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٢

  المحتوى

  شؤون سياسية

  ٣   والمستوطناتاألغوار نتنياهو ضم ٕواعالنتندد بسياسات االحتالل " االشتراكية الدولية" •

  ٤  يرحب باستمرار االتحاد األوروبي دعم األونروا" الوطني الفلسطيني" •

  اعتداءات

   ويؤدون صلوات وشعائر تلمودية في باحاته"األقصى" مستوطنون يقتحمون •
٤  

  ٦  ١٩٦٧ً أسيرا بعد تعرضهم للتعذيب منذ العام ٧٣استشهاد  •

  ٧  جرافات االحتالل تهدم أربع حظائر في جبل المكبر •

  ٧  االحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ٧   بتدنيس األقصىنشوة المتطرفين.. موسم األعياد اليهودية •
  

  آراء عربية

  ١٠  !  مرة اخرى"صفقة القرن"تأجيل  •

  ١١  ال تدخل القضية الفلسطينية دوامة الضياع حتى •

  ١٢  هل حكومة االحتالل اإلسرائيلي أسقطت خيار الدولتين؟ •

  ١٤  إعادة كتابة التاريخ بالحبر المسموم •

  كي ال ننسى

 ًيوما ١٢ القدس حاصر األيوبي الدين صالح ..الصليبيين من تحريرها ذكرى في •

  ١٦  التحرير طريق مهدت »حطين« معركة ..استسلمت حتى
  

  اخبار باالنجليزية
  

Municipality staff demolishes animal barns in East Jerusalem 

neighborhood ١٧  

EU peace envoy reiterates EU’s commitment to vision of an 

independent and sovereign state of Palestine ١٨  
  



 

٣

  شؤون سياسية

   والمستوطناتاألغوار نتنياهو ضم ٕواعالنتندد بسياسات االحتالل " االشتراكية الدولية"
  

 في اإلسرائيلي نددت منظمة االشتراكية الدولية، بسياسات االحتالل - وفا٢٠١٩-٩-٢٨نيويورك 
 نتنيـاهو نيتـه ضـم األغـوار والمـستوطنات ومواصـلة فلسطين وتصريحات رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين

  . في تعميق االستيطان واالستيالء على األراضي وهدم المنازلإجراءاتهادولة االحتالل 

 للمنظمة، الذي عقـد فـي نيويـورك علـى هـامش اجتماعـات األعلىجاء ذلك خالل اجتماع المجلس 
ورج بابانــدريو، ونائبــه، رئــيس دائــرة شــؤون الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، بحــضور رئــيس المنظمــة جــ

المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية نبيل شـعث، واألمـين العـام للمنظمـة لـويس ايـاال، وعـدد مـن قـادة 
المنظمة ورؤوساء الوزراء االشتراكيين المشاركين فـي اجتماعـات الجمعيـة العامـة، وممثلـين عـن عـدد مـن 

  . االشتراكية في العالماألحزاب

 دولـة فلـسطينية مـستقلة إقامـة االشتراكية تتبنى حل الـدولتين وضـرورة واألحزابوأكد ان كل الدول 
 وعاصـــمتها القـــدس الـــشرقية، وحـــق الالجئـــين فـــي العـــودة، مطـــالبين باتخـــاذ ١٩٦٧علـــى حـــدود حزيـــران 

  . المتحدةاألمم لتنفيذ قرارات إسرائيلاالجراءات الالزمة للضغط على 

دا من القضايا الدولية الهامة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودور منظمـة وناقش االجتماع، عد
 الـدوليين، وسـبل تعزيـز القـيم المـشتركة والتغلـب علـى التحـديات واألمـناالشتراكية في حل النزاعات والسلم 
  . العالمأنحاءالتي تواجه الديمقراطية في جميع 

 إسـرائيل والتطـورات فـي فلـسطين، واسـتمرار عاألوضاوتطرق شعث في كلمته خالل االجتماع، إلى 
  . في انتهاك صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليةاألرض على ٕواجراءاتهابسياساتها 

وأكــد ضــرورة العمــل الحثيــث لحمايــة حــل الــدولتين وتطبيــق قــرارات الــشرعية الدوليــة، ال ســيما قــرار 
 بوقـــف كامـــل ألنـــشطتها إســـرائيليطان ويطالـــب ، الـــذي يؤكـــد عـــدم شـــرعية االســـت٢٣٣٤  األمـــنمجلـــس 

  .االستيطانية

وأشاد بالدور الذي تلعبه االشـتراكية الدوليـة علـى الـساحة العالميـة فـي سـبيل نـشر مبـادئ الحريـة 
  .  مواقفها وقراراتها الهامة تجاه القضية الفلسطينيةإلىوالسالم والديمقراطية، مشيرا 

، الذي ٢٥خبت نبيل شعث نائبا لرئيسها خالل مؤتمرها العام الـوكانت منظمة االشتراكية الدولية انت
  .عقد في كولومبيا في آذار العام الماضي

  ٢٨/٩/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

 

***  
  



 

٤

 يرحب باستمرار االتحاد األوروبي دعم األونروا" الوطني الفلسطيني"

 

رار االتحاد االوروبي استمرار تقديم الدعم رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بق -  كمال زكارنة-عمان 
  .«األونروا«لوكالة الغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

وقال المجلس في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، إن قرار لجنة الموازنة في البرلمان األوروبي 
لقانونية للوكالة وضرورة برفض اقتراح من كتلة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام االتحاد بالمكانة ا

  .١٩٤ لحين حل قضيتهم وفقا للقرار ٣٠٢استمرار دورها وفقا لقرار انشأها رقم 

وثمن المجلس الوطني التبرعات المالية الكبيرة التي يقدمها االتحاد األوروبي لوكالة االونروا 
  .لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية، وغيرها

ة في البرلمان االوروبي قد أسقطت عصر اليوم مقترحا من الحزب الديموقراطي وكانت لجنة الموازن
المسيحي يدعو الى الحجز على نصف المساعدات التي يقدمها االتحاد االوروبي لوكالة غوث وتشغيل 

   .الالجئين

  ٩ص/٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات

  في باحاته ويؤدون صلوات وشعائر تلمودية"األقصى"مستوطنون يقتحمون 

 اقتحم مستوطنون متطرفون أمس باحات المسجد األقصى – غزة – رام اهللا –القدس المحتلة   
  . الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة–المبارك 

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة وشؤون المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام   
 اهللا إن االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة في رام) بترا(الخطيب، لمراسل 

  .وقوات االحتالل اإلسرائيلي الخاصة المدججة بالسالح

وأوضح أن عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل، وفرت الحماية والحراسة لمجموعات   
ة في المسجد األقصى خاصة في محيط المستوطنين خالل جوالتها ومحاوالتها أداء صلوات وشعائر تلمودي
  .ُمبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد المبارك

