االسالمي والمسيحي ودورها في حماية وحفظ التراث 

اكد من خاللها المتحدثون على ان القدس ) المقدسي
غنية بالوقف االسالمي والمسيحي الذي يؤكد اوال اهمية 

ية االسالمية اضافة الى المدينة دينيا وهويتها العرب
ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الوقف وتعظيمه 
وحمايته من اي اعتداءات وليستفيد منه المقدسيون 

 .والمقدسات االسالمية والمسيحية هناك

 ٩ ص١١/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

تأييد مطلق لمواقف الملك تجاه : ندوة القدس
 المقدسات والءاته الثالثة

  

اختتمت في العاصمة  -ح نس صويل ا-عمان 
ّعمان، امس االربعاء، اعمال الندوة االقليمية حول 

الواقع  ...التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس«

، التي نظمتها وزارة االوقاف والشؤون »والتحديات
والمقدسات االسالمية، والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، 

مؤتمر اإلسالمي العام واللجنة الملكية لشؤون القدس، وال
  .لبيت المقدس، على مدار يومين

ّنداء الندوة اإلقليمية حول «وأطلق المشاركون 
ُ، حيث »التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس

تضمن التأييد المطلق لموقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
تجاه القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية، ووقوفهم 

 الحفاظ على المقدسات، وتأييدهم خلف جاللته في
، ال للتوطين وال للوطن »الالت الثالثة«المطلق لـ 

البلدين، وال للتنازل عن أي شبر في القدس والقدس خط 
أحمر، وعلى الوصاية الهاشمية ألنها واجب يفخر األردن 
بحمله ومسؤوليته التاريخية الراسخة، ويتشرف بحملها 

  .إلسالمية جاللة الملكنيابة عن األمتين العربية وا

وعبر المشاركون عن دعمهم وتأييدهم لمواقف 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس تجاه القدس الراسخة 

  .وقضاياها

واكد المشاركون بحسب البيان الختامي للندوة، 
على أن مدينة القدس ستبقى عربية اسالمية خالدة إلى 

لقدسي الحرم ا(يوم الدين، وأن المسجد األقصى المبارك 
، هو للمسلمين وحدهم ال يشاركهم )ً دونما١٤٤الشريف 

فيه أحد، وأنه مرتبط بعقيدة كل مسلم ومسلمة وأن 
المسلمين كافة يفتدونه بالمهج واألرواح، كما أن المسجد 
األقصى المبارك هو وحدة واحدة غير قابل للشراكة وال 
للتقسيم الزماني وال المكاني، وأن قدسيته ال تقل عن 

سية الكعبة المشرفة في مكة المكرمة والمسجد النبوي قد
الشريف في المدينة المنورة، كما أن كنسية القيامة مكان 

  .مقدس للمسيحيين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد

وأكد البيان أن التراث الثقافي والحضاري لمدينة 
القدس هو تراث إنساني عربي إسالمي مسيحي ال يجوز 

ساس فيه، وذكر بأن البلدة القديمة االعتداء عليه أو الم
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في القدس وأسوارها مدرجة على الئحة التراث العالمي 
في اليونسكو بطلب من األردن، وأدرجت على الئحة 

، مؤكدين على ١٩٨٢التراث العالمي المهدد بالخطر عام 
ما تضمنه برنامج عمل حماية وصون التراث الثقافي 

ذي اعتمده والحضاري في مدينة القدس الشريف ال
المؤتمر االسالمي االستثنائي لوزراء الثقافة المنعقد في 

  .العاصمة البحرينية المنامة

وناشد المشاركون بالندوة دول العالم المحبة 
للسالم ومنظمات االمم المتحدة والمنظمات الدولية 
االخرى للضغط على السلطة القائمة باالحتالل لوقف 

ني المقدسي وعدم المساس انتهاكاتها تجاه التراث االنسا
بالمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف، 
واجبار سلطة االحتالل على تطبيق قرارات الشرعية 
الدولية واالنسحاب من األراضي العربية المحتلة عام 

، بما فيها القدس الشريف والحفاظ على الوضع ١٩٦٧
التاريخي القائم في مدينة القدس، والحفاظ على 

