
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ / نحزيرا/ ٢٣
  
  
  

  
 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 
https://www.youtube.com/rcjajordan 
 
https://www.rcja.org.jo 

 

 



 ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أدى لتأجيج الفتنة والتطرف العالميين: الملك •

  ٤  .ًيجب أن تكون القدس مدينة تجمعنا ورمزا للسالم: الملك       

  ٥  ء وأبى من أبىلن نتخلى عن القضية الفلسطينية شاء من شا •

  شؤون سياسية

  ٥  "ورشة البحرين"عطية يدعو لمقاطعة  •

  ٦  ٕحل الدولتين وانجاز حقوق شعبنا الطريق الوحيد إلقامة سالم عادل ودائم: عريقات •

  ٧  األردن والمغرب متفقان حول القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية: المعايطة •

  ٨  سعن نقل سفارتها إلى القد مولدوفا تتراجع •
  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس يستقبل رئيس قسم العلوم االنسانية في  •

  ٩  جامعة ابن خلدون في مدينة تيارت الجزائرية

  

  اعتداءات

  ١٠  »سلوان والطور وبيت حنينا«االحتالل يصدر أوامر بهدم عشرات المنازل في  •

  ١٣  ر قسري جماعي للفلسطينيين بالقدس المحتلةعمليات تهويد وتهجي: تقرير •

  ١٥  االحتالل يقتحم مدرسة دار األيتام في القدس القديمة ويمنع فعالية التحاد الكتاب •
  

  تقارير
  

  ١٦  !فلسطين ليست للبيع".. صفقة القرن" •

  ١٨   مليار دوالر لدعم اقتصاديات الفلسطينيين وجيرانهم٥٠: خطة السالم األميركية •

  ٢٠  ٢٠١٩ لتغطية موازنة "أونروا"ار دوالر حاجة ملي 1.2 •
  

  



 ٣

  فعاليات

  ٢٢   ينطلق الثالثاء"القدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية"مؤتمر  •

  ٢٣  وورشة المنامة" صفقة القرن"ًمسيرتان رفضا لـ  •
  

  

  آراء عربية
  

  ٢٤  القدس في خطر فهل ننتصر لها؟ •

  ٢٧  "ب"والفريق .. صفقة القرن •
  

  آراء غربية مترجمة
  

  

  ٢٨  غطرسة الكولنيالية الجديدة في خطر كوشنر •
  

  

  اخبار باالنجليزية
  

No, Trump does not call Mideast plan ‘deal of the century’  ٣٣  

‘US peace plan aims to raise $50b, create million Palestinian jobs’ 
Money to be administered by multinational development bank  ٣٤  

President Abbas reiterates position against Manama workshop  ٣٥  

Israeli forces arrest 14 Palestinians in Jerusalem, Bethlehem  ٣٦  

Clashes erupt in Jerusalem’s Issawiya, no injuries reported  ٣٦  

Israeli police ban PA-sponsored event in Jerusalem  ٣٦  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  القدساالردن 

  الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي أدى لتأجيج الفتنة والتطرف العالميين: الملك

 .ًيجب أن تكون القدس مدينة تجمعنا ورمزا للسالم: الملك
  

 أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني أن االعتداء على الوئام بين األديان وعلى -  بترا -  سنغافورة
 أكبر تهديد يواجه العالم، ما يتطلب من الجميع التصدي له ومقاومة الكراهية االحترام المتبادل والثقة، يعد

 .واإلقصاء

” مجتمعات متماسكة“ولفت جاللته في الكلمة الرئيسية، التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي 
 في سنغافورة اليوم الخميس، إلى أهمية الوصول إلى حل للصراع المركزي في المنطقة والمتمثل في

 .استمرار إنكار حق إقامة الدولة الفلسطينية

ُوقال جاللته إن الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي قد أدى إلى تأجيج الفتنة والتطرف العالميين، مؤكدا 
أهمية الوصول إلى سالم دائم يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة 

 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل ١٩٦٧ عام على خطوط الرابع من حزيران
 .بسالم وأمان

وألقى جاللته الكلمة بحضور رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب، وسمو األمير هاشم بن 
الحسين كبير أمناء جاللة الملك، وسمو األمير غازي بن محمد كبير مستشاري جاللة الملك للشؤون 