وبين الخطيب أن االحتالل شدد من إجراءاته بحق المصلين من فئة الشبان، حيث قام باحتجاز   
  .بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية الخارجية للحرم القدسي الشريف

ق عشرات من النشطاء الفلسطينيين وطلبة جامعة بيرزيت، أمس مقر الصليب األحمر إلى ذلك أغل  
الدولي في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة، من أجل انقاذ حياة األسير سامر العربيد الذي يواجه 

  .وضعا صحيا خطيرا في سجون االحتالل اإلسرائيلي



 

٥

بيرزيت إن النشطاء أغلقوا أبواب مقر الصليب وقال بيان صادر عن مجلس الطلبة في جامعة   
التحرك ”ومنعوا العاملين من دخوله، ونفذوا وقفة تضامنية مع األسير العربيد، تخللها رفع الفتات تطالب بـ

الفوري والعاجل إلنقاذ حياة األسير سامر العربيد، والمطالبة بضرورة قيام الصليب األحمر بزيارة األسير 
فى، والوقوف إلى جانبه للتحقيق في ظروف التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق العربيد في المستش

 الشهر الماضي من منزله في مدينة رام اهللا، وخضع لتحقيق ٢٥يذكر أن األسير العربيد، اعتقل في . معه
ببلدة العيسوية بالقدس ” هداسا“قاس، تسبب في تدهور حالته الصحية، ويمكث اآلن في مستشفى 

  .لةالمحت

إلى ذلك قالت بلدية حلحول إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اغلقت قبل ظهر أمس، بوابة مدخل   
  .حلحول الشمالي شمال مدينة الخليل

وذكرت البلدية في بيان ان قوات االحتالل اإلسرائيلي منعت حركة عبور المركبات والمواطنين ذهابا   
  .وايابا إلى مدينة حلحلول تحت حجج أمنية

 ذلك تظاهر عشرات من الصحفيين أمس قبالة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة تنديدا إلى  
  .باستمرار استهداف االحتالل للصحفيين وفرض الحصار على القطاع

وانطلق الصحفيون في مسيرة محمولة من وسط مدينة غزة إلى معبر بيت حانون شمال القطاع   
” صحفيون ضد الحصار“لعودة وكسر الحصار، تحت عنوان في تظاهرة نظمتها الهيئة الوطنية لمسيرات ا

بمشاركة ممثلي عدد من القوى الوطنية واإلسالمية ورفعت صورا للشهداء الصحفيين، إلى جانب شعارات 
  .تدعو لوقف استهداف الصحفيين وتطالب بحمايتهم

رف بحق سكان وفي كلماتهم أكد المتحدثون خالل التظاهرة بأن تشديد االحتالل في حصاره الجا  
  .غزة، هو انتهاك للقوانين والمواثيق واألعراف الدولية، معتبرين الحصار بأنه جريمة حرب

وأشاروا إلى أن االحتالل يتعمد استهدافه للصحفيين والصحفيات العاملين في كافة الميادين العاملة في 
عدم نقل الرواية الفلسطينية فلسطين، خاصة قطاع غزة اثناء تغطية مسيرات العودة بهدف طمس الحقيقة و

الصحيحة، وفضح جرائمه المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني أمام مرأى العالم، وطالبوا بالعمل على 
توحيد كلمة الصحفيين تحت صوت واحد لمواجهة المخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية، وأهمها 

الحداث السياسة في فلسطين، خاصة في ظل الحصار على القطاع وتكثيف الجهود اإلعالمية في نقل ا
  .مساعي االحتالل ونيته ضم الضفة وبناء المزيد من البؤر االستيطانية، وتهويد مدينة القدس

وطالبوا المنظمات الدولية بالعمل الفوري على حماية الصحفيين، وضمان حقوق الفلسطينيين وفق   
  ).وكاالت(-.ي إدخال المعدات واألدوات الصحفيةالقرارات الدولية، وبالضغط على االحتالل للسماح ف

  ١٩ ص٣/١٠/٢٠١٩الغد 

*** 



 

٦

  ١٩٦٧ً أسيرا بعد تعرضهم للتعذيب منذ العام ٧٣استشهاد 

 

أسـاليب متعـددة لتعـذيب األسـرى  نادي األسير، إن سلطات االحتالل تنـتهج قال – "األيام" – رام اهللا
ًجــسديا ونفــسيا، كــأداة لالنتقــام مــنهم وســلب نيتهم، واألهــم الــضغط علــيهم، مــن أجــل الحــصول علــى إنــسا ً

االعتقـال،  من المعتقلين يتعرضون للتعذيب، منـذ لحظـة% ٩٥التحقيق، وأن ما نسبته  اعترافات خالل فترة
وتتخـذ سـلطات االحـتالل عبـر منظومـة  ّويمتد ذلك في التحقيق، وحتى بعـد الـزج بهـم فـي الـسجون العامـة،

  .ذيبًعنف شاملة، طرقا أخرى للتع

للتعــذيب، منــذ العــام  ً أســيرا استــشهدوا بعــد تعرضــهم٧٣وأوضــح النــادي فــي تقريــر لــه، أمــس، أن 
 الذي استشهد ٢٠١٣عرفات جرادات العام  ، وخالل السنوات الست التي مضت برزت قضية األسير١٩٦٧

 .اعتقاله نتيجة تعرضه للتعذيب بعد خمسة أيام على" مجدو"في زنازين 

ًجــسديا، وفــي العــام  األســير رائــد الجعبــري بعــد تعذيبــه" النحــشون"لــت قــوات  قت٢٠١٤وفــي العــام 
ٕاعتقالـه بعـد تعذيبـه واطـالق النـار عليـه مـن   قتلت قـوات االحـتالل المعتقـل ياسـين الـسراديح لحظـة٢٠١٨

األسـير عزيـز عويـسات بعـد أن عذبتـه فـي زنـازين " النحـشون"قـوات  نقطـة الـصفر، وفـي نفـس العـام قتلـت
ُواثرها نقل إلى أحد مستشفيات االحتالل حتى تاريخ إعـالن استـشهاده فـي " ايشل"سجن  ، ٢٠١٨أيـار  ٢٠ٕ

لحظـة اعتقالـه مـن ) الريماوي(الخطيب  وفي شهر أيلول من نفس العام قتلت قوات االحتالل المعتقل محمد
عتقـل نــصار قتلـه االحـتالل نتيجــة التعـذيب خـالل التحقيــق الم منزلـه بعـد تعرضــه للتعـذيب، وكـان آخــر مـن

 .٢٠١٩  تموز١٦طقاطقة في 

خـالل االعتقـال  وأشار إلى أن مفهوم التعـذيب ال يقتـصر فقـط علـى العنـف المـستخدم بحـق األسـير
األسرى داخل السجون تندرج تحـت إطـار التعـذيب،  والتحقيق، بل إن كافة اإلجراءات التنكيلية التي يواجهها