لمخطوطات والفنون المقدسية، وتوجهوا إلى المؤسسات ا
والمنظمات العربية واالسالمية والمعنية بالثقافة والتراث 
بعقد ندوة خاصة متعلقة بفنون العمارة والمخطوطات 

  .المقدسية ودور الوقف في الحفاظ عليها

وختم المشاركون بيانهم بالتاكيد على رفض 
 ئمة باالحتاللتصريحات رئيس وزراء السلطة القا

المتعلقة بضم غور األردن وشمال البحر الميت 
ًوالمستوطنات في الضفة الغربية والجوالن، خالفا لقرارات 

  .الشرعية الدولية وتاكيدا على عروبتها

وكانت الندوة عقدت امس عددا من الجلسات 
المتعلقة بالتراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس، 

ل الجلسة االولى واقع حيث ناقش المشاركون خال
المنظمات الدولية ومسؤوليتها القانونية واالخالقية 
برئاسة الوزير االسبق الدكتور ابراهيم بدران ومشاركة 
أمين عام المنظمة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 

والعلوم دواس تيسير دواس، والدكتور موسى الدويك 
ر عبدالحميد مدير البحوث في جامعة القدس، والدكتو

الكيالي مدير البحوث والدراسات في مركز دراسات الشرق 
  . االوسط

وتحدث رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب 
المحامي يحيى السعود في الجلسة الثانية التي ناقشت 
دور المؤسسات االقليمية والقطاع الخاص والمجتمع 
 المدني في الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري،

ركة مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال بمشا
العياصرة، واالب سامر عازر، وروفان نحاس من 
مجموعة طالل ابو غزالة واسراء غبابشة من نقابة 

 .المهندسين االردنيين

 ٧ ص١٢/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 الندوة اإلقليمية بشأن القدس
  

  جورج طريف. د

لندوة أتيحت لي فرصة المشاركة في أعمال ا
التراث الثقافي «االقليمية التي اختتمت في عمان حول 

، التي »الواقع والتحديات... والحضاري في مدينة القدس
نظمتها وزارة االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية، 
والمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، واللجنة الملكية 
لشؤون القدس، والمؤتمر اإلسالمي العام لبيت المقدس، 

  .منظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة اإليسيسكووال

تناولت الندوة أربعة محاور اساسية ومهمة على 
مدار يومين حمل المحور األول عنوان التراث الثقافي في 
مدينة القدس الواقع والتحديات بينما كان عنوان المحور 
الثاني مؤسسات الوقف االسالمي والمسيحي ودورها في 

أما المحور الثالث فحمل .. ظ التراث المقدسيحماية وحف
عنوان المنظمات الدولية ومسؤولياتها القانونية 
واالخالقية تجاه القدس في حين كان عنوان المحور 
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الرابع المؤسسات االقليمية والقطاع الخاص والمجتمع 
  .المدني

وشارك في الندوة علماء وأكاديميون وباحثون 
ين باإلضافة إلى ممثلين واعالميون من األردن وفلسط

عن المؤسسات المنظمة للندوة خالل خمس جلسات عمل 
من خالل أوراق عمل في غاية األهمية ركزت على 
مختلف الجوانب المتعلقة بمدينة القدس واألوقاف 

  .االسالمية والمسيحية فيها والتحديات التي تواجهها

تضمن التأييد المطلق » نداء«وأطلق المشاركون 
اللة الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس لموقف ج

والمقدسات االسالمية والمسيحية، ووقوفهم خلف جاللته 
في الحفاظ على المقدسات، وتأييدهم المطلق لالءات 

ال للتوطين وال للوطن البديل وال للتنازل عن أي (الثالث 
، وعلى الوصاية )شبر في القدس والقدس خط أحمر

األردن بحمله ومسؤوليته الهاشمية ألنها واجب يفخر 
التاريخية الراسخة، ويتشرف بحملها نيابة عن األمتين 
العربية اإلسالمية جاللة الملك، كما عبر المشاركون عن 
دعمهم وتأييدهم لمواقف الرئيس الفلسطيني محمود 