لثقافية، والمبعوث الشخصي لجاللته، وعدد كبير من القيادات السياسية والدينية والفكرية، الدينية وا
 .وممثلين عن منظمات المجتمع المدني

فخامة الرئيسة،أصحاب " بسم اهللا الرحمن الرحيم” :النص لكلمة جاللة الملك جزء من وتاليا
ًالحضور الكرام،شكرا جزيال لكم على استضافتكم ل السعادة، ي هنا اليوم، يسعدني أن أكون في سنغافورة ً

 .>>...ًمجددا

ًكما أن علينا أيضا أن نساعد في حل الصراعات، وخاصة الصراع المركزي في منطقتي ... <<
والمتمثل في استمرار إنكار حق إقامة الدولة الفلسطينية، لقد أدى الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي إلى 

ًين، لذا نحن جميعا بحاجة إلى سالم دائم يلبي احتياجات كال الطرفين، بحيث تأجيج الفتنة والتطرف العالمي
يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 

 . وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بسالم وأمان١٩٦٧

على القدس، هذه المدينة المقدسة للمليارات من الناس حول العالم، وكوني صاحب وعلينا أن نحافظ 
الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، يربطني واجب خاص تجاه 

ًهذه المدينة، ولكن بالنسبة لنا جميعا، يجب أن تكون القدس مدينة تجمعنا ورمزا للسالم ً. 



 ٥

حدث الناس هذه األيام عن التحديات التي تواجه المجتمعات متعددة الثقافات، أصدقائي، يت
 . والحقيقة أننا جميعا جزء من مجتمع واحد عظيم متعدد الثقافات، إن ما تقومون به هنا معا سيساعد

 ."شكرا لكم

وحضر افتتاح المؤتمر وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال 
 .تنسيق، ووزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير األردني في سنغافورةوال

  ٣ ص٢١/٦/٢٠١٩ الرأي

***  

  لن نتخلى عن القضية الفلسطينية شاء من شاء وأبى من أبى
  

 أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة تنظر باهتمام -) بترا( حزيران٢٢عمان 
دراسات التي تجريها العديد من المؤسسات الوطنية بهدف تقييم األداء ومعالجة أوجه القصور حيثما لل

أجرته الزميلة عبير الزبن على شاشة " ستون دقيقة"وقال رئيس الوزراء في حديث لبرنامج .وجدت
متع به من خبرة التلفزيون األردني مساء امس الجمعة ان مراكز الدراسات واألبحاث تساعد الدولة بما تت

   .في طرح قضايا هامة وادارة الحوار حولها وتقييم ما تم تطبيقه ووضع رؤى للمستقبل بطريقة تشاركية

وحول القضية الفلسطينية، قال الرزاز إن جاللة الملك يؤكد في كل محفل محلي ودولي على ..>>
ٕفلسطينية، واقامة الدولة الفلسطينية ثوابت الدولة األردنية المتمثلة في إيجاد حل عادل وشامل للقضية ال

ً وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أهمية الوصاية ١٩٦٧المستلقلة على خطوط الرابع من حزيران 
   ًمؤكدا أن األردن متمسك بجهوده. الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية

  ٢٣/٦/٢٠١٩وكالة األنباء األردنية 
  

  شؤون سياسية

 "ورشة البحرين"مقاطعة عطية يدعو ل

  طالب النائب خليل عطية عضو البرلمان العربي من البرلمان العربي اتخاذ قرار يدعو -  السبيل  
وطالب  . الرئيس االميركي دونالد ترامب الحكومات العربية الى مقاطعة مؤتمر البحرين الذي تنظمه ادارة

وقال على البرلمان العربي ان  من صفقه القرن البحرين النه ض  باصدار قرار واضح برفض اجتماع عطيه
 اجتماعات البرلمان العربي   يرفض اي اجتماع ياتي ضمن صفقه القرنوقال عطية خالل مداخلة له في

 المنامه النه   اننا نطالب من الحكومات العربية بعدم حضور مؤتمر الذي عقد في القاهرة امس االول
تعتبر مؤامرة على القضة الفلسطينية بل ان صفقة القرن تهدف الشق االقتصادي من صفقة القرن التي 

  .الى تصفية القضية الفلسطينية



 ٦

   يجب ان يكون هناك قرار من البرلمان العربي يطالب الحكومات العربية بعدم حضور" واضاف   
  . مؤتمر البحرين بشكل واضح كونه استكمال لصفقة القرن

