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  المحتوى

  والقدساالردن 
  

  ٤  مهوى أفئدة الهاشميين وجهود ملكية متواصلة لحمايتها.. القدس •

  ٥  تتويج دولي للملك داعما للوئام بين األديان وحماية مقدسات القدس •

  شؤون سياسية
  

  ٨  إلسرائيلي على ضم أجزاء من الضفةفريدمان يساعد االحتالل ا: المالكي •

 االستيطاني البناء وقرار فريدمان تصريحات يدين "الفلسطيني "الوزراء مجلس •

  ٩  بالقدس األخير

  ١٠  القدس تهويد ومخططات األقصى اقتحام يدين مصر مفتي •

  ١١  "البحرين االقتصادي"االستعدادات األميركية هشة وتواجه صعوبات بشأن  •

  ١٢  بالقدس اإلسرائيلي االستيطان تدين إسبانيا •
  

  اعتداءات
  

  ١٢  ًاالحتالل يخطر عائلة علقم المقدسية بهدم منزلها ذاتيا •

  ١٣  عائلة مقدسية تشرع بهدم مبنى سكنيا ومنشآت بضغط من االحتالل •

  ١٣   فلسطينيا ومصادرة عشرات آالف الشواقل بالضفة١٢اعتقال  •
  

  تقارير
  

  ١٤   مرة خالل أيار الماضي٣٠أكثر من " األقصى"ّودنس االحتالل انتهك ": األوقاف" •

  ١٥   الشهر الماضي٣٧٠ويعتقل ..  فلسطينيا٢٩االحتالل يعدم : "منظمة التحرير" •

  ١٧   مليون دوالر لفلسطينيي الضفة١٦االحتالل اإلسرائيلي ينهب  •
  

  امالك الكنيسة االرثوذكسية
  

  ١٩  استيطانية لجمعية القديمة دسالق في للكنيسة عقارات بيع على يصادق االحتالل •
  

  



 
٣

  فعاليات
  

  ٢٠  جمعية رجال األعمال في غزة تثمن مواقف الملك بدعم القضية الفلسطينية •

  آراء عربية
  

  

  ٢١  "صفقة القرن"فريدمان و •

  ٢٢  هل انتهت فعال؟.. صفقة القرن •

  ٢٣  إرادة ومبدأ.. الصمود •

  ٢٥  الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس آتية ال محالة •
  

  

  اخبار باالنجليزية
  

Provocative thoughts  ٢٧  

The continuing struggle for Palestinian rights among California 

Democrats  ٢٨  
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  القدساالردن 

  مهوى أفئدة الهاشميين وجهود ملكية متواصلة لحمايتها.. القدس

 

 اإلسالمية، فحفظوا لها مكانتها، ونأوا بها عن ًارتبط الهاشميون تاريخيا بالمقدسات – الغد-عمان
ًخصومات السياسة، وكذلك كان حالهم مع القدس الشريف، أولى القبلتين، متالزما مع تأكيد تبنيهم 

  .لرسالتهم التي ناضلوا من أجلها، وهي حرية الشعوب والحفاظ على كرامة األمة

هاشمية مسيرة الحفاظ على المقدسات في ومع قيام الدولة األردنية، استكملت في ظل الوالية ال
مدينة القدس الشريف، ليواصل جاللة الملك عبد اهللا الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية جهود 

  .الهاشميين بالحفاظ على القدس والحرم القدسي الشريف والتصدي لالنتهاكات اإلسرائيلية المتواصلة

) مارس(الفلسطيني محمود عباس بعمان في آذار وفي اتفاق تاريخي وقعه جاللة الملك والرئيس 
، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة، وأن جاللة الملك هو صاحب ٢٠١٣

الوصاية على األماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ 
   .في االتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريفعليها، خصوصا المسجد األقصى، المعرف 

واضحت المقدسات اإلسالمية والمسيحية في مدينة القدس، في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني، 
جزءا ال يتجزأ من برامج عمل الحكومات األردنية، وكتب التكليف السامي لها، والتي أكد جاللته فيها 

  .مرافقها والتعهد بحمايتهاضرورة االهتمام بها والعناية ب

وجسد اهتمام جاللته بالمسجد األقصى، استمرارية هاشمية في رعاية مدينة القدس ومقدساتها، 
لما لها من مكانة ومنزلة في سائر الديانات السماوية، وتمثل ذلك النهج بتشكيل لجنة إعمار المسجد 

على المقدسات والمعالم اإلسالمية، لتبقى األقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة بموجب قانون، حفاظا 
  .قائمة ببهائها وجمالها ومتانتها

وأولت اللجنة عنايتها بالمسجد األقصى المبارك، وما يشتمل عليه من مساجد وقباب ومحاريب 
ومساطب وغيرها من المعالم الحضارية، وأجرت أعمال الصيانة بشكل متواصل، وأزالت آثار الحريق الذي 

  .من ثلث مساحة المسجد، إضافة إلى إعمار مسجد قبة الصخرة المشرفة األولجاوز أكثر 

منبر المسجد األقصى : وشملت مشاريع اإلعمار في المسجد األقصى في عهد الملك عبداهللا الثاني
. الحائط الشرقي للمسجد األقصى المبارك. ، الحائط الجنوبي للمسجد األقصى”منبر صالح الدين“المبارك 

ٕنظام اإلنذار واطفاء الحريق في المسجد . ام قضبان الشد والربط لجدران المصلى المروانيمشروع نظ
قبة الصخرة المشرفة وترميم األعمال الفنية بمختلف مرافق . البنى والمرافق التحتية. األقصى المبارك

  .القبة، اضافة الى مهد عيسى عليه السالم



 
٥

 والترميم التي أمر بها جاللة الملك، ووضعت أمام كما تسعى الحكومة الى إتمام عمليات التحديث
مشروع اإلنارة، وشبكة الهاتف، وتطوير الصوتيات : أعينها تنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية ومنها

  .المركزية، ومشروع المئذنة الخامسة للمسجد األقصى المبارك

لمسيحية، واهمها ترميم قبر كما شملت الترميمات األردنية لألماكن المقدسة بالقدس المقدسات ا
   السيد المسيح في كنيسة القيامة

  .بمكرمة ملكية سامية، إضافة إلى االعمار الهاشمي لكنيسة الصعود في القدس

 سنة األخيرة؛ قامت المملكة بقيادة ٢٠في ظل األزمات الكثيرة التي عصفت بالقدس على مدار الـ 
 التصعيدات اإلسرائيلية ومحاوالت االحتالل لفرض حقائق جاللة الملك بجهود واتصاالت مكثفة بغية وقف

 عندما لوقف األردن في صف ٢٠١٥وكان آخر هذه التدخالت العام . جديدة على األرض المقدسة
المقدسيين وبذل جهودا دبلوماسية مهمة أفضت الى تراجع االحتالل عن اجراء تركيب البوابات اإللكترونية 

أما في األزمة القائمة في ما يخص بمبنى باب الرحمة، فقد انحاز . األقصىوالكاميرات التي على بوابات
جاللته انحيازا تاما لرغبة الشباب المقدسي الذي ثار على الطغيان اإلسرائيلي وقام بفتح مبنى باب الرحمة 

وقاف حيث أصدر جاللته تعليمات بأن يرمم المبنى ويتم إشغاله من قبل دائرة األ.  عاما١٦الذي أغلق لـ 
كما واظب األردن تحت قيادة الملك عبداهللا على خوض غمار المعتركات الدبلوماسية لتثبيت  .اإلسالمية

ونتيجة لجهود دبلوماسية أردنية مكثفة تمت . الحق العربي واإلسالمي والمسيحي في مدينة القدس
ربية واإلسالمية، أقرت منظمة بالتنسيق التام والتعاون مع دولة فلسطين واألمانة العامة والمجموعتين الع

اليونسكو عددا كبيرا من القرارات المتعلقة بالقدس، والتي بدورها ثبتت المسميات اإلسالمية لألماكن 
المقدسة في القدس ووثقت االنتهاكات األسرائية في حق التراث اإلنساني في المدينة المقدسة، وأكدت 

  .تغيير طابع القدس وهويتهابطالن جميع اإلجراءات اإلسرائيلية الرامية ل

  ٦ص/١١/٦/٢٠١٩الغد 

*** 

  تتويج دولي للملك داعما للوئام بين األديان وحماية مقدسات القدس 

 

عقدان من الزمان منذ جلوس جاللة الملك عبد اهللا الثاني على العرش في التاسع من  – عمان
را وتكريما لجهود جاللته التي بذلها في ، نال خاللها العديد من الجوائز العالمية تقدي١٩٩٩حزيران العام 

إحالل السالم بين الشعوب، ومواقفه الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها، ناهيك عن إطالق العديد من 
جهود جاللة  المبادرات االنسانية لتعزيز حقوق االنسان ودعم االمن واالستقرار في المنطقة بشكل عام

، واسبوع الوئام بين األديان، وكلمة سواء التي تدعو جميعها إلى الملك التي تكللت بإطالق رسالة عمان
ُنبذ العنف والتطرف واإلرهاب، والحث على السالم والمحبة بين الشعوب، كرمت جميعها بالعديد من الجوائز 

  .العالمية



 
٦

آخر هذه الجوائز كانت في التاسع والعشرين من اذار الماضي وحملت اسم جائزة مصباح السالم، 
ي منحت لجاللته في مدينة أسيزي اإليطالية تقديرا لجهوده وسعيه الدؤوب في تعزيز حقوق اإلنسان الت

والتآخي وحوار األديان والسالم في الشرق األوسط والعالم، باإلضافة إلى جهود األردن، بقيادة جاللته، في 
  .استضافة الالجئين

يان، وحماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية وتقديرا لجهود جاللة الملك في تحقيق الوئام بين األد
 من تشرين الثاني ١٤في القدس، وحماية الحريات الدينية، تسلم جاللته جائزة مؤسسة جون تمبلتون في 

 بالعاصمة األميركية واشنطن وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية، والقيادات السياسية ٢٠١٨
  .والفكرية والدينية

جائزة هيذر تمبلتون ديل جاللة الملك الجائزة، التي تعد أعلى الجوائز وسلمت حفيدة مؤسس ال
أهمية وقيمة في المجال اإلنساني والديني، في حفل أقيم في كاتدرائية واشنطن الوطنية، تقديرا لجهود 

   جاللته كأحد أهم القادة السياسيين على مستوى العالم في الوقت الحالي

 جاللة الملك قالدة أبي بكر الصديق من الطبقة األولى،  تسلم٢٠١٧ كانون الثاني ٢٤وفي 
قدمتها المنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر، تقديرا لجهود جاللته اإلنسانية تجاه الالجئين 

  .السوريين، ودعمه المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

لعربية للهالل األحمر والصليب األحمر وتعد قالدة أبي بكر الصديق أعلى وسام تمنحه المنظمة ا
  .لملوك ورؤساء الدول تقديرا ألعمالهم اإلنسانية في شتى بقاع العالم، خصوصا في العالم العربي

جائزة نزارباييف الدولية "وتسلم جاللة الملك من الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف، 
تمنح للمرة األولى، تقديرا لجهود جاللته ومساعيه ، التي "للمساهمة في األمن ونزع السالح النووي