 ز األسرى في ظروف قاسية وقاهرة ال تتوفر فيها أدنى الشروطاالنفرادي، واحتجا وأبرز هذه األدوات العزل

ُتـشكل رحلـة عـذاب أخـرى،  والتـي" البوسـطة"الصحية، إضافة إلى عملية نقلهم التـي تجـري عبـر مـا تـسمى 
تحت أساليب العنف الجسدي والنفسي، فيه يتم قتل  وفق ما يصفها األسرى، وتندرج سياسة اإلهمال الطبي

  .األسير بشكل بطيء

  ٣/١٠/٢٠١٩األيام 

*** 

 

  

  

  



 

٧

  جرافات االحتالل تهدم أربع حظائر في جبل المكبر

 

 األربعــاء، أربــع حظــائر لألغنــام فــي حــي الــصلعة بجبــل أمــسهــدمت جرافــات االحــتالل اإلســرائيلي، 
  .المكبر جنوب شرق القدس المحتلة

 منذ أكثـر مـن ثالثـين وأفاد شهود عيان بأن الحظائر تعود ملكيتها لمواطنين من الحي، وهي مبنية
  .عاما

ــذار، بحجــة البنــاء دون  ــتحم الحــي، وشــرع بهــدم الحظــائر دون ســابق إن وأضــاف أن االحــتالل اق
  .ترخيص

 ٣/١٠/٢٠١٩األيام 

***  

  االحتالل يجبر مقدسيا على هدم منزله ذاتيا

  

اط سلطات االحـتالل المـواطن مفيـد علقـم مـن سـكان مخـيم شـعف أجبرت – الجديدة الحياة – القدس
  .هدم منزله في بيت حنينا شمال القدس المحتلة بيده بحجة البناء دون ترخيص على

 كثيـرة علـى بنـاء منـزل هدمـه بيـده، ًأمـواال الـذي انفـق اإلنـسانليس من السهل علـى : "وقال علقم
  ".لكن هذا ما تجبرنا عليه سلطات االحتالل

حقة بـه ماديـا مـن قبـل االحـتالل، وخاصـة  المالإليقاف انه قرر هدم المنزل ذاتيا إلىويشير الرجل 
  ".بعد ان دفعت الغرامات الباهظة

  ٣/١٠/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  نشوة المتطرفين بتدنيس األقصى.. موسم األعياد اليهودية

 

معروفـــا لـــدى المقدســـيين تسلـــسل ســـيناريو  بـــات – المحتلـــة القـــدس – جنـــدي أســـيل – الجزيـــرة
بحقهــم وبحــق مــدينتهم ومقدســاتهم خــالل موســم األعيــاد اليهوديــة، الــذي انطلــق اليــوم االثنــين االنتهاكــات 

ّوقبيل انطالق موسم األعياد صعدت قوات االحتالل حملة االعتقاالت في أحياء .احتفاال برأس السنة العبرية
احـة أجـواء هادئـة المدينة، وتسلم عدد من المقدسيين أوامر إبعاد عن المسجد األقصى ومحيطـه؛ بهـدف إت

وبالتزامن مع حملـة االعتقـاالت، وتفريـغ األقـصى؛ تتنـافس جماعـات الهيكـل .للمتطرفين المقتحمين لألقصى
  .المزعوم في الحشد القتحامات جماعية ضخمة للمسجد عبر مواقعها اإللكترونية والمنصات االجتماعية



 

٨

 الليكـود وأزرق أبـيض لتـشكيل يأتي موسم األعياد هذا أيـضا فـي ظـل تعثـر المفاوضـات بـين حزبـي
الحكومــة اإلســرائيلية الجديــدة بعــد أســبوعين مــن انتخابــات الكنيــست، وأعلــن الليكــود أن بنيــامين نتنيــاهو 

  .سيبذل مجهودا أخيرا الستنفاد إمكانية تشكيل حكومة قبل إعادة التفويض إلى الرئيس رؤوفين ريفلين

  طقوس تلمودية

ألحد بأول اقتحام جماعي لألقصى، قاده الحاخام المتطرف يهـودا ميدانيا، انطلق المتطرفون أمس ا
غليك، الذي قدم شروحات توراتية عن الهيكل المزعوم بصوت مرتفع، كما اقتحم وزيـر الزراعـة أوري أرئيـل 

 .المسجد مع حرسه المسلحين، وبحماية نحو ثالثين عنصرا من القوات اإلسرائيلية الخاصة

 متطرفــا مرتــدين ٩٤ متطرفــا، ليعــاد فتحــه اليــوم، ويقتحمــه ٢٩١قتحــام وأغلــق بــاب المغاربــة بعــد ا
المالبــس التوراتيــة الخاصــة بعيــد رأس الــسنة، واعتقلــت شــرطة االحــتالل شــابين مــن محــيط بــاب الرحمــة، 

  .واحتجزتهما عند باب األسباط لقراءتهما القرآن بصوت مرتفع خالل تواجد المتطرفين عند باب الرحمة

ُالذي يبدأ من رأس السنة العبريـة إلـى عيـد العـرش، وذروتـه يومـان فـي رأس -ياد ويعد موسم األع
 األسـوأ واألخطـر علـى المـسجد األقـصى تاريخيـا، -ُالسنة ويومان في عيد العرش، ويفصل بينهما أسبوعان

ــه ارتكــب االحــتالل مجــزرة األقــصى عــام  ــة البــراق عــام ١٩٩٠وفي ــدلعت هب ــت شــرارة ١٩٩٦ّ، وان ، وانطلق
  .٢٠١٥ّ، وهبة القدس عام ٢٠٠٠فاضة الثانية عام االنت

هــذه االعتــداءات تزامنــت مــع تــصاعد تــدريجي للنفــوذ النيــابي لجماعــات الهيكــل فــي الكنيــست مــن 
، واكتسبت نفوذا حكوميا بدأ بـوزيرين تقلـدا أربـع حقائـب فـي ٢٠١٥ نائبا عام ١٧ إلى ٢٠٠٣نائبين عام 

ــدوا ٢٠١٣ ــة وزراء تقل ــى ثماني ــة١١ إل ــي حكومــة  حقيب ــي ٢٠١٥ ف ، وتنتظــر هــذه الجماعــات مــصيرها ف
  .الكنيست بعد جولة االنتخابات الثانية التي تمر بمفاوضات متعسرة لتشكيل الحكومة الجديدة

  فرض واقع جديد

مـــدير المـــسجد األقـــصى المبـــارك عمـــر الكـــسواني قـــال للجزيـــرة نـــت إن االقتحامـــات التـــي ينفـــذها 
ليا تنم عن تطور في طبيعة هذه االقتحامات؛ إذ باتت الشروحات تقدم المستوطنون في المسجد األقصى حا