  .عباس تجاه القدس الراسخة وقضاياه

واكد المشاركون، على أن مدينة القدس ستبقى 
ة خالدة إلى يوم الدين، وأن المسجد عربية اسالمي

، )ً دونما١٤٤الحرم القدسي الشريف (األقصى المبارك 
للمسلمين وحدهم ال يشاركهم فيه أحد، وأنه مرتبط  هو

بعقيدة كل مسلم ومسلمة وأن المسلمين كافة يفتدونه 
بالمهج واألرواح، كما أن المسجد األقصى المبارك هو 

 وال للتقسيم الزماني وال وحدة واحدة غير قابل للشراكة
المكاني، وأن قدسيته ال تقل عن قدسية الكعبة المشرفة 
في مكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة 
المنورة، كما أن كنيسة القيامة مكان مقدس للمسيحيين 

  .وحدهم ال يشاركهم فيه أحد

وأكد البيان أن التراث الثقافي والحضاري لمدينة 
 إنساني عربي إسالمي مسيحي ال يجوز القدس تراث

االعتداء عليه أو المساس فيه، مذكرا بأن البلدة القديمة 
في القدس وأسوارها مدرجة على الئحة التراث العالمي 

  .في اليونسكو بطلب من األردن

وناشد المشاركون بالندوة دول العالم المحبة 
للسالم ومنظمات االمم المتحدة والمنظمات الدولية 

خرى للضغط على السلطة القائمة باالحتالل لوقف اال
انتهاكاتها تجاه التراث االنساني المقدسي وعدم المساس 
بالمقدسات االسالمية والمسيحية في القدس، واجبارها 
على تطبيق قرارات الشرعية الدولية واالنسحاب من 

  .، بما فيها القدس١٩٦٧األراضي المحتلة عام 

دوة االقليمية حول بقي أن نشير إلى أن الن
التراث الثقافي والحضاري في مدينة القدس كانت ناجحة 
من مختلف الجوانب سواء من حيث القامات العلمية التي 
شاركت في الندوة واوراق العمل والجوانب التنظيمية 

  .يستحق القائمون عليها الشكر والتقدير

  ٧ ص١٤/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  

ض تشكيلي في معر "...القدس في العيون"
  البيرة الفلسطينية

افتتحت وزارة الثقافة  - نديم عبده - رام اهللا
كفر  – إبداع(الفلسطينية ورابطة الفنانين التشكيليين 

بالتعاون مع بلدية البيرة في مركز البيرة الثقافي ) ياسيف
القدس في «معرض تواصل للفن التشكيلي تحت عنوان 

 ١٠ من طولكرم وً رساما٢٠بمشاركة أكثر من » العيون
 .٤٨ آخرين من أراضي الـ

عاطف أبو . وقال وزير الثقافة الفلسطيني د
إن المعرض دليل على أن ثقافتنا ومجتمعنا بخير «سيف 

والفن أداة من أدوات التحرر فهذه اللوحات تجسد الطبيعة 
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والحياة والتراث في فلسطين ونحن نعرف أنفسنا بارتباطنا 
  .باألرض

ة الفنانين التشكيليين جورج وأكد رئيس رابط
توما أن هدف المعرض التواصل بين الفنانين في أراضي 

 مع إخوانهم فناني الضفة الغربية وأن هذا ٤٨ الـ
المعرض هو السادس الذي يقام بالتعاون مع مكتب 

حيث جرت في المعارض  الثقافة والفنانين في طولكرم
 ٤٨ السابقة عدة زيارات من قبل فناني أراضي الـ

لطولكرم وريفها والذي قاموا برسم الطبيعة والحياة 
  .الفلسطينيتين في المحافظة

 لوحة وعمال فنيا ٣٠وضم المعرض نحو 
تجسدت فيها معاني التراث والعمارة والحياة في فلسطين 
وتطرقت بعض اللوحات واألعمال الفنية إلى دور المرأة 

حافظة واألم الفلسطينية في رعاية واحتضان األسرة والم
  .على النسيج االجتماعي ونبذ العنف تجاهها

 ١٢ ص١٤/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

القدس في عيون " بعنوان ًداودية يرعى مؤتمرا
 "بني هاشم

 