المستمرة لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة والعالم، وذلك في االول من تشيرين الثاني من العام 
  . في العاصمة الكازاخستانية أستانا٢٠١٧

، "سالمويستفاليا لل" جائزة ٢٠١٦ تشرين االول ٨وتسلم الملك في مدينة مونستر األلمانية في
  .تقديرا لجهوده في إحالل السالم العالمي، وتعزيز مساعي االستقرار واألمن لمختلف شعوب العالم

وتحمل الجائزة، التي تحظى بمكانة تاريخية متميزة، وتمثل رمزا للسالم في أوروبا، اسم مقاطعة 
روب لترسي السالم بين ويستفاليا المشهورة بمعاهدة الصلح التاريخية، التي أنهت سنوات طويلة من الح

   شعوب أوروبا

 ٢٠١١ اب ٩وتسلم جاللته شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم اإلنسانية من جامعة القدس في
في مدينة عمان تقديرا لمواقفه الشجاعة تجاه القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والحفاظ على الهوية 

دهم، وتأكيدا على العالقات األردنية الفلسطينية األخوية العربية للمدينة ودعم جاللته ألهلها وتعزيز صمو
  .والتاريخية



 
٧

ومنحت منظمة بذور السالم االميركية جاللة الملك عبد اهللا الثاني وجاللة الملكة رانيا العبداهللا 
  . تقديرا اللتزام جاللتيهما بدعم وترويج ثقافة السالم٢٠٠٧من ايار ؟ ٨ في "صانع السالم"جائزة 

 لجاللتيهما لمساهمتهما الكبيرة على الصعيد العالمي في صنع "بذور السالم"ريم منظمة ويأتي تك
  .السالم وترسيخ دعائم األمن واالستقرار

ولدور جاللة الملك الفاعل في حوار الحضارات، قرر مجلس أمناء مؤسسة القديس أندريه المدعو 
، ٢٠٠٦ ايار ١٥ في"القديس أندريه"تحمل اسم األول ومركز مجد روسيا القومي منح جاللته الجائزة التي 

ألنه الرجل الذي تتحقق فكرة حوار "وذلك في مدينة عمان لمساهماته الجلية في ضمان حوار الحضارات و
   حسب قول رئيس اللجنة المانحة للجائزة” الحضارات على يديه في الشرق األوسط

االستحقاق الذهبي لمدينة “الثاني وسام أما مجلس مدينة أثينا فقرر منح جاللة الملك عبد اهللا 
 تقديرا لمبادرات جاللته في تشجيع الحوار بين األديان ٢٠٠٥في الثاني من كانون االول العام “ أثينا 

، حيث قالت رئيسة بلدية أثينا دورا باكويانيس إن الوسام يأتي تقديرا لجاللة الملك "وبين الثقافات
  .في العالم وتقدم الشعب األردني ولتقوية العالقات األردنية اليونانيةولمساهماته من أجل تحقيق السالم 

مدينة أثينا ترحب بجاللته كوريث لعائلة ساهمت بشكل كبير في السير نحو السالم ": وأضافت
األردن عامل استقرار مهم في "، مؤكدة أن العالم يدرك اليوم أن "والتفاهم والتحديث في الشرق األوسط

  ."منطقته

 من " الطبق الذهبي لإلنجاز" تسلم جاللة الملك جائزة٢٠٠٤ الثاني عشر من ايلول العام وفي
أكاديمية اإلنجاز األميركية تقديرا للمتميزين في حقول السياسة والعلوم واألعمال واإلبداع األدبي والفني، 

ي الواليات المتحدة حيث سلم الجائزة لجاللته كوريتا سكوت كنغ أرملة داعية الحقوق المدنية للسود ف
  .الدكتور مارتن لوثر كنغ وهي عضو في مجلس الجائزة ورائدة من رواد الحركة المدنية للسود

 التي منحتها لجاللته جمعية السوربون الفرنسية "الشجاعة السياسية"باإلضافة الى جائزة 
وسط في الثالثين من للسياسة الدولية ومجلة السياسة الدولية لشجاعته، ورؤيته لمستقبل الشرق األ

  ) هبة العسعس- بترا(-.  بالعاصمة الفرنسية باريس٢٠٠٣ايلول العام 

  ٧ص/١١/٦/٢٠١٩الغد 

*** 
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  شؤون سياسية

 فريدمان يساعد االحتالل اإلسرائيلي على ضم أجزاء من الضفة: المالكي

  

ها السفير قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس إن الهدف من تصريحات أدلى ب
األميركي لدى كيان االحتالل ديفيد فريدمان هو مساعدة الكيان على ضم أجزاء من الضفة الغربية 

  .المحتلة

  .إن على المجتمع الدولي التصدي لهذا األمر والرد عليه: وأضاف أثناء زيارة لوارسو

الحق في إسرائيل لها " نقلت السبت عن فريدمان قوله إن "نيويورك تايمز«وكانت صحيفة 
وقال رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي بنيامين . "االحتفاظ بجزء من الضفة الغربية تحت ظروف معينة

نتنياهو في نيسان إنه يعتزم ضم المستوطنات اليهودية المبنية على أراض يأمل الفلسطينيون في أن 
  .تكون جزءا من دولة مستقلة لهم

ً دونما من أراضي الفلسطينيين في ٢٠اإلسرائيلي على في هذه األثناء استولت قوات االحتالل 
  .قريتي دير الحطب وعزموط شرق نابلس بالضفة الغربية

 عن مسؤول ملف االستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن قوات "وفا"ونقلت وكالة 
  دونما من أراضي دير الحطب وعزموط بهدف توسيع مستوطنة مقامة على٢٠االحتالل استولت على 

  .أراضي الفلسطينيين شرق نابلس

إلى ذلك أكدت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار انتهاكات قوات 
ٕ فلسطينيا واصابة ٢٩االحتالل اإلسرائيلي بحق الفلسطينيين أدى إلى استشهاد   بجروح مختلفة ٣١٢ً

  . خالل الشهر الماضي٣٧٠واعتقال ما يزيد على 

ً شهيدا هناك ٢٩أن من بين الـ) شعب تحت االحتالل(ت الدائرة في تقريرها الشهري بعنوان وأوضح
 من قطاع غزة المحاصر ارتقوا جراء الغارات التي شنتها طائرات االحتالل على أنحاء القطاع بينهم ٢٧

وات مسعف وأربع سيدات اثنتان منهن حامالن وأربعة أطفال على حين استشهد فلسطينيان برصاص ق
  .االحتالل في الضفة الغربية

ً فلسطينيا بجروح جراء عدوان قوات االحتالل على قطاع غزة ٣١٢وأشار التقرير إلى إصابة نحو 
كذلك جراء قمعها التظاهرات األسبوعية المناهضة لالستيطان وجدار الفصل العنصري في قرى وبلدات 

  .بالضفة الغربية

ً فلسطينيا بينهم العديد من ٣٧٠لت الشهر الماضي أكثر من وبين التقرير أن قوات االحتالل اعتق
  .األطفال وأربع سيدات وفلسطيني من ذوي االحتياجات الخاصة



 
٩

ولفت التقرير إلى أن العدوان األخير لالحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى دمار كبير في 
ارية والمكاتب اإلعالمية إضافة إلى المنازل والمدارس والمنشآت بينها عشرات الورشات والمحال التج
  .إصابة شبكات الكهرباء وقوارب الصيادين ومعدات الصيد بأضرار كبيرة

كما جدد عشرات المستوطنين اإلسرائيليين صباح أمس اقتحام المسجد األقصى المبارك بحماية 
  .قوات االحتالل

المغاربة ونفذوا جوالت ً مستوطنا اقتحموا األقصى من جهة باب ١٣٩ أن "وفا"وذكرت وكالة 
  .استفزازية في باحاته

ً فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة ١٢هذا واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس 
  .الغربية

 أن قوات االحتالل اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم وسلفيت وداهمت منازل "معا"وذكرت وكالة 
 .بينهم سيدةً فلسطينيا ١٢الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 

 ١١/٦/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

***  

  بالقدس األخير االستيطاني البناء وقرار فريدمان تصريحات يدين "الفلسطيني "الوزراء مجلس

 

 لــدى األميركيــة المتحــدة الواليــات ســفير تــصريحات رفــض الــوزراء، مجلــس جــدد – وفــا – اهللا رام
 أكثـر ببنـاء اإلسـرائيلي القـرار أدان كمـا الفلسطيني، شعبال ضد المباشر وتحريضه فريدمان، ديفيد إسرائيل

 على ومستوطنيه االحتالل قوات اعتداءات واستمرار المحتلة، القدس في جديدة استيطانية وحدة ٨٠٠ من
 التـي األسـبوعية جلـسته خالل المجلس، وأشاد.للمسجد المتكررة واالقتحامات األقصى المسجد في المصلين
ــدها، ــوم عق ــ الي ــي ين،االثن ــة ف ــيس برئاســة اهللا، رام مدين ــوزراء رئ ــد ال ــالتقرير اشــتية، محم ــصادر ب  عــن ال
 وقطـاع القـدس وشـرقي الغربيـة الـضفة احـتالل علـى ًعاما ٥٢ مرور لمناسبة اإلسرائيلية "بتسيلم" مؤسسة

 والكشف ،"القرن صفقة" تسمى ما نحو ترمب برئاسة األميركية اإلدارة فيها تسير التي الخطوات ٕوازاء غزة،
 واألوامــر الحكوميــة القــرارات عبــر الماضــية، العقــود خــالل الفلــسطينية لألراضــي إســرائيل قــضم كيفيــة عــن

 المساحة ضئيلة وحدات إلى تقسيمه عبر الفلسطيني، الحيز شرذمت وكيف التخطيطية، واألدوات العسكرية
 والتعلـيم التربيـة وزارة ينبـ موقعـة تفـاهم مـذكرة علـى الـوزراء مجلـس وصـادق.البعض بعضها عن ومعزولة
 المـالي والـدعم التمويـل تـوفير قـرر وكـذلك الخاصـة، االحتياجات ذوي لصالح اإليطالية، "أديوكيد "ومؤسسة

  ....فيها التعليمية العملية وتطور سالمة يضمن وبما القدس، مدينة في للتعليم قصوى كأولية

  ١١/٦/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  



 
١٠

  القدس تهويد ومخططات األقصى اقتحام يدين مصر مفتي

 

 المــستوطنين مئــات اقتحــام بــشدة األحــد، عــالم، شــوقي مــصر، مفتــي أدان – األناضــول – القــاهرة
 .المحتلة القدس مدينة تهويد مخططات استمرار تداعيات من محذرا المبارك، األقصى للمسجد اإلسرائيليين

 فـي اإلسـرائيليين، المـستوطنين مئـات حـاماقت علـى تعقيبـا المـصرية اإلفتـاء لـدار بيان في ذلك جاء
 .االحتالل شرطة حماية تحت المبارك األقصى للمسجد اليوم، سابق وقت

 المحتلــة، القــدس مدينــة لتهويــد اإلســرائيلي االحــتالل مخططــات اســتمرار تــداعيات مــن عــالم وحــذر
  .الحقيقية هويتها وطمس معالمها، وتغيير

 الفـوري والتـدخل والدولية اإلقليمية والمنظمات الدولي تمعالمج تحرك ضرورة إلى مصر مفتي ودعا
 .والمقدسات القدس بحق اإلسرائيلية االعتداءات لوقف