لهــم بــصوت مرتفــع، ويــؤدي بعــضهم الــصلوات التلموديــة بحمايــة الــسالح مــن الــشرطة اإلســرائيلية والقــوات 
 .الخاصة التي ترافقهم طيلة المسار

ر الوضع القـائم فـي وتطرق الكسواني إلى أن الحل في إفشال كافة مخططات االحتالل الرامية لتغيي
المسجد األقصى يكمن في الصمود بالمسجد، وشد الرحال إليه لكل من يمكنه الوصول، أما علـى المـستوى 
العربي فشدد على ضرورة محاكمـة االحـتالل علـى مـا يقـوم بـه مـن انتهاكـات يوميـة بحـق المـسجد وتهويـد 

  .المدينة المقدسة



 

٩

في الداخل المحتل، ومـن المفتـرض أن تتجـه عـشرات ّدعوات شد الرحال هب لتلبيتها الفلسطينيون 
الحــافالت مــن عــدة بلــدات إلــى المــسجد األقــصى المبــارك خــالل فتــرة األعيــاد، وفقــا لــرئيس جمعيــة األقــصى 

  .لرعاية األوقاف والمقدسات اإلسالمية صفوت فريج

  قوافل األقصى

لمـسجد طيلـة العـام، ويبلـغ وأضاف فريج في حديثه للجزيرة نت أن الحافالت تنطلـق بانتظـام نحـو ا
 حافلة، ويحـاول القـائمون علـى برنـامج قوافـل األقـصى فـي الجمعيـة التأكيـد مـن ٢٥٠٠عددها سنويا نحو 

خالل رحالتهم على أن هذا المسجد هو حق خالص للمسلمين والذهاب إليـه لـيس إعـالن حـرب علـى أحـد، 
 .بل من الواجب التواجد والرباط فيه

المسجد بالتزامن مع االقتحامات حلقات دينية تخللتها دعوات لشد الرحال وعقدت اليوم في ساحات 
  .والرباط في األقصى

مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية باإلضافة إلى الهيئة اإلسالمية العليـا ودار اإلفتـاء 
ع انطـالق ودائـرة قاضـي القـضاة ودائـرة أوقـاف القـدس وشـؤون المـسجد األقـصى؛ أصـدرت بيانـا مـشتركا مـ

ال يمكن القبول بمثل هـذه اإلجـراءات التعـسفية تحـت ذرائـع المناسـبات : "موسم األعياد اليهودية، وجاء فيه
واألعياد التي لـن تـصبح حـدثا عـابرا فـي أي وقـت مـن األيـام، فمهمـا بلغـت ممارسـات االحـتالل ومـن خلفـه 

السالح لـن تـصبح جـزءا مـن المـشهد مجموعات المتطرفين من الغطرسة، فهذه المجموعات المقتحمة بقوة 
العام في المسجد األقصى الذي كان وما زال وسيبقى مسجدا إسالميا خالصا للمسلمين وحدهم بكل ساحاته 

  ".وطرقاته ومصلياته فوق األرض وتحتها وفي فضائه المبارك

 ٣٠/٩/٢٠١٩ الجزيرة

***  
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  آراء عربية

 !  مرة اخرى"صفقة القرن"تأجيل 

  

 رمضان الرواشدة

تصريحات السفير األميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان األخيرة تشير إلى تأجيل ما يسمى بـ 
ًوباعتباره أحد عرابي الصفقة وأكثرهم حماسا ألمن إسرائيل ولبناء . إلى نهاية العام الحالي» صفقة القرن«

المستوطنات فإن فريدمان يؤكد أن الصفقة ال يمكن أن تقدم إال بوجود حكومة قائمة فعلية على أرض 
ٕاآلن فإن هناك بروزا لوقائع على األرض يمكن أن تؤجل والى مسمى غير معلوم الخطة األميركية .الواقع ً

الشرق األوسط بعد فشل جانبها االقتصادي، ومن بين هذه الوقائع سيكون وضع الرئيس للسالم في 
في الجانب االول فان ترمب تحاشى .األميركي دونالد ترمب ووضع نتانياهو وتشكيل الحكومة االسرائيلية

جمعية العامة اإلشارة الى نتائج االنتخابات اإلسرائيلية في خطاباته األخيرة ولقاءاته على هامش اجتماع ال
ًلالمم المتحدة، كما ان مستشاري الرئيس ومن يدور في حلقته الضيقة ابتعدوا كثيرا عن الترحيب أو 

من ناحية أخرى فإن .التعليق على تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة لعلمهم بالصعوبات التي تواجه تشكيلها
لي له أهمية وهو صراعه مع ًالرئيس ترمب سيكون مشغوال خالل األشهر القادمة بموضوع داخ

الديمقراطيين في مجلس النواب األميركي والمساعي التي تقوم بها رئيسة المجلس الستجواب ترمب على 
خلفية مكالمته الهاتفية مع الرئيس االوكراني التي أدت إلى دفع الديمقراطيين الستجوابه بحجة المس 

إذا تحتاج إلى أغلبية موجودة في مجلس النواب وسهل وهذه العملية طويلة جدا . باألمن القومي األميركي
تمريرها لكن األغلبية في مجلس الشيوخ هي للجمهوريين وتحتاج عملية االتهام الى ثلثي المجلس وهو 

من ناحية اخرى فإن تكليف الرئيس اإلسرائيلي .أمر صعب في ظل تفوق الجمهوريين في مجلس الشيوخ
.  مقعدا في الكنيست٦١مة قد يواجه صعوبات بالغة في توفير األغلبية ريفيلين لنتانياهو بتشكيل الحكو

ولم يكن نتانياهو يتفوق على الجنرال بيني غانتس لوال انسحاب ثالثة من القائمة العربية هم ممثلو 
وهناك من . التجمع الديمقراطي بتعليمات من عزمي بشارة من قطر إذ لوال االنسحاب لتم تكليف غانتس

لعقدة هي في موقف وزير الدفاع السابق ليبرمان المستعصي والذين رفض التصويت الي من يقول أن ا
كثيرا ونتانياهو معرض للمحاكمة ويريد بأي سبيل أن يشكل  مساعي تشكيل الحكومة ستأخذ وقتا.الطرفين

ا حكومة حتى يهرب ولو مؤقتا من السجن في حال ثبوت القضايا الثالث عليه وهي اتهامات من شانه
ٕإسقاطه سياسيا والى األبد ويكون مصيره السجن في ظل هذا الوضع األميركي واإلسرائيلي والذي من شأنه .ً