 يرعى الزميل محمد داودية رئيس -عمان 
مجلس إدارة دار الدستور، المؤتمر السنوي لملتقى 

 ."هاشمالقدس في عيون بني "األغوار الجنوبية بعنوان 

ويتحدث داودية في حفل االفتتاح، الذي يعقد 
مساء يوم غد الثالثاء، في قاعة نادي شباب غور 
الصافي، عن مكانة القدس في ضمير الهاشميين 
واألردنيين وكفاحهم الطويل المضمخ بدماء الشهداء، من 
أجل عروبة القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية 

 .وحرية شعب فلسطين العربي

يتحدث في الحفل االستاذ الدكتور حسين طه و
 محادين عميد كلية العلوم االجتماعية في جامعة مؤتة

والنائب السابق خالد ابو صيام والمحاضر في 
  .جامعة مؤتة الدكتور محمد الهويمل

  ٩ص ١٦/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

  

يطلق أول برنامج تدريبي "  مدريد"نادي 
   في القدس المحتلةمن نوعه لطلبة المدارس

 

ًأطلق نادي  مدريد مشروعا رياضيا طموحا  ً ً
ًإنطالقا من مدينه القدس المحتلة يستهدف طلبة 
المدارس ضمن برنامج تدريبي طويل األمد وفق منهجية 
النادي الملكي، وبإشراف من أكاديمية ال بانتداب مدير 

  . ُرياضي مقيم في القدس

الملكي، األسبوع كذلك، بدأ ممثلو النادي 
الماضي، زيارات للمدارس المشاركة، ومنها عقد لقاء 

 .تعريفي لطلبة مدرسة الفرير في بيت حنينا

كما تم عقد لقاء مفتوح مع طلبة مدرسة 
الجروسليم في بيت حنينا بحضور القنصل العام 

وخالل اللقاء، رحب رئيس مجلس إدارة مدرسة . اإلسباني
ي بالقنصل العام االسباني الجروسليم، سامر السنجالو

  .وباقي الدبلوماسيين اإلسبان واألوروبيين

كما شكر نادي  مدريد الختياره مدرسة 
ًالجروسليم كشريك في هذا البرنامج الطموح، مؤكدا بأن 
مجلس إدارة المدرسة سيعمل جاهدا على تطوير المدرسة 
ًبمنهاجها وطاقمها وأيضا بشراكاتها مع مؤسسات عالمية 

  . ي مجاالت مختلفة ومنها الرياضيةف

وأشار إلى أن هذا البرنامج سيتيح لطلبة 
المدرسة االستفادة من أهم تجربة وأكبر عنوان عالمي 
في مجال كرة القدم ليتسنى لهم ممارسة هوايتهم 

  .المفضلة بأعلى مستوى مهني
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وعبر القنصل اإلسباني العام في القدس، 
سعادته لوجود نادي  اجناثيو جارثيا فالدكاساس، عن 

ًمدريد في القدس، مشيرا إلى أن هذه الزيارة هي األولى 
له لمدرسة فلسطينية منذ أن استلم منصبه قبل ثالثة 

  . أسابيع

وبين حرص إسبانيا على تطوير عالقات 
الصداقة اإلسبانية الفلسطينية وتقديم كل أشكال التعاون 

 .في القدسوالدعم المتاحة لمؤسسات المجتمع وخاصة 

واختتم اللقاء بشرح من ممثلي  مدريد، 
كارلوس البيرتو مسؤول نشاطات  مدريد خارج 
إسبانيا، والمدرب ميغيل أنخيل المدير الرياضي ألكاديمية 
 مدريد في القدس، تالها عرض فيلم قصير عن 

   .نشاطات النادي حول العالم

ارية من كما قدم مندوبو النادي الملكي هدية تذك
النادي إلى القنصل العام اإلسباني وللسيدة ايفا عازر 

 .مديرة مدرسة الجروسليم

  ١٦/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

تناقش استعدادات إطالق " فلسطين النيابية
 األسبوع المقدسي

  

أكد عضو لجنة فلسطين النيابية  - بترا - عمان
درات الهادفة سعود أبو محفوظ أن اللجنة تدعم كل المبا

لتعزيز الوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية 
 .والمسيحية في القدس الشريف