 المختـصة المتحـدة األمـم منظمـات وكافـة وهيئاتـه منظماته بكافة والعربي اإلسالمي العالم حث كما
 األقصى المسجد على ًخطيرا ًتهديدا تمثل التي اإلسرائيلية المخططات تنفيذ لوقف )اليونسكو( مقدمتها وفى

 .المحتلة القدس ومدينة

 ســلطة تنفــذها التــي القديمــة، والبلــدة ومحيطــه األقــصى المــسجد أســفل الحفريــات أعمــال أن وأشــار
 لتهويــد المــستمرة اإلســرائيلي االحــتالل محــاوالت ظــل فــى للمــسجد ًخطيــرا ًتهديــدا تمثــل اإلســرائيلية، اآلثــار
  .القدس

 ظــل فــي األحــد، ،"المغاربــة بــاب" جهــة مــن األقــصى المــسجد اقتحمــوا المــستوطنين تمئــا أن يــذكر
 ".الشفوعوت"بـ يسمونه ما أو ،"التوراة نزول" بعيد المستوطنين احتفال

 المــسجد باقتحــام المــستوطنين مــن مناصــريها دعــت المزعــوم، "الهيكــل" ومنظمــات جماعــات وكانــت
 .العيد هذا في ومكثف جماعي بشكل األقصى

 الوصــول يمكنــه مــن كــل االجتمــاعي، التواصــل مواقــع عبــر فلــسطينيون، نــشطاء دعــا المقابــل، فــي
  .لالقتحامات والتصدي إليه الرحال شد األقصى، للمسجد

  ٩/٦/٢٠١٩وكالة األناضول 

*** 

 

  

  

  

  



 
١١

 "البحرين االقتصادي"االستعدادات األميركية هشة وتواجه صعوبات بشأن 

  

 العبرية، أمس أن إسرائيل لم تتلق بعد أي ١٣كشفت قناة  - يم كامل إبراه- القدس المحتلة 
صفقة "دعوة لحضور مؤتمر البحرين االقتصادي الخاص بالشق األول من خطة السالم األميركية المسماة 

ووفقا للمسؤول، فإن الواليات .ووصفت االستعدادات األميركية للمؤتمر هشة وتواجه صعوبات. "القرن
مشيرا إلى أن كوشنير أبلغ نتانياهو أنه في حال . خفاض المشاركة العربية في المؤتمرالمتحدة قلقة من ان

وبحسب القناة، فإنه بالرغم من الضغوط .تحققت اآلمال بحضور عربي كبير سيتم إرسال دعوة إلسرائيل
منها ًاألميركية على بعض الدول للحضور، إال أن القلق يساورها بشدة من عدم حضورها، خاصة وأن دول 

المغرب وعمان والكويت لم تؤكد حضورها، في ظل الضغوط الفلسطينية الشديدة على الدول لعدم 
في المقابل، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني ان االتصاالت مستمرة .المشاركة

لواليات المتحدة مع كل الجهات الدولية والعرب لضمان عدم مشاركتهم في المؤتمر الذي دعت اليه ا
» صوت فلسطين«وقال مجدالني في حديث إلذاعة .والمقرر عقده اواخر الشهر الحالي في البحرين

الرسمية صباح أمس أن اجتماعا تشاوريا ستعقده اللجنة يوم الخميس المقبل لمناقشة كل هذه التطورات 
) حماس(لمقاومة اإلسالمية وقال القيادي في حركة ا.وبحث كيفية احباط ومحاصرة المشروع األميركي

سامي أبو زهري إن حركته تلقت خالل شهر رمضان المبارك دعوة من زعيم عربي الحتضان لقاء 
 امس، ترحيب حماس "تويتر" ٍوأكد أبو زهري في تغريدة له عبر .»صفقة القرن«فلسطيني لمواجهة 

صفقة "وترفض الفصائل الفلسطينية ."ًأبلغنا الحقا برفض حركة فتح للقاء«لكنه استدرك  .بالدعوة العربية
والتي تعتبرها اإلدارة األميركية خطة سالم، يتردد عنها أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على » القرن

وفي ذات السياق، أعلن .تنازالت مجحفة لمصلحة االحتالل اإلسرائيلي، بما فيها وضع القدس والالجئين
ة التحرير واصل أبو يوسف عن سلسلة من الفعاليات ستطلق منسق القوى والفصائل الوطنية في منظم

وأوضح أبو .خالل األيام القادمة رفضا لما اسماه المشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية
 الرسمية صباح أمس، ان هناك مجموعة من األليات التي "صوت فلسطين"يوسف في حديث إلذاعة 

باألمس على مستوى كافة فصائل منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع اتخذت خالل االجتماع الذي عقد 
المدني والنقابات والمنظمات الشعبية وشخصيات مستقلة لمواجهة الورشة االقتصادية في البحرين وما 

وأضاف أبو يوسف انه يجري التحضير لعدة فعاليات ستنظم في الضفة وغزة وفي .تسمى صفقة القرن
ء والشتات ستكون ذروتها في الرابع والعشرين من الشهر الجاري عشية عقد العديد من مخيمات اللجو

  .مؤتمر المنامة، مشيرا الى فعاليات ستنظم يوم الجمعة المقبل في مناطق التماس وقطاع غزة

  ٩ ص١١/٦/٢٠١٩الرأي 

***  



 
١٢

  بالقدس اإلسرائيلي االستيطان تدين إسبانيا

 

ـــة القـــدس ـــت – صـــفا – المحتل ـــصادر اإلعـــالن بانيةاإلســـ الحكومـــة أدان ـــسلطات عـــن ًمـــؤخرا ال  ال
 .المحتلة القدس في جديدة استيطانية وحدة ٨٠٠ من أكثر لبناء اتجاهها بشأن اإلسرائيلية

 ،"الـشرقية القـدس" ومنهـا المحتلـة، األراضي في المستوطنات بناء إن لها بيان في الحكومة وقالت
 مجلـس ّأكـده الـذي األمـر وهـو الـدولي، القـانون قـرراتم وفـق قـانوني غير أمر وهو األخيرة، اآلونة في زاد

 .٢٣٣٤ برقم الصادر قراراته آخر في المتحدة لألمم التابع الدولي األمن

 إلـى التوصـل إمكانيـة إضـعاف شـأنها مـن الـدولي، للقـانون المتجاوزة القرارات تلك مثل أن وأضافت
 باعتبارهـا الحـل مـن ًجـزءا القـدس" نكـو ظـل فـي خاصـة خطيـر، بـشكل "إسـرائيل"و فلسطين بين سلمي حل

  ".للبلدين مستقبلية عاصمة

 ١٠/٦/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

  اعتداءات

 ًاالحتالل يخطر عائلة علقم المقدسية بهدم منزلها ذاتيا

  

هدم  أصدرت بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس، أمر – محمد محسن –القدس المحتلة 
لمنزل مكون من طابقين قيد اإلنشاء تملكه عائلة المواطن المقدسي عمران علقم، من مخيم شعفاط،  ذاتي

  .البناء غير المرخص بذريعة

ذا الصباح، وشرع علقم بهدم أجزاء من المبنى، أمس األحد، قبل أن تعود قوات االحتالل، ه
القتحام منزله وطلب هدم المبنى كليا، وعدم االكتفاء بهد أجزاء منه، أو ثقب جدرانه وسطحه، علما أن 

  .عملية الهدم الكامل للمبنى ستلحق أضرارا كبيرة بمنزل لجيران العائلة

هدم العائلة قررت عدم االنصياع لقرار االحتالل ب"، بأن "العربي الجديد" وأفادت زوجة علقم لـ
المبنى لما سيسببه من أضرار على منزل مجاور تقطنه إحدى العائالت، حتى لو كلفها ذلك تكبد رسوم 

أمر الهدم صدر "وأشارت صاحبة المنزل إلى أن )".عملة إسرائيلية( ألف شيكل ٣٠٠الهدم البالغة نحو 
يذ فوري لهدم المبنى تحت قبل نحو شهر، وتلقت العائلة اتصاال هاتفيا من بلدية االحتالل يطالبها بتنف

طائلة الغرامة المالية، وشرع زوجي بهدم أجزاء من المبنى، ثم حضرت اليوم قوات االحتالل وطالبته بتنفيذ 
ويتكون المبنى المعرض للهدم من طابقين يشتمالن على أربع شقق ".هدم كامل، وعدم االكتفاء بهدم أجزاء

 .واطن عمران علقم، ومن بينهم أسير محررسكنية، وكان من المقرر أن يقطنه أنجال الم

  ١١/٦/٢٠١٩العربي الجديد 

*** 



 
١٣

  عائلة مقدسية تشرع بهدم مبنى سكنيا ومنشآت بضغط من االحتالل

 

جنـوب  صـور بـاهر شرعت عائلـة أبـو كـف المقدسـية، مـساء اليـوم االثنـين، بهـدم منزلهـا فـي بلـدة
 .لبناء دون ترخيصشرق القدس المحتلة بضغط من بلدية االحتالل بحجة ا

هدمـه  شـقق سـكنية ومحـال تجاريـة، واضـطر أصـحابه علـى عـدة – اإلنـشاء قيـد – ويشمل المبنى
  .بواسطة جرافة لتجنب دفع تكاليف الهدم العالية جدا لبلدية االحتالل

 ١٠/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  فلسطينيا ومصادرة عشرات آالف الشواقل بالضفة١٢اعتقال 

  

 شن جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر اليوم اإلثنين، حملة -اسطة محمد عز العرب  بو-القدس 
 فلسطينيا، فيما تم مصادرة أسلحة ووسائل قتالية ١٢اقتحامات بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 

 ."إرهابية"ومبالغ مالية بحجة استخدامها لتمويل عمليات 

 شابا خالل اقتحامات ١٢عالم، إن جنوده اعتقلوا وقال جيش االحتالل في بيانه لوسائل اإل
وعمليات تفتيش في مناطق مختلفة بالضفة، جرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة المشاركة 

 .في أعمال مقاومة شعبية ضد االحتالل والمستوطنين

ووسائل قتالية كما صادرت قوات االحتالل مبالغ مالية تقدر بعشرات آالف الشواقل وضبط أسلحة 
، على حد زعم "إرهابية"في قريتي الخضر وبيت عوا قضاء الخليل، بذريعة أنها تستخدم في عمليات 

 .االحتالل

واعتقلت قوات االحتالل عددا من الشبان في مواجهات بمحافظتي الخليل وبيت لحم، ففي بلدة بيت 
ما اعتقلت األسير المحرر صالح أسعد عوا، اعتقلت قوات االحتالل الشاب إيهاب محمد بوجة مسالمة، ك

 .فرج من منزله في مخيم عايدة شمال بيت لحم

أما في بلدة الخضر بيت لحم، اعتقلت القوات األسير المحرر خالد الوحش بعد اقتحام منزله، في 
 .الخليل وقت داهمت فيه القوات عددا من منازل المواطنين في بلدة بيت أمر، وجبل الرحمة وسط 

 طارد جنود االحتالل بساعات الليل، عددا من األطفال والفتية، واقتحموا محال تجاريا في إلى ذلك
 .الخليل محاولين االعتداء على طفل واعتقاله