تاجيل صفقة القرن فان الفشل سيالحق كل مستشاري ترمب وعرابي الصفقة مثل جاريد كوشنير صهر 
  .الرئيس وجيسون غرينبالت وخليفتة آفي بيركوفيتش وديفيد فريدمان
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ًم الرابحون مما يجري على الساحتين األميركية واإلسرائيلية ولو مؤقتا، فالرئيس الفلسطينيون ه
وعليهم . أو غيرها ال تلبي حقوق الشعب الفلسطيني» صفقة قرن«ًمحمود عباس أعلن مرارا رفضه ألي 

 من أن يلجأوا إلى الوحدة الداخلية الوطنية لمواجهة أي استحقاقات إقليمية أو دولية وبغيرها سيكونون
  .الضعف بحيث تملى عليهم المشاريع والصفقات المتعلقة بالحل السلمي لقضية فلسطين

  ٩ص/٣/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

 ال تدخل القضية الفلسطينية دوامة الضياع حتى

 

 اسعد عبد الرحمن. د

ة في العمل، وعلى إمكانية االستفادة من لسطينية انعكس سلبا على القدرفقدان الوحدة الوطنية الف
الفرص المتاحة، فتعطلت دوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وألسباب عديدة، في وقت يتعاظم 

قضايا بعض الشعوب دخلت منذ عقود دوامة الضياع، .فيه التأثير الخارجي اإلسرائيلي واإلقليمي والدولي
، رغم عدالتها، كما القضية الكردية، »القضية الفلسطينية«ر أن ومما يظه. على رأسها القضية الكردية

باتت تقترب من الدخول في هذه الدوامة، في وقت احتارت فيه بين متناقضات األدوات السليمة للنضال، 
تعيش أخطر مراحل » القضية«كما غابت كثير من القيادات الحقيقية والفرص التاريخية األمر الذي جعل 

) الترامبي/ (م، تعيش القيادة الفلسطينية الحالية في ظل أزمة حقيقية، جراء التحيز األمريكيواليو. ثورتها
الذي يسرع في إفشال مسار التسوية السلمية، وفي انسداد أية آفاق لتحصيل أي حقوق فلسطينية، في 

 والمسلمين بل وقت يفتقد فيه الفلسطينيون وقادتهم إلى موقف قوي موحد يستجلب الدعم الالزم من العرب
ٕوالعالم، فباتوا يعيشون تحت ضغط، أصبح واضحا للجميع، من الواليات المتحدة واسرائيل في ظل تحسن 

مع هذه المعطيات الراهنة، وبالذات إصرار اإلدارة .عالقات الدولة الصهيونية مع عديد الدول العربية
يات المتراكمة بأن آثارا كبيرة ستؤثر ، تنذر التداع»صفقة القرن«األمريكية على متابعة فرض ما يسمى 

فإسرائيل قد منحت أوراق تفاوض قوية أمام أي إدارة أمريكية . على مستقبل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي
وعليه، قد ). ترامب(إدارة » زرعته«بناء على ما – ولو نسبيا–الحقة، بحيث تبني مواقفها » غير ترامبية«

ب بنود أساسية من على طاولة المفاوضات التي يؤسس لها الرئيس في شط» إسرائيل«تساعد الصفقة 
لترسيخها » صفقة القرن«هذا، باإلضافة إلى عديد االستهدافات التي تسعى . األمريكي، وأهمها حق العودة

جديدة، لعل من أخطرها تشتيت القضية الفلسطينية إلى شظايا وتفكيكها وتحويلها إلى قضايا » كحقائق«
» ًشعوبا وقبائل«فكيك مكونات الشعب الفلسطيني وعناصر وحدته وقوته، وجعل الفلسطينيين عديدة، أي ت

» شعب «- ٢فلسطيني في الضفة، » شعب «-١: »كردنة الشعب الفلسطيني وقضيته«وبمعنى أوضح 
دول «فلسطينية فيما سمي » شعوب «- ٤، ٤٨فلسطيني في أراضي » شعب «-٣فلسطيني في القطاع، 

فلسطينية في دول الشتات، ولكل منهم قضاياه الخاصة به، فتتحول القضية » عوبش «-٥، »الطوق
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عندها يصبح الشعب الفلسطيني ! »متباينة«الفلسطينية الجامعة إلى مجموعة قضايا لجماعات فلسطينية 
في .مثل الشعب الكردي شعب قوي وقضية عادلة بال هوية وطنية جامعة، ناهيك عن دولة أو نصير فاعل

 اإلنشداد بقوة إلى - وكما حدث في نهاية خمسينيات القرن الماضي - ا الواقع، بات من الضروري ظل هذ
الجامعة » الهوية الوطنية«الواحد عبر استعادة  مهمة رتق الفتوقات في أوساط جماهير الشعب الفلسطيني

» اإلسمنت «ولعمرك إن في هذا المهمة. على النحو الذي ساد منذ نهاية ستينيات القرن المنصرم
. الشعب الفلسطيني الواحد داخليا وخارجيا» تشتيت«و» كردنة«السياسي والثقافي الضروري لوقف عملية 

  فهل نبادر؟

  ٤٤ص/٣/١٠/٢٠١٩الرأي 

*** 

 هل حكومة االحتالل اإلسرائيلي أسقطت خيار الدولتين؟

 سري القدوة

 كممثل للقوى والفعاليات الفلسطينية ولتمثيل ١٩٦٤منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 
الشعب الفلسطيني في اماكن الشتات سعت وعملت على احتواء ابناء الشعب الفلسطيني، وعملت المنظمة 

ية المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحولت منظمة التحرير من اجل تحرير االرض الفلسطين
إلى حركة مقاومة فلسطينية عبرت عن تطلعات الشعب الفلسطيني من اجل العمل على وضع اليات عملية 

ً، انتخب الرئيس الشهيد ياسر عرفات رئيسا لها ١٩٦٧لقيام الدولة الفلسطينية، وبعد هزيمة النكسة عام 
، ومارست المنظمة مختلف اشكال النضال وكانت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ١٩٦٩سنة 

وعملت على تمثيل الشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده وتحولت المنظمة الي اطار للدولة 
وح الفلسطينية فلم تعد المنظمة حزبا في الدولة بل هي الدولة الفلسطينية بمؤسساتها التي تجسد الطم

الفلسطيني، وسعت المنظمة الي تأسيس السلطة الفلسطينية كاستحقاق التفاقيات اوسلو التى حاصرها 
االحتالل وفرضت اعاقة لتقدمها ومارست سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي بحق السلطة كل واساليب 

جب ان يثمر عن  اجهاض مشروع الدولة الفلسطينية كاستحقاق وطني ونضالي شمولي ي القمع من اجل
ٕوفى ظل ما الت اليه االحداث ووصولها الي طريق مسدود واجهاض عملية السالم  قيام الدولة الفلسطينية