جاء ذلك خالل ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته 
بدار مجلس النواب اليوم األربعاء، حيث تم بحث السبل 
الناجعة التي من شأنها إنجاح فعاليات األسبوع المقدسي 

ة مع وزارتي األوقاف الذي دعت اليه اللجنة بالشراك
والشؤون والمقدسات اإلسالمية والثقافة وأمانة عمان 

 .الكبرى

وبين أبو محفوظ، الذي يرأس اللجنة التحضيرية 
لفعاليات األسبوع، أن األسبوع المقدسي المزمع عقده 
ًقريبا يهدف إلى توظيف أدوات اجتماعية وفنية وثقافية 

ًها، مشيرا إلى وتراثية في حشد التضامن مع القدس وأهل
البعد العقائدي والتاريخي والجغرافية لمدينة القدس، الذي 

 ."األسبوع المقدسي"يحمله 

وتهدف هذه الفعاليات الى التركيز على الدور 
الهام الذي يبذله المقدسيون في الحفاظ على وجودهم، 
رغم ما يواجهونه من ضغوطات تمارس عليهم من قبل 

أبو محفوظ الذي أكد أن االحتالل اإلسرائيلي، وفق 
هي قضية أمة، ومن الواجب "القضية الفلسطينية 

 ."نصرتها، وتأييد أهلها ودعمهم قدر اإلمكان

وحضر االجتماع مدير شؤون القدس بوزارة 
وزارة األوقاف عبدالستار القضاة، ومساعد أمين عام 

الثقافة أحمد راشد، والمدير التنفيذي للثقافة بأمانة عمان 
  .مالنحاتم اله

  ٧ ص١٩/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

معرض فني يوثق المعمار .. منارات مقدسية
 الفلسطيني

  

افتتح في مركز يبوس  - نديم عبده -رام اهللا 
الثقافي بمدينة القدس مؤخرا معرض للفنانة والمهندسة 

ذاكرة ... منارات مقدسية«المقدسية نادين طوقان بعنوان 
وجسد الطراز الفني والذي اختصر الزمن » وحكاية

  .لمنارات القدس بصبغة معمارية بحتة

 ٢٥واثبتت طوقان عبر معرضها الذي يضم 
لوحة أغلبها عن مدينة القدس أن اللوحات التي يرسمها 
الفنانون هي جزء منهم ومن ميولهم الطبيعية حينما 
أظهرت لجمهور المعرض تجليات لوحاتها ذات البعد 

 كما هي مهندسة وفنانة الهندسي والفني واألثري معا
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وباحثة آثار أيضا تأخذها الريشة إلى تفاصيل عمارات 
  .القدس العظيمة

وقالت طوقان إن الفن والهندسة مجاالن 
مرتبطان مع بعضهما البعض وأنها تسعى للعمل على 
الدمج بين الفن والهندسة واآلثار وتوثيقه في لوحات 

هندسة تخص مدينة القدس، مشيرة إلى أن دراستها لل
المعمارية ساعدتها في هوايتها الفنية من خالل 
ممارستها المستمرة في رسم األشكال والظالل والخطوط 

  .والمساحات

واضافت أن العمارة التي كانت موجودة في 
القدس قديما تختلف عن اليوم وظيفيا وجماليا ومعماريا 
ومن كل النواحي وما نراه اليوم من تصاميم معمارية هي 

 بالدرجة األولى قبل ان تكون فنية ذات قيمة وظيفية
  . جمالية

وتناولت طوقان في إحدى لوحات المعرض قبة 
الصخرة وبجانبها شجرة نخيل رسمتها بألوان مائية 
وتعتمد طوقان خالل رسمها للوحاتها على رسم األماكن 

  .المقدسية العريقة

  ٣٥ص ١٩/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  

 بكشف الشركات مطالبات لألمم المتحدة
  العاملة بالمستوطنات

  

 طالب مركز العودة الفلسطيني، مجلس -جنيف 
حقوق اإلنسان لألمم المتحدة، باتخاذ خطوات جادة حول 

مستوطنات الشركات التي تمارس أعماال تجارية في ال
اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وقدم وثيقة 