ووفق لشهود عيان، فإن مجموعة من أصحاب المحالت التجارية وأهالي المنطقة تصدوا لجنود 
 >>...ض وهو يصرخ من الخوفاالحتالل لدى محاولتهم اعتقال طفل بعد طرحه على األر

  ١١/٦/٢٠١٩موقع نبض الخليج العربي 

***  



 
١٤

  تقارير

   مرة خالل أيار الماضي٣٠أكثر من " األقصى"ّاالحتالل انتهك ودنس ": األوقاف"

 

 إن الـشهري، تقريرهـا فـي الدينية، والشؤون األوقاف وزارة قالت – اآلن فلسطين – المحتلة القدس
 خـالل المبـارك األقـصى المـسجد فـي التعـسفية وتـدابيرها اتهـا إجراءمـن ّصعدت يسرائيلاإل االحتالل سلطات

 .الماضي أيار شهر

 الحواجز على المشددة األمنية اتجراءاإل والى المبارك، للمسجد االحتالل حصار إلى التقرير وأشار
 ومزاجيـة األعمـار تحديـد سياسـة عـن ناهيـك بواباتـه، علـى بكثافـة الشرطية لعناصره والتواجد ،إليه المؤدية
 .المبارك رمضان شهر في إليه والوصول بالدخول له يسمح بمن االحتالل

 ٣٠ من أكثر األقصى المسجد وانتهك دنس االحتالل إن الرب، أبو حسام األوقاف وزارة وكيل وقال
 "قـصىاأل" المـسجدين علـى االعتـداءات مجمـل وأن وقتـا، ٤٢ اإلبراهيمي المسجد في األذان رفع ومنع مرة،

ــى "اإلبراهيمــي"و ــاقي وعل ــى المــساجد، ب ــادات، الحــراس، وعل ــداءات واإلبع ــى واالعت ــابر، عل ــي بلغــت المق  ف
 .اعتداء ٩٠ من أكثر مجملها

 األقـصى، داخـل المعتكفـين طالـت الطرد وحاالت االعتداءات من جملة الماضي أيار شهر شهد كما
 .االحتالل طةوشر وجنود المستوطنين سوائب قبل من واقتحامه وتدنيسه

ــر ورصــد ــام التقري ــاهو االحــتالل وزراء رئــيس قي ــدنيس نتني ــراق حــائط باحــة بت ــه الب  ًطقوســا وتأديت
 مـن مجموعـة رأس علـى غليـك المتطـرف وقيـام مـشددة، أمنيـة اتٕاجراءو حراسات وسط المكان في تلمودية

 .تلمودية شروحات تلقيهم وسط األقصى المسجد باقتحام التطرف غالة

 حتـى االقتحامـات مـن لمزيـد دعوات وسط ورواده، األقصى المسجد على تحريضه حتاللاال وواصل
 منظمـات اتحـاد( تـسمى مـا باسـم المتحـدث فريـد أسـاف المتطـرف تفوه كما رمضان، من األواخر العشر في

 اكهنـ إلـى الحـج وتـم لليهـود، ًمفتوحـا يـزال ال المعبـد وجبـل رمـضان مـن األواخر العشر بدأت" قائال )المعبد
 المغاربـة بـاب بإغالق االحتالل شرطة تقوم ما وعادة ،"القدس يوم حتى كذلك يظل أن نأمل بسهولة، أمس
 تــسمح التــوالي علــى الثالثــة وللــسنة لكنهــا رمــضان، مــن األواخــر العــشر فــي المــستوطنين اقتحامــات أمــام

 .الفضيل الشهر من األخيرة األيام خالل باقتحامه للمستوطنين

 لـساحات المـستوطنين اقتحـام عقـب القبلـي المـسجد االحـتالل شـرطة من خاصة تقوا حاصرت كما
 االحـتالل مخـابرات وشـرعت المـسجد، داخـل المعتكفـين صـفوف فـي تـوتر لحـدوث أدى ما األقصى، المسجد
 .المنطقة بتصوير

 التـاريخي؛ القـدس سور من مقاطع على وأمريكا يسرائيلاإل الكيان علمي االحتالل، بلدية وأضاءت
 بـاب جهـة مـن الـسور منطقـة اإلضاءة وشملت القدس، إلى األمريكية السفارة نقل على عام بمرور ًاحتفاال
 .الخليل



 
١٥

 ّمكــي، الــشيخ مــسجد بوابــة علــى باالعتــداء المــستوطنين عــصابات مــن مجموعــة قامــت ذلــك إلــى
 .قصيرة فترة خالل المسجد نفس على نوعه من الرابع االعتداء وهو المسجد، قفل وخربت وكسرت

 واعتــدى وقتــا، 42 بواقــع اإلبراهيمــي المــسجد فــي األذان لرفــع منعــه االحــتالل واصــل الخليــل وفــي 
 الجهــة مــن بجــواره الــشموع وأشــعلوا اإلبراهيمــي، جــدار علــى احتالليــة إعالمــا ووضــع العنبــر، غرفــة علــى

 .المسجد أروقة لجميع الدخان ودخول بالجدار، تشوه عنه نتج ما الشرقية

 وأدوا ســليمان بــرك منطقــة يســرائيلاإل االحــتالل قــوات بحمايــة مــستوطنون اقــتحم لحــم، تبيــ وفــي
  .المستوطنين قبل من متكررة القتحامات المنطقة تتعرض حيث تلمودية، طقوسا

 ١٠/٦/٢٠١٩ اآلن فلسطين

***  

  الشهر الماضي٣٧٠ويعتقل ..  فلسطينيا٢٩االحتالل يعدم : "منظمة التحرير"

 

قوات االحتالل اإلسرائيلي أعدمت "قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن  –عمان - نادية سعد الدين 
ً مواطنا فلسطينيا، خالل الشهر الماضي، منهم ٢٩ جراح مختلفة،  ب٣١٢ أطفال، وأصابت ٤ سيدات و٤ً

ًمخططا أميركيا إسرائيليا يستهدف تصفية القضية "ً مواطنا، معتبرة أن هناك ٣٧٠فيما اعتقلت زهاء  ً ً
ً، فيما يزداد المستوطنون غلوا وتطرفا ضد الفلسطينيين"الفلسطينية ً.  

وأوضحت دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير، عبر تقريرها الشهري الصادر أمس بعنوان 
ً شهيدا ارتقوا نتيجة غارات االحتالل ضد المدنيين العزل والمنشآت السكنية ٢٧"، إن "شعب تحت االحتالل"

  ."في قطاع غزة

مواطنين في الضفة الغربية بدم بارد تحت ذريعة محاولتهما تنفيذ "فيما أعدمت قوات االحتالل 
ين بجراح مختلفة نتيجة عدوانها ضد ًعمليات طعن ضد عناصرها العدوانية، كما أصابت عددا من المواطن

قطاع غزة، واعتداءاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بالضرب المبرح أثناء االحتجاز والمواجهات، 
  ."وقمع المسيرات السلمية في المناطق المهددة باالستيالء عليها لصالح االستيطان

ًاجات الخاصة، ضمن المعتقلين، تزامنا  فلسطينيات ومواطن من ذوي االحتي٤ًأطفاال و"وأضافت أن 
  ."ً معتقال خالل النصف الثاني من شهر أيار المنصرم٣٠مع إصدار أوامر اعتقال إداري بحق 

ً مواطنا عن المسجد األقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة؛ ١٦"وأبعدت سلطات االحتالل 
 المقدسيين، بينهم عدد من حراس ًوأصدرت عددا من قرارات الحبس المنزلي بحق عشرات المواطنين

  ."المسجد، وفرضت غرامات مالية كشروط إلطالق سراحهم

 وحدات استيطانية جديدة في القدس ٨٠٥المخطط اإلسرائيلي إلقامة "وحذرت المنظمة من 
  ."راموت" وحدة في مستعمرة ٣٤٥، و"بسغات زئيف" وحدة في مستعمرة ٤٦٠المحتلة، بواقع 



 
١٦

 ضخوا المياه العادمة باتجاه أراضي المواطنين "عيلي"ني مستعمرة مستوط"وأشارت إلى أن 
الزراعية التابعة لقرى الساوية واللبن الشرقية ويتما وقريوت، مما أدى إلى إتالف المزروعات واألشجار، 

 قطعة أرض في قرية دير الحطب، ووضعوا عليها خمس "ألون موريه"كما جرف مستوطنو مستعمرة 
جرف المستوطنون أراضي المواطنين "كما ."محاولة إلقامة بؤرة استيطانية جديدةوحدات متنقلة في 

ًالزراعية الواقعة في الجهة الشرقية لقرية مادما، لشق طريق استيطاني، تزامنا مع اقتحام آخرين منهم 
 وواصل."األراضي الزراعية عند األطراف الشرقية لقرية عصيرة القبلية، وأضرمت النار في محاصيلها

رشق الحجارة باتجاه منازل المواطنين عند أطراف القرية، وباتجاه "المستوطنون المتطرفون عدوانهم عبر 
 المخالة، ما "حومش" جنين، قرب مدخل مستعمرة –مركبات المواطنين المارة عند الشارع الرئيس نابلس 

باالعتداء “ن المتطرفين قامت مجموعة من المستوطني"كما ."أدى إلى إلحاق أضرار مادية في عدد منها
بتعرض "وأفادت ."على المواطنين الفلسطينيين في البلدة القديمة من الخليل، ومنطقة األغوار الشمالية

 منشأة سكنية وتجارية فلسطينية للدمار، خالل قصف وعدوان قوات االحتالل األخير ضد قطاع ٨٠٠
 مدرسة موزعة ١٣شكل جزئي، بينها  منشأة ب٧٠٠ منشأة سكنية بشكل كلي، و١٠٠، حيث دمرت "غزة

  ."على أنحاء القطاع، إضافة إلصابة شبكات الكهرباء وقوارب الصيادين ومعدات الصيد بأضرار كبيرة

 عائلة ١٥ًوهدمت قوات االحتالل عددا من المنازل والمحال التجارية في القدس المحتلة، وأجبرت 
األغوار الشمالية بحجة القيام بأعمال تدريب في على إخالء مساكنهم في منطقة خربة حمصة الفوقا في 

 شجرة زيتون من أراضي قرية برقة، وقطع ٢٥مجموعة من المستوطنين باقتالع نحو "وقامت ."المنطقة
عدد من أشجار اللوزيات من أراضي المواطنين الفلسطينيين الزراعية في خربة يانون الواقعة شرق بلدة 

ذي لقرية فروش بيت دجن، الذي يمتد من منطقة عين شبلي واآلبار عقربا، كما دمرت خط المياه المغ
وعلى صعيد متصل؛ واصلت قوات االحتالل، أمس، عدوانها في األراضي ."االرتوازية حتى مزارع القرية

المحتلة، عبر شن حملة واسعة من المداهمات واالعتقاالت ضد عدد من المواطنين، منهم أسرى 
   .ًال بيت لحم، ومن بلدة الخضر جنوبامحررون، من مخيم عايدة شم

فيما اندلعت المواجهات أثناء اقتحام قوات االحتالل بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث قام 
َالشبان الفلسطينيون برشقها بالحجارة، بينما استأنفت عدوانها بمداهمة عدة منازل في بلدة بيت ُأمر 