ًبرمتها اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا بالعمل على وقف تنفيذ االتفاقات الموقعة مع الجانب االسرائيلي، 
ارها على تدمير كل ما تم االتفاق عليه برعاية دولية، ٕوذلك بسبب عدم التزام الحكومة االسرائيلية بها واصر

عبر االستمرار باالستيطان ومصادرة األراضي وهدم البيوت وحجز األموال الفلسطينية، واالقتحامات اليومية 
ان اصرار االحتالل االسرائيلي تمرير مخططاته تحت مظلة الرعاية االمريكية والدعم .وسياسة االعتقاالت

ستمر لالحتالل االسرائيلي وعدم اعترافهم بان الجوالن ومنطقة وادى عربة والضفة الغربية هي االمريكي الم
اراضي محتلة والسعي الي ضم هذه المناطق لدولة االحتالل فأننا نجد انفسنا اصبحنا امام واقع وخيار 
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 حكومة االحتالل الدولة الواحدة، وان ذلك يدفع الجميع الى طرح خيار الدولة الواحدة بعيدا عن تصور
لمفهوم الدولة الواحدة حيث تسعى االحزاب االسرائيلية المتطرفة الي تبني خيار الدولة اليهودية وهذا 
بالطبع يعد بديل عنصري ويعبر عن الكراهية المقيتة وال سامية المطلقة وفي محصلة االمر له خصوصيته 

أن الزعيم  ل علي الصعيد الكوني برمتهالخطيرة علي مستقبل الصراع ليس علي الصعيد الفلسطيني ب
 إنما أراد أن يرسل رسالة ١٩٨٨ الفلسطينية عام  الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عندما أعلن قيام الدولة

  ً سياسيا تضحيات الشعب الفلسطيني وكفاحه في االنتفاضة الشعبية الفلسطينية سالم للعالم وأن يستثمر
ساة بأن تذهب هذه التضحيات من دون أي إنجاز، وأن العالم اليوم هو الباسلة وذلك كي ال تتكرر المأ

أكثر تفهما لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقه في تقرير المصير وبالحرية واالستقالل وان اغلب دول 
العالم تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة إضافة إلى ما تم إنجازه على صعيد انضمام دولة فلسطين إلى 

 الدولية ومنظمة   المنظمات والمؤسسات الدولية من بينها منظمة اليونسكو ومحكمة الجناياتعشرات
 االنتربول الدولي وان من شان ذلك تعزيز اقامة الدولة وتجسيدها في مواجهة سياسات االحتالل االسرائيلي

 ولكن الجانب دائما سعت منظمة التحرير الفلسطينية وكانت وما زالت تعمل من اجل تحقيق السالم،
االسرائيلي لم يترك فرصة إال ويعمل على تدمير كل فرص تحقيق السالم على مبدأ حل الدولتين المدعوم 
ًدوليا، لذلك ال بد من جامعة الدول العربية والمنظمات االوروبية وكل المناصرين للحقوق الفلسطينية 

ستقرار واألمن من خالل إقامة الدولة العمل المشترك والسعي للتدخل إلنقاذ فرص تحقيق السالم واال
، وخاصة في ظل تراجع الموقف االمريكي ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود العام 

ًكراعي لعملية السالم وان االدارة االمريكية في عهد الرئيس ترامب لم تعد وسيطا نزيها لرعاية المفاوضات  ً
ان تلك .حق القضية الفلسطينية والتي تخالف كل مبادئ الشرعية الدوليةمن خالل القرارات التي اتخذتها ب

المواقف وما الت اليه االحداث تقودنا الي ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية اوال من اجل 
مواجهة المخاطر التى باتت تحدق بالدولة والمشروع الوطني الفلسطيني برمته والسعى الي ضرورة تفعيل 

ٕظمة التحرير الفلسطينية واقامة حكومة الوحدة الوطنية لدولة فلسطين واعالن تجسيد الدولة دور من ٕ
الفلسطينية وعاصمتها القدس والدعوة الي إجراء االنتخابات الديمقراطية لبرلمان دولة فلسطين، وان 

نضال الوطني الشعب الفلسطيني الذي بدأ كفاحه المشروع منذ ما يقارب المائة عام سيواصل الكفاح وال
المشروع بكل السبل واإلمكانيات ولن يرضخ ولن يتخلى عن ثوابته وحقوقه الوطنية المشروعة المستندة 
ٕإلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمة هذه الحقوق حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية 

  .وعاصمتها القدس المحتلة

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية    سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  ١٤ص/٣/١٠/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 إعادة كتابة التاريخ بالحبر المسموم

 

  اهللا نصر إبراهيم

 قـرأت حـين اليـوم، لينـشر ،"العربي القدس "إلى ألرسله كتبته الذي مقالي أمس، صباح أراجع، كنت
 تـسجل، أن رفـضت ألنهـا بـالده، حكومتـه ضـد )ًاعامـ ٧٩( فرانـك إبرهـارد األسترالي رفعها التي القضية عن
 الـدعوى هـذه خـسرت األسـترالية الحكومـة أن سـعدت وكـم فلـسطين، مواليـد مـن ًرسـميا أنـه سفره، جواز في

  .فرانك ّقدمه الذي السفر جواز طلب من الماضي العام في فلسطين اسم بإزالة قيامها بعد القضائية

 بعنــوان مــيالد شــهادة ولــدي فلــسطين، فــي ولــدت أننــي يوالــد أخبرنــي حيــاتي، طــوال ":فرانــك قــال
  ."يافا في ولدت أنني تذكر فلسطين حكومة

 فلـسطين اسـم محـو فيهـا ّتم التي الطريقة نستعيد ونحن ًواسعا، ًجرحا فرانك قضية، أو ّقصة، تفتح
 وبتواطــؤ ةعربيــ حكومــات بتواطــؤ المدرســية، كتــبهم وأعنــي ألبنائنــا، المعرفيــة الــسفر جــوازات ماليــين مــن

 نطالـب كمـا الفلـسطيني، الـشعب بحقـوق بـاالعتراف نطالبهـا أن علينـا بـات التـي ذاتها، الفلسطينية السلطة
 ورد، حيثمـا فلـسطين اسـم علـى التواطـؤ علـى دول عملـت كيـف ونـستعيد .األصـدقاء أحد رأي على !أمريكا
 ّيكـف أن على الفلسطيني إجبار على عملت وكيف والتاريخ، الجغرافيا كتب من محته أو محوه، إلى وسعت

 انتمـاء عـدم دليـل أو اتهـام، دليـل إلـى االسم هذا حولت كيف بل منافيه، من كثير في االسم هذا ترديد عن
 فـي ًوحياتيـا ًووظيفيـا، ًإنـسانيا عقابـه أو تهميـشه، أو لقتله، ًسببا االسم هذا وأصبح فيه، ّحل الذي للمكان