  .توضح أهمية أونروا لالجئين الفلسطينيين

ّوعبر بيترو ستيفانيني، ممثل المركز 
الفلسطيني، في مداخلته عن قلق المركز بشأن قرار 
مفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان تأجيل 

ي تمارس أعماال تجارية إصدار قاعدة بيانات للشركات الت
في المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية في الضفة 

  .الغربية

وذكر مركز العودة أن تأجيل إعالن قاعدة 
البيانات الخاصة بالشركات التي تمارس أعماال تجارية 
في المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية بالضفة 

 من العمل الغربية، توفر فرصة لهذه الشركات لالستفادة
  .في المستوطنات اإلسرائيلية دون عقاب

وأشارت مداخلة المركز إلى استمرار قوات 
االحتالل في استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين 
السلميين خالل مسيرات العودة، ودعا الدول األعضاء 

  .إلى إدانة سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة

سبتمبر / أيلولوقدم المركز وثيقة في الرابع من 
الماضي، أكد فيها أهمية وكالة أونروا لدى الالجئين 

 .الفلسطينيين

  ٢٥/٩/٢٠١٩المركز الفلسطيني لالعالم 

* * * * *  

مؤسسة القدس الدولية تدعو المقدسيين 
  إلعمار المسجد األقصى المبارك

 

دعا رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين، 
نين المقدسيين، الدكتور أحمد أبو حلبية، المواط

 ١٩٤٨وفلسطيني الداخل الفلسطيني المحتل منذ العام 
إلعمار المسجد األقصى المبارك وشد الرحال إليه بشكل 
ًفردي وعائلي وجماعي وعلى مدار الساعة خصوصا في 
الفترة الصباحية من النهار، ودعاهم إلى تنفيذ األنشطة 

رحاب التعبدية والثقافية والتعليمية واالجتماعية في 
 .األقصى وكسب أجر الصالة والرباط فيه

ّوثمن أبو حلبية في تصريح له، مبادرة عدد من 
األزواج الشابة كتابة عقد قرانهم واإلشهار عنه في 
المسجد األقصى المبارك، وأكد بأنها سنة جديدة حسنة 
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ومباركة تدل على قوة االنتماء والحب للوطن وللمقدسات 
 .من فوق سبع سماواتوللمسجد الذي باركه اهللا 

ودعا المقدسيين وأهل الداخل المحتل الرتياد 
البلدة القديمة من القدس باستمرار، باعتبارها حاضنة 
المسجد األقصى وفضائه األقرب، إلعمار أسواقها ودعم 
الحركة الشرائية فيها، حيث تعاني محالتها الكساد 
 وضعف الحركة الشرائية بفعل الضرائب الباهظة والحصار
وبناء جدار الضم والتوسع االستيطاني الذي ببنائه أكملت 
سلطات االحتالل الطوق على مدينة القدس وعزلتها عن 

  .باقي مناطق الضفة الغربية

  ٢٥/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

مقدسيون في عمل تطوعي جديد في مقبرة 
  المالصقة بجدار األقصى" باب الرحمة"

 

ي بطن الهوى ببلدة واصل اليوم شبان من ح
سلوان جنوب المسجد األقصى المبارك تنظيف مقبرة باب 

 التاريخية المالصقة بالجدار الشرقي اإلسالميةالرحمة 
 .للمسجد األقصى المبارك

وكانت عائالت بلدة سلوان اتفقت سابقا على 
 تطوعية في المقبرة كل أسبوع، علما أن أعمالتنفيذ 

اما من المقبرة لصالح االحتالل اقتطع مؤخرا جزءا ه
مشاريع تهويدية ويسعى لوضع اليد على المزيد منها 

  .لطمس معالمها التاريخية

  ٢٧/٩/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

* * * * *  

  

  

  

  

  

  

الجيش العربي يقدم واجب العزاء بأحد أبطال 
  معارك القدس

 

قدم عدد من كبار الضباط  -   بترا–عمان 
اليوم الجمعة، وضباط صف القوات المسلحة، مساء 

واجب العزاء بأحد الضباط من ابطال معارك القدس المقدم 
المتقاعد نبيه فالح عودة السحيمات، الذي شيع جثمانه 