ًوطالت االعتقاالت اإلسرائيلية، أيضا، .ًبلدة بيت عوا غرباشمال الخليل، واعتقال عدد من المواطنين من 
مواطنين من منطقتي جبل الرحمة وسط الخليل، وجبل الشريف بالمحافظة، ومن قرية المزرعة الغربية 

  >>...شمال غرب رام اهللا، وبلدة كفر الديك غرب سلفيت

  ٢٢ص/١١/٦/٢٠١٩الغد 

*** 

  



 
١٧

 ر لفلسطينيي الضفة مليون دوال١٦االحتالل اإلسرائيلي ينهب 

  

 اإلسرائيلية، نشر اليوم االثنين، أن الذراع التنفيذية لدولة االحتالل "هآرتس"كشف تقرير لصحيفة 
أكثر من ( مليون شيقل على األقل ٥٨تحتفظ في ميزانية الدولة بنحو ) اإلدارة المدنية(في الضفة الغربية 

 فلسطينيون من الضفة الغربية المحتلة كأموال ، هي أموال أودعها مواطنون) مليون دوالر أميركي١٦
كفالة لدى اعتقالهم من قبل سلطات االحتالل، وعرضهم على المحاكم، سواء لحجة ارتكابهم مخالفات، 

، تم على أثرها عرضهم أمام المحاكم العسكرية "مخالفات أمنية"مثل مخالفات سير، أو اتهامهم بارتكاب 
وبحسب التقرير، فقد تراكم في ميزانية .فراج عنهم بدفع كفاالت مالية عاليةلالحتالل، التي كانت تشترط اإل

 مليون شيقل منذ أواسط التسعينات، بفعل عدم إرجاع هذه األموال التي كان ٥٨دولة االحتالل مبلغ 
 يفترض بأصحابها استعادتها، خاصة في الحاالت التي كانت الغرامة القضائية النهائية التي ألزموا بدفعها
أقل من الكفالة التي تم إيداعها، أو في الحاالت التي تم فرض فيها دفع كفالة مالية عالية لضمان مثول 
المواطن الفلسطيني، في حالة مخالفات جنائية أو مخالفات سير، أمام المحكمة، حتى بعد إطالق سراحه 

التي دفعها الفلسطينيون في ال يوجد أي توثيق لحجم األموال المشابهة " .دون تقديم الئحة اتهام ضده
وفي كل األحوال، فإن  "األراضي المحتلة قبل سنوات التسعينات، وال أين ذهبت هذه األموال وما هو مصيرها

األموال التي دفعها الفلسطينيون ظلت محتجزة لدى االحتالل، وكان على الفلسطيني العادي أن يمر بدروب 
ووفقا للتقرير .لحواجز الفعلية لالحتالل، لمتابعة تحصيل حقه ومالهمن الحواجز البيروقراطية والقانونية، وا

، فإنه ال يوجد أي توثيق لحجم األموال المشابهة التي دفعها "مصدر أمني"الذي يعتمد على معلومات من 
الفلسطينيون في األراضي المحتلة قبل سنوات التسعينات، وال أين ذهبت هذه األموال وما هو 

تقرير عن أن أول إشارة لهذه األموال جاءت في تقرير مراقب الدولة اإلسرائيلي األخير، ويكشف ال.مصيرها
نشر في الشهر الماضي، في الفصل الخاص بعمل المحاكم العسكرية، حيث كان حجم األموال الفلسطينية 

 مليون شيقل، بعدما أعيد في العامين األخيرين جزء من هذه ٥٦.٩التي أودعت في هذه المحاكم 
 تضع عراقيل بيروقراطية هائلة حتى أمام نشطاء يسار "اإلدارة المدنية"ويشير التقرير إلى أن .األموال

إسرائيليين، وجمعيات لحقوق اإلنسان، حاولت مساعدة المواطنين الفلسطينيين في استعادة أموالهم، مثل 
ّة أو الكفالة، ثم أمر مصدق بعدم اشتراط إبراز قسيمة الدفع، ثم قرار من المحكمة العسكرية بإلغاء الغرام

اإلدارة "وجود مانع من إعادة المال لصاحبه الفلسطيني، مع ما يلزم ذلك من مراجعات لدوائر مختلفة في 
عقيدات ، وما يلزمه ذلك من إصدار تصاريح الجتياز الحواجز العسكرية اإلسرائيلية، ثم أخيرا ت"المدنية

ووفقا للتقرير، فإن اإلدارة .إدارية في تحويل المبلغ لفرع البنك الذي يتعامل معه المواطن الفلسطيني
المدنية اعترفت ببدء تراكم المال الفلسطيني منذ سنوات التسعينات، لكن دون أية معطيات عن السنوات 

 .التي سبقت ذلك
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عام )  مليون دوالر أميركي١١أكثر من (ل  مليون شيق٤٠وتبين مثال أن حجم هذه األموال بلغ 
حجم هذه األموال “. مليون شيقل٥٨حزيران الحالي إلى / ، ارتفعت عاما بعد عام لتصل في يونيو٢٠١١

 مليون ٥٨حزيران الحالي إلى / ، ارتفعت عاما بعد عام لتصل في يونيو٢٠١١ مليون شيقل عام ٤٠بلغ 
شاطات االحتالل في الضفة والقطاع عدل في موقعه ولفتت الصحيفة إلى أن موقع منسق ن ”شيقل

، مع شرح حول هذه األموال وطرق الوصول إليها ”جبل المال الفلسطيني“الرسمي إشارة إلى ما سماه 
 شخص دخلوا هذه الصفحات، إال أن المصدر األمني اإلسرائيلي أبلغ صحيفة ٧٠٠٠ومع أن .الستعادتها

وا تفاصيل لمحاولة فحص استحقاقهم ألموال كانوا دفعوها، وسبل أن مئات فقط تجاوبوا وأرسل” هآرتس“
 ١٧.٣٠( مليون شيقل ٦٢ووفقا للتقرير، فقد كان حجم هذه األموال قد بلغ العام الماضي .استعادتها

 بعد أن تمكن المئات من الفلسطينيين من استعادة أموال أودعوها ٥٨، وتراجع هذا العام إلى )مليون دوالر
وبحسب التقرير، أعاد االحتالل .العسكرية والدوائر المختلفة لالحتالل في سنوات سابقةفي المحاكم 

 أعاد ٢٠١٧وفي العام .  مواطن فلسطيني٣٠٠٠ ماليين شيقل لنحو ٥األسبوع الماضي فقط نحو 
 ألف شيقل فقط تمت إعادتها عام ٤٠٠ مليون شيقل من هذه األموال ألصحابها، مقابل ٢.٤االحتالل 

٢٠١٦. 

العربي "دولة لصوصوقال رئيس نادي األسير الفلسطيني قدورة فارس، في تصريحات لـ: قدورة فارس
الكفاالت تؤخذ من األسير في كثير من األحيان عن قضايا بسيطة ال وزن لها، وتكون شرطا "، بأن "الجديد

ألسير من التهم لإلفراج، وحينما تدفع ويفرج عن األسير تبقى هناك إجراءات محاكمة، وتتم تبرئة ا
وشدد ."الموجهة له، لكن تبقى المماطلة في استرداد قيمة الكفالة، والتي قد تستمر لنحو تسعة أشهر

آلية إعادة الكفالة ألصحابها معقدة، لدرجة أن المحامين يتعبون في متابعتها، حتى تصل "فارس على أن 
هم، وقد يكلفهم دفع مبالغ تفوق قيمتها قيمة ٕبأصحابها درجة الملل وامكانية التخلي عنها، ألن ذلك يستنزف

تلك الكفاالت تراكمت نتيجة تلك " وأشار رئيس نادي األسير الفلسطيني إلى أن."الكفالة نتيجة المتابعة
المماطالت، وهو أمر ينسجم مع أن دولة االحتالل هي دولة لصوص بكل ما تحمل الكلمة من معنى، 

من جانبه، قال رئيس هيئة شؤون األسرى ."ل الشعب الفلسطينيفإسرائيل تسعى دائما إلى إثقال كاه
نحن سنتابع مع المحامين كيفية رفع ": "العربي الجديد" والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر، في حديث لـ

دعاوى من أجل استرجاع هذه المبالغ، التي قد تكون قيمتها أكثر من هذا المبلغ، ولكن نحن غير قادرين 
، مشيرا إلى أن هذه األموال األصل فيها أن تعود إلى أصحابها، أو إعادتها للسلطة "قيمتهاعلى تحديد 

 .الفلسطينية إلعادتها إلى أصحابها

 ١١/٦/٢٠١٩العربي الجديد 

***  
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  امالك الكنيسة االرثوذكسية

  استيطانية لجمعية القديمة القدس في للكنيسة عقارات بيع على يصادق االحتالل

 

 األرثـــوذكس، الـــروم كنيـــسة بـــه تقـــدمت التماســـا االثنـــين، اليـــوم العليـــا، االحـــتالل محكمـــة رفـــضت
 "كوهـانيم عطيريـت" لجمعيـة المحتلـة بالقـدس العتيقـة البلـدة فـي للكنيـسة عقـارات ثالثـة بيع على وصادقت

 .االستيطانية

 بمـا الكنيـسة، ممتلكـات بيـع بـشأن عامـا ١٤ نحـو اسـتمر قضائيا صراعا لينهي الرفض هذا ويأتي
 .العتيقة البلدة في "النصارى حارة" في مكانتها تعزز التي االستيطانية للجمعية مكسبا يعتبر

 األيــام فــي تلقــت إنهــا قولــه البطريركيــة فــي مــصدر  العبريــة "هــآرتس" صــحيفة نقلــت جانبهــا، مــن
 .القرار لغاءإ على العمل تنوي الكنيسة وأن األمالك، بيع عملية في الفساد عن جديدة شهادات األخيرة

 في والفساد الرشوة بشأن االدعاءات عن تنازلوا البطريركية محامي فإن العبرية، الصحيفة وبحسب
 علـى وثـائق عـرض يـتم ولـم الـصفقة، على التوقيع صالحية عدم ادعاءات عن تنازلوا كما الصفقة، أساس

 .فعال دفعه تم الذي غالمبل أضعاف ٩ عرضت قد كانت االستيطانية الجمعية أن إلى تشير المحكمة

 أن المتوقـع ومـن ،"محميـين مـستأجرين" ويعتبـرون المبـاني هذه يشغلون فلسطينيين أن إلى يشار
 .منها إلخالئهم قضائية بإجراءات "كوهانيم عطيريت" االستيطانية الجمعية تبدأ

 نعـ حينـه، فـي العبريـة "معـاريف" صـحيفة نـشرت حيـث ،٢٠٠٥ العام في بدأت قد القضية وكانت
 الخطـاب بـن عمـر شـارع فـي "إمبـ" وفنـدق طوابـق، ٤ مـن يتـألف الـذي "بتـرا" فنـدق :الثالثة المباني بيع

 في "المعظمية بيت" هو آخر ومبنى كبيرين، طابقين من يتألف والذي العتيقة البلدة مدخل في الخليل بباب
 .القديمة البلدة في اإلسالمي الحي في المعظمية شارع

 .عهده في الصفقة نفذت الذي إيرينيوس البطريرك إقالة بعملية البدء إلى لنشرا أدى حينه وفي