 عتاة ببال تخطر لم جديدة بأشكال ضده ّعنصري تمييز ممارسة في ًسببا االسم هذا غدا بل التفاصيل، أدق
  .العنصريين

 ومـن مكانـه، بغـيض اسم ووضع فلسطين، اسم محو يتم أن الصهيوني، المنطق في الطبيعي، من
 بغيـضة أسـماء ووضـع فلـسطينية ومـدن وبلـدات لقرى األسماء مئات محو ّيتم أن المنطق هذا في الطبيعي

 أو البحريـة، فلـسطين فـي أرضـه، فـي بقـي مـن على ُتطلق أن الطبيعي ومن األصلية، ألسماءا مكان أخرى
َيرد ال كي .إسرائيل عرب :عليهم البعض ُيطلق  ذلـك هـو األمـر فـي المرعب لكن التسمية، في فلسطين اسم ِ
ــذين غربانهــا، وبعــض عربيــة أنظمــة اليــوم ّتقدمــه الــذي التبــرع  ســائلو عبــر وحــين، حــين بــين ينعقــون ال

ــسطين اســم ويمحــون االجتمــاعي، التواصــل ــشعب فل ــسطيني وال ــذلك، ّويروجــون الفل ــذهبون أو ل ــاط ي  اللتق
  !لها ُبغضنا من الصهيونية النازية حرروا ألنهم يبتسمون وهم القتلة مع الصورة

يتفه قد ّالسذج من كثير فهناك يكفي، وال دقيق، غير ذلك ولكن هؤالء، تأثير بعضنا ُ  تصتمـ الـذين 
 ثقافــة ألن اقتنــاع، وأقــول اقتنــاع، أو بــسذاجة، نعــيقهم، ويــرددون هــؤالء، ألقــالم المــسموم الحبــر أدمغــتهم

  .البغيض الحبر ذلك مفعول يبطل الذي الترياق ذلك تملك ال السذج، هؤالء
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 وأعنـي مكـان، أي فـي ّعلـي طـرح أن يـسبق لـم سـؤال ّعلـي ُِطرح للكتاب، الدولي عمان معرض في
 أن ظنـي وفـي الكوكـب، هـذا سـطح علـى البـشر مـع اللقـاءات من مئات بعد اآلن، حتى العالم في مكان أي

 خطورتــه مــن القليــل تــدرك كانــت لــو ألنهــا فيهــا، مبــالغ جاهلــة ببــراءة تطرحــه كانــت الــسؤال طرحــت التــي
 ّطنيتهــاوو إنــسانيتها يمــس ال ًســؤاال تعتبــره أنهــا :واحــد لــسبب طرحــه جــرأة تملــك كانــت ولكنهــا ّلتحفظــت،

  !الشباب وزمالئها زميالتها من ٢٠٠ من أكثر أمام ووعيها

 يأخـذ أن علـى نعتـرض فلمـاذا هللا، ُملـك األرض، كـل األرض، إن يقول البعض :كالتالي السؤال كان
  !؟المجاالت كل في ًتقدما وأكثر ًوديمقراطيا، ًعلميا، منا، أفضل ًأيضا فهم فلسطين، اليهود

 علـى اتـسعت قـد فرأيتهـا األول، ّالـصف فـي الجامعـات وأسـاتذة ّالكتـاب نمـ الجالـسين ألعـين ّالتفت
 سأسـمعه أننـي أتخيـل لـم سـؤال فهـذا ّهزتـه؛ التـي الـسؤال صـدمة أمـام ًرعبـا ّأقل قلبي يكن ولم مرعب، نحو
 أن أكثـر وأفزعنـي للكتـاب، الـدولي عمـان معـرض هـامش علـى الشباب لهؤالء ًخصيصا يقام لقاء وفي هنا،

  ).ديني( بمنطق عززم السؤال

 وعـي حجـم فـي أنـه أحسـست ًسـؤاال عمرها، من العشرينيات مطلع في تبدو التي الفتاة، تلك سألت
 أرض، أنـه أي ًأيـضا، األرض تلـك مـن بنائـه ومـواد أرض، فـوق مقام البيت بيت، في تسكنين أنت :سؤالها

  ؟صحيح أرض، كله

  .أجل :أجابت

 شـهادة يحمـالن امرأة أو رجل جاء لو ماذا .التعليم مجال في يةالثان حياتك بداية في ِأنت :فسألتها
 بهـذا أحـق نحـن :لـك وقـالوا بابـك وطرقـوا مـصانع، أصحاب أو جامعات، أساتذة أو الطب، أو الهندسة، في

  !؟بيتك تمنحينهم هل وثقافة، ًتعليما منك أكثر ألننا البيت

  .ال :أجابت

 ومهندسـون، وأطبـاء أسـاتذة بيـنهم يكـن لـم أنـه لـو كمـا الفلـسطينيين إلى ننظر أن الكبيرة المشكلة
 ّالـذل، رفـضوا الـذين ًأيـضا وثـوارهم الحيـاة، مجـاالت كـل فـي ومبدعوهم ّوكتابهم صحفهم لهم يكن لم لو كما

 كلفـتهم الفلـسطينيين" ال "ولكـن ببيتها، األمر ّتعلق حين الفتاة تلك قالتها التي نفسها" ال "الـ هي .ال :وقالوا
 يقفـــل األرض، بقـــاع كـــل فـــي مـــشردة وماليـــين األســـرى، مـــن اآلالف ومئـــات الـــشهداء وآالف ثيـــرةك دمـــاء

 فـايروس هـو الجميـل االسـم هـذا أن لـو كمـا البلـدان، مـن كثيـر في الماليين، هذه أفواه الجدد المتصهينون
  .المنافي تلك ّسيدمر

 وملبـورن وكـانبرا وبـاريس وروما لندن في فلسطين اسم ترديد اليوم يستطيع المرء أن المحزن من
ــــــى وســــــيدني، ــــــورك، وحت ــــــة نيوي ــــــوق بحري ــــــه تف ــــــى قدرت ــــــده عل ــــــي تردي ــــــة عواصــــــم ف ــــــرة عربي  .كثي

 عمـري، مـن والعـشرين الـسادسة في وكنت معي، صحافي حوار أول في :السائلة لتلك قلت اللقاء، ذلك في
 فلـسطين ألن بـل عـرب، أو يونفلـسطين ألننـا ال فلسطين، مع نقف إننا :اليوم حتى ّأردده أزل لم ًشيئا قلت
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 فـي مكـان أقـصى فـي العنصري، البغيض، كيانها أقامت الصهيونية كانت ولو .العالم لضمير يومي امتحان
 العـالم ضـمير كـان كمـا الكيـان، هـذا ضـد نكون أن علينا لكان الهادي، المحيط في جزيرة أبعد في أو العالم
  .العالم هذا في أخرى دوبال إفريقيا، جنوب في العنصري الفصل نظام ضد