 .يوم االربعاء الماضي

ونقل مندوبو القوات المسلحة تعازي رئيس هيئة 
األركان المشتركة وجميع منتسبي القوات المسلحة من 

 ان جميع المحاربين ضباط وضباط صف وافراد، مؤكدين
القدامى والمتقاعدين العسكريين هم موضع اهتمام وتقدير 
قواتنا المسلحة الباسلة، وسيبقى األردنيون يتذكرون 
الفقيد وزمالئه ممن دافعوا عن ثرى الوطن ليبقوا نجوما 

 .ساطعة في سمائه

من جانبهم، عبر ذوو الفقيد عن شكرهم للقيادة 
المحاربين القدامى العامة، مقدرين اهتمامها ب

والمتقاعدين العسكريين، مؤكدين اعتزازهم بقواتنا 
المسلحة األردنية ووالئهم المطلق للقيادة سائلين المولى 
عز وجل ان يحفظ صاحب الجاللة الملك عبد اهللا الثاني 
ابن الحسين ويكلؤه بعين الرعاية انه سميع مجيب 

  .الدعاء

  ٢٨/٩/٢٠١٩الدستور 

* * * * *  
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  ٢٧٩ 

قصة   .. لمنير الهور"ضريح في األقصى"
 لألطفال

  

 ضمن منشورات مكتبة األسرة األردنية، -عمان 
ضريح «صدر للكاتب منير الهور قصة لألطفال بعنوان 

  . صفحة٢٤في » في األقصى

ًتروي القصة التي أخرجها فنيا يوسف الصرايرة، 
ّالحج، إذ » تقديس» حكاية طفل يرافق والده في رحلة

د الحجاج قديما أن يذهبوا إلى مدينة القدس للصالة اعتا
  .في المسجد األقصى المبارك بعد عودتهم من رحلة الحج

يجهز الطفل قلمه ودفتر مالحظاته لتوثيق 
أحداث أول زيارة له إلى مدينة القدس، أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشريفين، ويمضي مع والده أسبوعا في 

فة الحاج أيوب المقدسي الذي فلسطين المحتلة في ضيا
تعرف عليه والده في مكة المكرمة والذي أصر على 

  .استضافتهما

ويزور الصغير ووالده أريحا والقدس وبيت لحم، 
ويشاهدان ضريح شريف مكة الحسين بن علي في ساحة 
ّاألقصى، ويصليان في مسجد قبة الصخرة المشرفة 

السالم من ويتأمالن الصخرة التي عرج رسول اهللا عليه 
فوقها إلى السماء في ليلة اإلسراء والمعراج، كما يزوران 

الحرم اإلبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ويقرآن 
الفاتحة على أرواح شهداء مجزرة الحرم اإلبراهيمي التي 
ارتكبها مستوطن صهيوني عندما أطلق نيران رشاشه 

ثم . ّالحربي على المصلين وهم سجود في صالة الفجر
زوران التكية اإلبراهيمية التي يقدم فيها الطعام مجانا ي

ر العام، مثلما يزوران اللفقراء وعابري السبيل على مد
  .كنيسة المهد في بيت لحم

ينزعج الصغير من كثرة المستوطنات الصهيونية 
التي أقامها االحتالل على األراضي الفلسطينية المصادرة، 

و في منطقة الخان كما يتوقف طويال أمام قرية البد
األحمر بين أريحا والقدس التي يحاصرها االحتالل 
اإلسرائيلي منذ سنوات ويعيش أطفالها في الخيام وبيوت 
الصفيح ألن االحتالل يمنعهم من بناء البيوت ويمنع 

  .وصول الماء والكهرباء لهم

يذكر أن الهور عمل مديرا لمديرية ثقافة الطفل 
، "حكيم" و"وسام"َلتحرير مجلتي في وزارة الثقافة ورئيسا 

كما عمل سكرتيرا للتحرير في دائرة الشؤون العربية في 
، وهذا اإلصدار هو الخامس والخمسون له الرأيجريدة 

 .في مجال الكتابة للطفل

١٤ ص٢٣/٩/٢٠١٩ الرأي

* * * * *  