 تـــتم ولـــم ورشـــوة، فـــساد أعمـــال علـــى تنطـــوي الـــصفقة أن ثيوفيلـــوس الجديـــد، البطريـــرك وادعـــى
 .الكنيسة في المسؤولين قبل من عليها المصادقة

ــة وقالــت ــم إيرينــوس إن البطريركي ــى يحــصل ل ــسينود مجلــس مــصادقة عل  وأن الــصفقة، نجــازإل ال
 الثمن أن أكدت كما .بالصفقة للدفع "كوهانيم عطيريت" من رشاوى تلقى قد باباديموس البطريركية محاسب

 .الثالثة العقارات بقيمة مقارنة جدا متدنيا يعتبر االستيطانية الجمعية دفعته الذي

 وصــادقت يركيــة،البطر ادعــاءات الماضــي، العــام رفــضت، قــد المركزيــة االحــتالل محكمــة وكانــت
 علـى العليـا المحكمـة إلى التماسا البطريركية قدمت ذلك أعقاب وفي .الصفقة على شتاينتس غيال القاضية

 .القرار
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 األسـبوع جـرت التـي المـداوالت خـالل تراجعـوا قـد الكنيـسة محـامي فـإن ،"هـآرتس" صـحيفة وبحسب
ــى للتوقيــع صــالحية وجــود وعــدم والفــساد الرشــوة ادعــاءات عــن الماضــي  رفــضت وبالنتيجــة .الــصفقة عل
 ".كوهانيم عطيريت" إلى العقارات ملكية نقل إلى وصادقت االلتماس المحكمة

ــة ادعــاء أكــدوا القــضاة أن ورغــم ــاديموس أن البطريركي ــى حــصل باب ــغ عل  مــن دوالر ألــف ٣٥ مبل
 الــصفقة أســاس أن إثبــات مــن تــتمكن لــم البطريركيــة" أن نتيجــة إلــى توصــلوا أنهــم إال ،"كوهــانيم عطيريــت"

 ".فاسد

 عــشرات علــى يحتــوي الــذي ،"بتــرا" فنــدق أن حيــث المبــاني، قيمــة إلــى أيــضا المحكمــة تتطــرق ولــم
 ســنة قبـل نــشرت، قـد كانــت "هـآرتس "صــحيفة أن علمـا فقــط، دوالر ألـف ٥٠٠ بمبلــغ شـراؤه تــم قـد الغـرف

 أضـعاف ٩بــ يزيـد كثيـرب أكبـر مبلـغ دفـع علـى وافقـت "كوهـانيم عطيريـت" فـإن الصفقة بحسب أنه ونصف،
  .المحكمة على الوثائق هذه تعرض لم البطريركية أن بيد المبلغ،

  ١٠/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  فعاليات

  جمعية رجال األعمال في غزة تثمن مواقف الملك بدعم القضية الفلسطينية

  

ابت لألردن بقيادة ثمنت جمعية رجال األعمال الفلسطينيين في قطاع غزة الموقف الث – بترا –غزة 
جاللة الملك عبد اهللا الثاني في دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على نيل الفلسطينيين جميع حقوقهم 

  .المتمثلة بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

 مرور وهنأ رئيس الجمعية علي الحايك في بيان صحفي، جاللة الملك عبد اهللا الثاني بمناسبة
ً عاما على جلوس جاللته على العرش، مشيدا باإلنجازات المتواصلة التي حققها جاللته على ٢٠

الساحتين الداخلية والخارجية، حيث عمل على بذل الجهود الرامية للنهوض بالمملكة وتحقيق األمن لشعبه 
الشعب الفلسطيني والسهر على راحتهم، وعلى الصعيد الخارجي من خالل جوالته المتعددة لحماية 

  .ومقدساته

وأشار الحايك، إلى دور األردن تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة من خالل مواصلة امدادهم 
ٕبالمساعدات الغذائية والطبية وارسال شاحنات أدوية باستمرار لدعم القطاع الصحي، إضافة للمستشفى 

ألزمة االقتصادية التي يعيشها القطاع جراء االردني الميداني لعالج الحاالت االنسانية بهدف التخفيف من ا
  .الحصار االسرائيلي المفروض عليه منذ سنوات

 ٩ ص١١/٦/٢٠١٩الرأي 

***  
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  آراء عربية

  "صفقة القرن"فريدمان و

 التي تسعى من خاللها اإلدارة األميركية إلى تصفية القضية "صفقة القرن"صحيح أن   - محمد سويدان
إال أنها لم تمت بعد، بالرغم من الرفض الفلسطيني ..ير من العوامل والظروفالفلسطينية، تترنح جراء الكث

نعم، موعد اعالن الصفقة قد تأخر بسبب عدم تمكن بنيامين .واألردني والعربي والعالمي لها وألهدافها
راجع نتنياهو تشكيل حكومته اليمينية التي من خاللها ستطبق االدارة األميركية هذه الصفقة، ولكنها لم تت

فهذه اإلدارة .. عنها، بل هي تسير في تطبيقها أوال بأول، كما فعلت سابقا، والتلتفت للمواقف الرافضة لها
تعتقد أنها قادرة على تنفيذ الصفقة، وفرض األمر الواقع على الجميع دون استثناء، خصوصا أن كيان 

وهي (ية، أن األطراف المعنية األخرى االحتالل هو الذي سينفذ بنودها كاملة، فيما ترى اإلدارة األميرك
لن تستطيع ايقاف هذه الصفقة، وستضطر للتعامل معها ) بالمناسبة األساسية في القضية الفلسطينية

وبهذا السياق، نفهم التصريحات الصحفية األخيرة للسفير .نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية أميركية عليها
ان التي قال فيها إن من حق إسرائيل ضم أجزاء من الضفة األميركي لدى كيان االحتالل ديفيد فريدم

فاإلدارة األميركية، وكما فعلت في السابق، لم تنتظر حتى إعالن تفاصيل .١٩٦٧الغربية المحتلة في العام 
صفقة القرن، فقامت بتنفيذ بعض من أهم بنودها التصفوية، ونقصد بذلك، اعترافها بالقدس عاصمة 

وقف تمويل وكالة غوث عتراف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ولكيان االحتالل، واال
ويبدو، من التصريحات األخيرة للسفير .، تمهيدا لتصفيتها)األونروا(ئين الفلسطينيين جوتشغيل الال

 في ، أن االدارة األميركية،" المستوطن األميركي"األميركي في الكيان والذي أطلق الفلسطينيون عليه لقب 
طريقها لدعم خطوة إسرائيلية لضم المستوطنات لكيانها، دون االلتفات مرة أخرى للمواقف الرافضة لمثل 

من الواضح، أن ما يهم .هذه الخطوة االخيرة التي ستدمر حل الدولتين المقر دوليا لحل القضية الفلسطينية
ه الحقوق غير موجودة في صفقة  ليست الحقوق الفلسطينية، فهذ"صفقة القرن"اإلدارة األميركية في 

القرن، والحديث يدور حول تحسين الظروف االقتصادية للفلسطينيين دون أي حقوق سيادة على أرض 
الضفة الغربية؛ فاالدارة األميركية مهتمة في صفقة القرن، بتحقيق مصلحة كيان االحتالل وأهدافه، وهي 

جربة، فإن اإلدارة األميركية، ستواصل تنفيذ الصفقة من الت.لذلك تقوم بكل الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك
وحينما . فهذا األمر اليهمها كثيرا، السيما أنها تقوم بتنفيذها على أرض الواقع. دون االعالن عن بنودها

الجوانب (ستعلن عن بنودها، ستكون طبقتها كاملة، باستثناء ما تقول إنها بنود تخص الجانب الفلسطيني
فالصفقة كما هو حاصل .. عندها، اليهمها إذا ماوافق الفلسطينيون عليها أم ال).. صفقةاالقتصادية من ال

هنا التكفي االدانة أو الرفض اللفظي، .. إن افشال الصفقة، يكون بفعل حقيقي على األرض. اآلن قائمة
  .ٕوانما فعل شعبي ورسمي فلسطيني وعربي واسع

  ١٤ص/١١/٦/٢٠١٩الغد 
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 عال؟هل انتهت ف.. صفقة القرن

     صبري الربيحات. د 

شبعة بالحديث عن صفقة القرن كما كانت في االسابيع واالشهر األجواء العربية والعالمية لم تعد م
القليلة الماضية، فقد خبا الحديث عن الصفقة وقلت التسريبات حول مضامينها وبنودها واحتماالت تأثيرها 

تراجع الحماس للصفقة يعود لعوامل عديدة ليس اقلها مقاومة . على شعوب وأنظمة وبلدان المنطقة
نية لها وتغير المشهد السياسي في إسرائيل اضافة إلى تغير اهتمامات الواليات ورفض االطراف المع

  .المتحدة بالتزامن مع اعالن اسماء المرشحين لالنتخابات الرئاسية القادمة

في تعيين مساعد وزير الخارجية األميركي لشؤون الشرق األوسط ديفيد شينكر اشارة جديدة حول 
السؤال . مقترح االميركي لحل اكثر القضايا العالمية استعصاء على الحلتغير أو ربما تأجيل في طرح ال

  الذي قد يبقى عالقا هل سيغير دخول شينكر من االدوار التي يقوم بها كوشنر أم أن الخل أخو الخردل؟

بعيدا عن الجدل الذي تثيره االوساط العربية حول مواقف االطراف العربية والعالمية من خطة 
ٕومة بين العرب واسرائيل، ودون النظر إلى الخطط والتحضيرات التي يقوم بها البعض على السالم المزع

هيئة ورشات ومؤتمرات تحضيرية للخطة االميركية التي اتفق على تسميتها بصفقة القرن فإن الجانب 
انت بنودها اإلسرائيلي ال يبدي حماسا كبيرا الستقبال هذه الصفقة وال يرغب باالطالع على تفاصيلها ايا ك

وشروطها، فاإلسرائيليون ال يريدون ان يتنازلوا عن شيء وال يرغبون في االلتزام بما قد يثنيهم عن 
وما فلسطين إال جزء من الدولة اليهودية التاريخية التي يطمع الصهاينة في . اهدافهم وتطلعاتهم التوسعية

  .بنائها على مراحل

عوامل مهمة في اضعاف قوة الدفع والحماس العربي المعارضة األردنية والفلسطينية للصفقة 
للصفقة لكن العامل االبرز واالهم ارتبط بتعثر جهود تشكيل الحكومة اإلسرائيلية والعودة إلى خيار حل 

وحتى لو نجحت مساعي نتنياهو في تشكيل حكومة ائتالفية فقد كان . الكنيست واجراء انتخابات جديدة
ض الفلسطينيين للصفقة ليقولوا إن العرب ال يريدون السالم، ويمضي اإلسرائيليون يعولون على رف

  .اإلسرائيليون في تنفيذ مخططاتهم

بالنسبة لالحزاب اإلسرائيلية؛ الحاكم والمعارض منها هناك استراتيجية واضحة يعمل الجميع على 
لتوراتية التاريخية ٕخدمتها وان اختلفت التكتيكات فالهدف األسمى هو بناء دولة اليهود على الحدود ا

  .واالبتالع التدريجي لألرض والتخلص من سكانها

للقيام بذلك يعمل اليهود على شيطنة الفلسطينيين وحشد التأييد السياسي العالمي واألميركي 
ٕلمخططاتهم والهاء العرب في مفاوضات وأدوار ونزاعات واعتبار هذه النزاعات سببا في تأخر المفاوضات 