  :وبعد

 اسـم وضـع أجهزتهـا رفـضت عربيـة حكومة ضد دعوى برفع فرانك، فعل كما فلسطيني، قام لو ماذا
 فـي يفكـرون وهـم البلـد، ذلـك فـي سـيبقونه هـل كهـذه؟ قـضية يـربح سيتركونه هل سفره؟ جواز في فلسطين

 ًلـيال، البـرد ليأكله ًنهارا الحر شويهلي الصحراء، مخيمات في به سيلقون هل ضده؟ عنصرية أشد ممارسات
ّمصر وألنه فلسطيني، :فقط ألنه ًكثيرا، حدث كما   ؟ذلك على ُ

  ٣/١٠/٢٠١٩القدس العربي 

*** 

  كي ال ننسى

 حتى ًيوما ١٢ القدس حاصر األيوبي الدين صالح ..الصليبيين من تحريرها ذكرى في

 التحرير طريق مهدت "حطين" معركة ..استسلمت

  

 األيـوبي الـدين صـالح القائـد يد على القدس مدينة تحرير ذكرى أكتوبر من الثاني يوافق – الموجز
 .م ١١٨٧ عام

 الـصليبيين قتـال وهـو الرئيـسي هدفه تحقيق أجل من قوية دولة أقام قد األيوبي الدين صالح وكان
 مـن تمكـن ضـدهم المعـارك مـن سلـسلة فـي دخل بعدما فيه نجح ما وهو اإلسالمية، األراضي من ٕواخراجهم

 .فيها النصر تحقيق

 فــي الــصليبيين قــادة وكبــار القــدس ملــك ووقــوع م، ١١٨٧ عــام حطــين معركــة فــي انتــصاره وبعــد
 "عكـا"و "طبريـة" مثـل الـدين صـالح أيـدي فـي ًتباعـا الـصليبيون أقامهـا التـي والقـالع المـدن سـقطت األسر،

 "بيروت"و" يافا"و "نابلس" و "قيسيارية"و

 الطريـق أصـبح الـصليبيين، سـيطرة تحـت خاضـعة ًعامـا ٩٠ مـن أكثـر القـدس ينةمد ظلت أن وبعد
 بحصارها قام حيث وتحريرها، بتحريرها حلم طالما التي المدينة وتحرير لدخول األيوبي الدين لصالح ًممهدا
 .النهاية في استسلمت حتى سبتمبر من ٢٠ الـ يوم من ًقويا ًحصارا

 لن عظيم مشهد في القدس الدين صالح ودخل الصلح، المدينة حكام طلب أكتوبر، من الثاني وفي
 .التاريخ ينساه

 احتلـوا عنـدما الـصليبيون ارتكبهـا التـي للمـذابح الثـأر عـدم الـدين صـالح قـرر القدس، دخوله وبعد
 الفديـة دفـع مـن األسـرى مـن ٢٠٠٠ مـن أكثـر أعفـى كمـا نفـسه يفتـدى أن صـليبي لكـل سـمح بل المدينة،



 

١٧

 واليتـامى األرامـل ومـنح عجـوز وامـرأة شـيخ كـل سـراح وأطلـق أنفـسهم، بـه ليفتـدوا مال هممع يكن لم ألنهم
 .حاجته حسب كل أمواال والمحتاجين

 الدولــة أســس حيــث المــسلمين، قــادة أعظــم أحــد )١١٩٣ - ١١٣٨( األيــوبي الــدين صــالح ويعــد
 .اإلسالمي للحكم وأعادها القدس وحرر ،١١٨٧ عام حطين معركة في الفرنجة وهزم ،١١٧١ عام األيوبية

 على انتصاره بعد والموصل وحلب دمشق على واستولى والشام، باليمن العسكرية فتوحاته وانطلقت
 بيــت تحريــر فــي ونجــح حطــين، معركــة فــي فهــزمهم فلــسطين، فــي الــصليبيين بمحاربــة وبــدأ .الحــشاشين

 الـصليبية الحـرب فـي إنجلتـرا ملـك )سـداأل قلـب( األول ريتـشارد المسلم القائد وواجه .احتاللهم من المقدس
 .١١٨٩ الثالثة

 "الرملـة صـلح" بتوقيـع المعـارك وانتهـت القدس، احتالل إعادة في الصليبيين محاوالت كافة وفشلت
 .ويافا صور بين يمتد ضيق ساحلي شريط سوى الصليبيين أيدي في يبق لم الذي ١١٩٢ عام

 واألسـوار القالع وبنى الري وأصلح المساجد إعمارب وقام العلماء، وتشجيع العلم الدين صالح أحب
 .ودمشق القاهرة في

  .الكبير األموي المسجد بجوار قبره ويقع فيها، ودفن السورية دمشق مدينة في الدين صالح ومات

  ٢/١٠/٢٠١٩الموجز 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Municipality staff demolishes animal barns in East Jerusalem 

neighborhood 
  

JERUSALEM, Wednesday, October 02, 2019 (WAFA) - Israeli municipality staff today 

demolished four barns for sheep belonging to a Palestinian resident of Jabal al Mukabber 

neighborhood, southeast of occupied East Jerusalem, under the pretext they were built 

without permit, said eyewitness. 

They told WAFA that Israeli forces accompanied bulldozers into the neighborhood without 

a prior notice and embarked on demolishing the barns which were built for over 30 years. 

WAFA October 02, 2019  
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EU peace envoy reiterates EU’s commitment to vision of an 

independent and sovereign state of Palestine 

 
NABLUS, Wednesday, October 02, 2019 (WAFA) - EU Special Representative for the 

Middle East Peace Process, Susanna Terstal, reiterated the European Union’s commitment 

to the vision of an independent and sovereign state of Palestine living side by side with 

Israel in peace and security, stressing the need to achieve lasting peace through 

negotiations between the two parties based on the two-state solution on the basis of the 4 

June 1967 borders. 

This came during a press conference held today at EinShibli secondary school, east of the 

occupied West Bank district of Nablus, at the end of a tour that included the heads of the 

EU missions in Jerusalem and Ramallah to the Jordan Valley. 

Commenting on Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's statements regarding his 

intentions to annex the Jordan Valley and parts of the West Bank, Terstal said, “the 

position of the European Union is known; settlements are illegal, and we want the 

occupation to end, and for Palestinians to live in dignity in all the Palestinian territories in 

the West Bank and the Gaza Strip and to decide their own fate.” 

"Area C of the West Bank constitutes 60% of the West Bank, and the Jordan Valley area 

constitutes 30% of the West Bank. This area is vital for a future viable Palestinian state, 

given its economic potential in agriculture, tourism and energy," said the EU Special 

Representative. 

"Everything is available here, but the situation on the ground, as we have seen, is just the 

opposite," she stressed. 

WAFA October 02, 2019  
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