  . االحتالل خشية التهديد الذي تمثله القوى الفلسطينية ألمنهم وبقائهمومبررا الستمرار
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االستراتيجية الصهيونية التي نجحت في ابتالع األرض وطرد السكان وتحييد المعارضة الدولية 
تعمل ومن خالل االبقاء على السلطة الوطنية لخلق انطباع وهمي برغبتها بالتفاوض في الوقت الذي 

ا االستيطاني وتغيير الواقع على األرض وتحويل اتجاهات وقيم ومواقف العديد من تمارس فيه نشاطه
  .القيادات العربية من معارضة إلى مؤيدة لما تقوم به إسرائيل

ايا كانت الصفقة ومستقبلها فإن القيادات اإلسرائيلية تحتفل بكونها نجحت في تحقيق بعض 
لقد . ق الحلم الصهيوني الذي يعمل الجميع على خدمتهالمكاسب التي راكمت االنجازات على طريق تحقي

استطاع نتنياهو واللوبي الداعم إلسرائيل أن ينتزعوا اعترافا من ترامب بالقدس عاصمة ابدية إلسرائيل 
وتمكنوا من اقناعه بأهمية نقل السفارة، واستطاع نتنياهو السير في مشروعه االستيطاني بال اعتراض 

  .أميركي

عمل ترامب على وقف دعم االنروا وايقاف عمل . جرؤ احد على اتخاذها من قبلفي خطوة لم ي
المكتب التمثيلي الفلسطيني في واشنطن وتكثيف الضغوط على الفلسطينيين دون ان تتعطل اي من 

السياسة الصهيونية . المخططات الصهيونية في االستيطان والتهويد والتضييق على الشعب الفلسطيني
بدأ قضم االراضي وهضمها والخفض المستمر لتوقعات الفلسطينيين وادخالهم في دوامة القائمة على م

من هنا فإن الصفقة . المفاوضات العبثية تحقق انجازات متتالية دون الحاجة إلى مباركة او تأييد من أحد
يريدون قد تشكل عائقا لهذه الخطط، االمر الذي يجعل الترحيب بها ضربا من النفاق والتظاهر بأنهم 

السالم في حين ان إسرائيل تعلم جيدا انها تتقدم وتحقق انتصاراتها بسبب غياب اي استراتيجية عربية 
  .للحد من التوسع والطموحات الصهيونية الواضحة والثابتة

  ١٤ص/١١/٦/٢٠١٩الغد 

*** 

 إرادة ومبدأ.. الصمود 

 كمال زكارنة

الثبات على المواقف والتمسك بالمبادئ واالصرار والتصميم على الحقوق ورفض التنازل عنها، ال   
ّيحتاج الى اموال طائلة وسالح حديث وفتاك، وكل ما يتطلبه فقط توفر االرادة والتزام ادبي واخالقي 

ادئ، لصناعة صمود متميز وفريد من نوعه، يستطيع ان يدحر االغنياء والمدججين بأحدث االسلحة بالمب
واكثرها تطورا وقوة تدميرية، ويضعهم في حيرة ومتاهة تجعلهم يتناقضون مع انفسهم ومع غيرهم، صمود 

صمود االردن يختلف تماما عن ممانعة صاغها واشهرها غيرهم من غير التزام بها وال جدوى لها، انه 
وفلسطين، في وجه اعتى قوتين في العالم والشرق االوسط، اميركا واسرائيل، اللتين حاولتا فرض تسوية 
تصفوية للقضية الفلسطينية تحت عنوان صفقة القرن، صمود افشل الصفقة وملحقاتها وتوابعها 

  .وتفرعاتها



 
٢٤

نص مشروع قرار امام الكونغرس الذي تناول " امس "الدستور"الخبر الذي انفردت بنشره جريدة   
االمريكي يؤيد حل الدولتين النهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي، ويحذر من ان ضم اسرائيل لالراضي من 
الضفة الغربية المحتلة سيقوض السالم، وان حل الدولتين يضمن بقاء اسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية 

  .آمنة ويحقق طموحات الفلسطينيين

ح هذا المشروع امام الكونغرس االمريكي لمناقشته وبحثه وربما اقراره وتبنيه الحقا في مجرد طر  
 متداوال للبحث كخيار لحل "مشروعا"هذا الوقت، يعني ان صفقة القرن تم وضعها على الرف، ولم تعد 

ية لم يأت من الصراع الفلسطيني االسرائيلي وانما تم استبعاده، وهذا التحول في الموقف والسياسة االمريك
فراغ، وانما جاء نتيجة مواقف صلبة وعنيدة وثابتة للقيادتين االردنية والفلسطينية، اثمرت رغم كلفتها 
العالية، الى جانب الجهود الدبلوماسية والسياسية المكثفة التي بذلتها القيادتان االردنية بقيادة جاللة 

حمود عباس، على مستوى الواليات المتحدة االمريكية الملك عبداهللا الثاني والفلسطينية بقيادة الرئيس م
منذ ان بدأ الحديث عن ما يسمى بصفقة . ذاتها، وعلى المستوى الدولي والعربي واالسالمي واالقليمي

ّالقرن كان موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني واضحا وصريحا وثابتا، لم يتغير ولم يتبدل، عبر عنه جاللته 
وحكمة، وأكد ان حل الصراع الفلسطيني االسرائيلي ال يمكن ان يتحقق اال على بكل وضوح وعقالنية 

اساس مبدأ حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، على حدود 
 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق سالم دائم وعادل وشامل، وضمان امن ١٩٦٧الرابع من حزيران 

هار دول وشعوب المنطقة كافة، كما كان موقف القيادة الفلسطينية صارما جدا برفض الصفقة جملة وازد
وتفصيال، وظهر واضحا عناد الرئيس محمود عباس واصراره على رفضها مهما بلغ الثمن والكلفة، وانهالت 

اء وجهد مقدر الضغوطات السياسية والمالية على االردن وفلسطين، وتصدى لها االردن بكل حنكة وذك
ّوعظيم، ونجح في انقاذ وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين من موت محقق، وشكل الموقف 
والجهد االردنيين بقيادة وتوجيه جاللة الملك، اسنادا قويا جدا للموقف الفلسطيني، ومنع االستفراد بالجانب 

طينية من مؤامرة تصفوية هي االخطر في الفلسطيني، وعزز موقف القيادة الفلسطينية وحمى القضية الفلس
الكونغرس االمريكي الذي يحاول االن تدارك مخاطر صفقة القرن، وانقاذ . تاريخ القضية الفلسطينية

اسرائيل الدولة المحتلة من الزوال المحقق مستقبال اذا تم فرض صفقة القرن بالقوة، ال شك انه توصل الى 
ة على اسرائيل ال تقل عن مخاطرها على القضية الفلسطينية، النها نتيجة حتمية بأن مخاطر تطبيق الصفق

 والكراهية ضد الكيان المحتل، وتطيل امد الصراع في ءباختصار تؤجج الصراع وتضاعف حاالت العدا
المنطقة، وتبقي اسرائيل هدفا دائما للضرب واالزالة بصفتها قوة احتالل، اي ان المشروع الذي يناقشه 

 . اسرائيل قبل ان يحقق طموح الفلسطينيين والعربالكونغرس ينقذ

  ١١/٦/٢٠١٩الدستور 

*** 
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 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس آتية ال محالة

 سري القدوة

هجمة مسعورة منظمة تقودها حكومة االحتالل االسرائيلي ومؤسساتها ان القدس تتعرض الي  
المختلفة سواء العسكرية او االمنية والمدنية حيث اقدمت قوات االحتالل على تصعيد وتيرة اقتحامات 
المستوطنين للمسجد األقصى المبارك وهو ما يؤشر الى رفع وتيرة االستفزاز لمشاعر المصلين بهدف 

عل تستغلها سلطات االحتالل لتنفيذ التقسيم الزماني والمكاني لقبلة المسلمين األولى والتي استدعاء ردود ف
اعدت الخطط المسبقة بالتنسيق مع وحدات جيش االحتالل االسرائيلي والمستوطنين من اجل السيطرة علي 

في القدس القدس والعمل علي تهويدها وفرض سياسة االمر الواقع علي اهلنا المرابطين الصامدين 
 .الشريف

ان المخاطر التي تهدد المسجد األقصى المبارك مستمرة في التصاعد وتطال كافة المعالم العربية  
أورشليم ذات ( واإلسالمية بالقدس لتحقيق األطماع اليهودية في اختطاف القدس من أهلها وتحويلها إلى 

ًمدنيا واليهودي عقائديا) الطابع الغربي  ً. 

ًحتالل السافرة المتخذة بحق المسجد االقصى تعد عدوانا مدروسا على الشعب أن إجراءات اال  ً
ًالفلسطيني ومقدساته وخرقا صريحا لحقوق العبادة وممارسة الشعائر الدينية والعقيدة وحرية الوصول الى  ً

  .االماكن المقدسة ودور العبادة التي كفلتها المواثيق واالتفاقات الدولية كافة

ًسطينى لن يسمح بتمرير المخطط االحتاللي القاضي بتقسيم المسجد األقصى زمانيا ومكانيا ان الشعب الفل ً
ولعل المطلوب من المجتمع الدولي بكافة المنظمات والمؤسسات الدولية وحكومات ودول العالمين العربي 

راءات واإلسالمي بضرورة التحرك العاجل والسريع والعمل على كافة المستويات من اجل وقف االج
االحتاللية، التي تشكل مساسا خطيرا بأماكن العبادة وبأحد أقدس مقدسات العرب والمسلمين ، إضافة الى 

  .ما تمثله من انتهاك صارخ وخطير لكافة القوانين والشرائع الدولية

ان القدس تتعرض ألشرس سياسة تهويد في تاريخها خاصة بعد قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب بنقل 
فارة بالده إلى القدس المحتلة والهجمة على رجال القدس إلى جانب ما تتعرض له باقي محافظات س

الوطن من حمالت اعتقاالت ومداهمات وقتل بالرصاص الحي وهدم بيوت ومصادرة أراض في ظل حصار 
 . لقطاع غزة وقتل أبناء شعبنا

لدرجة االولي ومسؤولية عربية ان مسؤولية مواجهة هذا االحتالل هي مسؤولية كل فلسطيني با 
ودولية حيث بات اليوم على الكل الوطني ان يدرك حجم ومخاطر هذا االحتالل وان يتحمل الجميع 
المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية واألخالقية من اجل إيجاد حل عادل ودائم لقضية فلسطين وفقا 

 .ةللقانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات الصل
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فى ظل هذا العدوان الغاشم على القدس والمقدسات االسالمية البد أن يتحمل كل العرب والمسلمين  
المسؤولية المتكاملة من اجل حماية القدس والوقوف الي جانب ابناء الشعب الفلسطيني المرابطين 

هويد القدس الصامدين في القدس الشريف والتضامن معهم بدعم صمودهم اليومي في مواجهة مخططات ت
 . وتهجير ما تبقي من سكان عرب ومسلمين فيها

ان الغطرسة والهيمنة اإلسرائيلية وممارسات االحتالل االسرائيلي وتدخله المباشر والسافر في  
شؤون حياة شعبنا اليومية في القدس يعكس مدى الهيمنة االسرائيلية التي يجب علي الجميع رفضها 

س والعمل بشكل جماعي لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على حكومة ورفض المشاريع التصفوية للقد
ٕاالحتالل لرفع القيود عن القدس وازالة العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل في وجه الموطن الفلسطيني 
المقدسي والتصدي لها بكل قوة من اجل تعزيز الصمود ودعم مشروعنا الوطني الذي سوف يستمر 

 .ٕ التي ستقود إلى تحقيق الحلم واقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدسويتواصل بالتضحيات

ٕان معركة القدس تتطلب وحدة نضال شعبنا ومصيره وان معركة الشعب الفلسطيني هي معركة  
ٕواحدة وان شعبنا سيواصل نضاله حتى استعادة استقالله الوطني وان تعزيز صمود اهلنا في القدس ال 

 هذا االنقسام الفلسطيني وبات االن من الضروري وال بد من دعم كل الجهود يمكن ان يتحقق فى ظل
العربية والدولية التي تبذل من اجل تحقيق المصالحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية بين أبناء 
الشعب الفلسطيني بما يسهم في المحافظة على مكتسبات شعبنا النضالية وتمكينه من المضي قدما في 

 .  استعادة كامل حقوقه المشروعةسبيل

ان الشعب والقيادة الفلسطينية وكل الدول العربية الشقيقة ودول وشعوب العالم الحر ينادون  
بالسالم على أرض السالم ، ويؤكدون أن القضية الفلسطينية هي مفتاح السالم والحرب في المنطقة بل 

ارة األميركية يأبى إال أن تعم المنطقة اآلالم والخراب والعالم، إال أن هذا االحتالل المدعوم من قبل اإلد
والتشريد مما يجعلنا نتساءل عن جدوى قيم العدالة والحرية وحقوق اإلنسان والديمقراطية التي يتشدقون 
بها ليل نهار والتي تعريهم وتعري زيفهم وكيلهم بمكيالين، فبات من الضروري ان يتقدم العرب ويقومون 

قفهم ومسؤولياتهم إلى حجم الجريمة اإلرهابية المنظمة التي تقوم بها حكومة القتل واإلرهاب باالرتقاء بموا
اإلسرائيلية، حيث تكشف هذه الجريمة أن هذه الحكومة البربرية تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته 

 .الوطنية ومستقبله على هذه األرض وليس أي شيء آخر

بنا في القطاع وطبيعة هذه المجزرة التي ارتكبت في بيت إن حجم هذه الجرائم المفتوحة ضد شع 
ًحانون، والتي يجب أيضا أن تتحمل األمم المتحدة مسؤوليتها إزاءها كونها وقعت في إحدى منشآتها، 
ًيستدعي مواقف عملية فورية من كافة الدول والمجموعات الدولية، فصمتها لم يعد مقبوال، بل ويضعها 

 .مة اإلجرام اإلسرائيليفي موضع الشريك مع حكو
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ًان جماهير شعبنا في الوطن والشتات مطالبة بالخروج بمسيرات جماهيرية حاشدة ومستمرة تنديدا  
ًبهذا العدوان المجرم على القدس وتأكيدا على وحدة المصير الفلسطيني في مواجهة هذا العدو الغاصب 

زيز صمود ابناء الشعب الفلسطيني فى والتصدي الجماهيري لكل اشكال القمع االحتاللي من اجل تع
 فلسطين حرة عربية  القدس، فحان الوقت ليعلو الصوت الفلسطيني من اجل الدولة الفلسطينية من اجل

  .  صمود اهلنا في القدس لمواجهة االحتالل وممارساته العنصرية الحاقدة ودعم

الفلسطينية ، في القدس ان معركتنا مع االحتالل في القدس معركة مستمرة من اجل الدولة  
 في القدس رجال ال تغيب عنهم  يتواصل النضال جيال وراء جيل في مواجهة غطرسة االحتالل وعنصريته،

الشمس يسطرون اروع صفحات النضال والصمود فتحية إلى أهلنا الصامدين أبطال القدس حراس األقصى 
   طليعة الكفاح من اجل التحرر من االحتالل ونيل االستقالل

 .رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية - سفير النوايا الحسنة في فلسطين*
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Provocative thoughts 
Editorial 

As if the Palestinian-Israeli conflict needs more complications and obstacles, US 

Ambassador to Israel David Friedman said in an interview published by The New York 

Times last Saturday that Israel has the right to annex at least some of the occupied West 

Bank. 

Who gave Friedman the right to determine the future of the West Bank or the licence to 

seal the future of the Palestine is something that is most troubling to all parties. Friedman 

went on to amplify his provocative thoughts on the future of the West Bank by saying that 

“under certain circumstances, I think Israel has the right to retain some, but unlikely all, of 

the West Bank”. 

It is no solace to the Palestinians to hear the US ambassador to Israel make such dangerous 

policy statements, which Israel would not hesitate to interpret as yet another green light to 

annex more of what is left of the occupied Palestinian territories. 

The timing of the publication of Friedman’s ideas on the Palestinian-Israeli conflict came 

after Jared Kushner, the senior adviser at the White House and the reputed broker of the 

“deal of the century” on behalf of President Donald Trump, had just concluded his visit to 

Israel. 

Friedman’s remarks reinforce the long-held Palestinian suspicion that the infamous “deal” 

will entail the usurpation of large parts of the West Bank, leaving the Palestinians little 

territory to construct their own independent state, and dissipating whatever hope is left to 

resuscitate the conflict from imminent demise. 

No doubt Friedman wanted to test the waters on the controversial “deal of the century” by 

revealing bits and pieces of it before it is finally exposed in full to all parties, including the 

international community. 
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This gradual administration of the bitter medicine for the final shape of the US-made 

“solution” to the Palestinian case will not make the reception of the “deal” any more 

palatable to the Arab and Muslim worlds, which have set the parameters of the minimum 

basis for the resolution of the Palestinian problem in the recently held Arab and Islamic 

summits in Mecca. 

Both the Arab and Islamic summits conditioned the resolution of the Palestinian-Israeli 

conflict on the two-state solution, with East Jerusalem serving as the capital of the 

Palestinian state in all of the West Bank. Any deviation from this Arab and Islamic 

principled proposal for ending the Palestinian case is obviously and automatically rejected 

outright. 

Washington should be the first to take on board this final Arab and Muslim stance on the 

Palestinian problem if it is ever serious about ending it. 
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The continuing struggle for Palestinian rights among California 

Democrats 
 

James J. Zogby 

It was back in the mid-1980's that Jack O'Dell, a long-time adviser first to Martin Luther 

King Jr. and then to Jesse Jackson, taught me a lesson I never forgot. The gist of his advice 

was that when struggling against adversaries to secure your rights, never be devastated by 

setbacks and never become overly confident after feeling you have made progress. 

What prompted this advice were a few incidents that occurred in the early 1980's. In the 

lead up to the 20th anniversary of Martin Luther King-led 1963 "March on Washington", 

the organisers of the commemorative event invited the participation of Arab Americans, 

through our organisation, the American Arab Anti-Discrimination Committee. Our 

chairman, former senator James Abourezk, was asked to serve on the National Steering 

Committee and invited to speak at the event, and I was asked to serve on the National 

Planning Council. On learning of this, major American Jewish organisations protested and 

threatened to withdraw their support and involvement in the event. They objected to our 

participation and to Abourezk's speaking role. After weeks of heated exchanges, we won. 

Arab Americans marched and our chairman's role was secured on the steering committee 

and as a speaker. 

Later that same year, Jesse Jackson announced his candidacy for president of the United 

States and appointed me as a deputy campaign manager. Early in campaign, a group of 

liberal American Jewish leaders requested a meeting with Jackson to express their 

concerns both with his expanded outreach to the Arab American community and the fact 

that he had brought me on board. The meeting took place, they raised their objections, and 

Jackson rejected their concerns. 

Throughout this entire ordeal, I sought support from Jack O'Dell and his advice as to how 

best to weather these storms. When I had first learned of their objections to my being in the 

campaign, I was so frustrated at having to go through much the same fight we had just 

gone through over our involvement in the 20th anniversary march, I told both Jackson and 

O'Dell that I felt like quitting. Their response was "if you quit, you give your adversaries 

exactly what they want. What they fear most is that you'll stick around and fight". Then, 

after my role in the campaign was affirmed by Jackson, I told Jack O'Dell how good it felt 

to win. He offered another piece of advice, a cautionary note. When you think you are 
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winning, he said, do not turn your back, because your adversaries have not given up. They 

will come after you again. 

I have carried these words of wisdom with me throughout my political career and it has 

helped carry me through many political storms. I thought about O'Dell's lessons after 

learning about developments at last week's California Democratic Convention. 

In the lead up to the convention, a group of Arab American and progressive Jewish 

Democrats prepared five resolutions on various aspects of Palestinian rights and the path 

to an Israeli-Palestinian peace. Buoyed by polls demonstrating the extent to which attitudes 

among rank and file Democrats had shifted on the question of Palestine, their resolutions: 

condemned recent actions by the Trump administration (aid cuts, moving the US embassy 

to occupied Jerusalem, turning a blind eye to Netanyahu's settlement expansion); called for 

the Palestinian right of return; condemned Israel's Jewish nation-state law; criticised 

equating criticism of Israel with anti-Semitism; and called for an end to the blockade of 

Gaza. 

After protests from a number of major American Jewish organisations, the California 

Democratic Party leadership undertook to blunt the criticism by rewriting and "watering 

down" the resolutions and, in violation of the party's own rules, refused to allow the 

original resolution language to be brought to a vote. The Jewish press crowed that the 

party "rejects resolutions critical of Israel". And members of the Arab American and 

Progressive caucuses who had drafted the original language were justifiably frustrated by 

having been steamrolled by the party leadership. Some saw the entire enterprise as a loss. 

But on closer examination, a different picture emerges. On the one hand, the fact that the 

pro-Israel groups and the party leaders had to resort to heavy-handed tactics to sideline the 

original resolutions and feared losing if they had allowed them to come to a vote by the 

membership, they only served to expose the weakness of their position. At the same time, 

on closer examination, while the rewritten resolutions struck language they found 

objectionable, for example, "the right to return" or the language about anti-Semitism, and 

included more pro-Israel language, they also felt obliged to maintain significant parts of the 

Arab American/Progressive resolutions. The rewritten resolutions, for example, criticise 

the "premature" US embassy move to occupied Jerusalem, call for a reinstatement of US 

aid to UNWRA for "Palestinians who became refugees as a result of Israel's 

establishment", criticise the "expansion of illegal settlements in the West Bank and East 

Jerusalem", support "human rights, equality and justice" in Israel and Palestine, and call 

for ending the blockade of Gaza. 

I was pleased to learn that Arab American and progressive activists who led this effort, 

though frustrated, are resolved to continue their struggle. These activists are right not to 

quit. They have made real progress. Far from losing, they forced a debate on critical issues 

of justice and peace, and forced the leadership to include language in their "rewritten" 

resolutions that otherwise would not have appeared. Understanding both the progress that 

has been made and the fact that efforts to secure justice must continue, because adversaries 

will not be giving up either, are important lessons to carry to the next round. 

The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 
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