 برفض  رار برفض صفقة القرن وتم وضع نصا صريحاوقال عطية ان البرلمان العربي اتخذ ق  
 االقتراح الذي تقدمت به مع ممثل فلسطين المتضمن الطلب من الحكومات العربية  الصفقة اال ان

 ١٧ عضوا في حين رفضه ١٤ على االغلبية اذ صوت مع االقتراح  بمقاطعة مؤتمر البحرين لم يحصل
  .عضوا

ي التي اجلت التصويت على التوصية المتعلقة برفض مؤتمر وانتقد عطية رئاسة البرلمان العرب  
البحرين الى اخر جدول االعمال وهو ما ادى الى عدم الموافقه عليها بسبب مغادرة برلمانيين عرب دعموا 

  .  وهو ما ادى الى عدم الموافقة عليه   التوصية لكنهم لم ينتظروا الى اخر االجتماع

  ٢٢/٦/٢٠١٩السبيل 

*** 

  ٕحل الدولتين وانجاز حقوق شعبنا الطريق الوحيد إلقامة سالم عادل ودائم: عريقات
  

 شدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، –  وكاالت– لندن
ٕعلى أن تحقيق رؤية حل الدولتين وانجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها 

لمصير، هو الطريق الوحيد إلقامة سالم عادل ودائم في المنطقة، يزدهر به االقتصاد في حقه في تقرير ا
  .ظل سيادة كاملة لدولة فلسطين

، في سياق أعمال اليوم الثاني ”أكسفورد“جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه عريقات في جامعة 
  .دولة فلسطين لديها حسام زملطمن زيارته إلى المملكة المتحدة، التي يرافقه في جميع جوالتها سفير 

وأكد عريقات أن فلسطين بعاصمتها القدس ليست للبيع، وأن إجراءات اإلدارة األميركية وفرضها 
ُسياسة اإلمالءات وفرض الحلول باألمر الواقع والقوة لن تخضع شعبنا لالبتزاز أو المساومة على حقوقه 

  .الوطنية المشروعة

ي اختارته جامعة أكسفورد إللقائها في الخطاب السنوي الختتام  الت-واستعرض عريقات في كلمته
 بحضور لفيف من الدبلوماسيين واألكاديميين في مدينة أكسفورد، - )جورج أنطونيوس(العام الدراسي 

المواقف األحادية وغير القانونية إلدارة ترامب، وحمالت التحريض ضد الشعب والقيادة الفلسطينية، 
تي تفرضها عليه، بما في ذلك وقف المساعدات عن الشعب الفلسطيني، وعن وكالة وسلسلة العقوبات ال

  .في الوقت الذي تدعو فيه إلى عقد ورشة اقتصادية لمناقشة االزدهار الفلسطيني في المنامة” األونروا“

واعتبر أن هذه االجراءات تتناقض بشكل فاضح مع ادعاءات اإلدارة األميركية ومساعيها الزائفة 
سين مستوى معيشة الشعب الفلسطيني، عبر عقد مؤتمرات وورشات عمل إقليمية تقاطعها القيادة لتح

  .الفلسطينية ورجال األعمال الفلسطينيين



 ٧

ّوجدد عريقات الموقف الفلسطيني الثابت في رفض الحلول المجتزأة واالقتصادية، التي يروج لها 
شعب الفلسطيني وقيادته على السعي نحو السالم وحل الطرفان اإلسرائيلي واألميركي، وشدد على إصرار ال

  .الصراعات بالطرق السلمية وبمبادئ القانون والشرعية الدولية

وحذر من أن انعدام األمل، سيؤدي إلى مزيد من اليأس الذي سيدفع إلى دائرة ال تنتهي من العنف 
ب األمر فرض ضغوطات على يوجد إجماع دولي على حل الدولتين، وال يتطل“: وقال عريقات. المقيت

  .”الطرف الضعيف، بل إلزام سلطة االحتالل بمبادئ القانون الدولي

رئيس لجنة الشؤون الخارجية في : وفي السياق ذاته، أجرى عريقات محادثات سياسية مع كل من
مرشحة مجلس العموم البريطاني توم توغندات، وعضو البرلمان البريطاني عن حزب الديمقراطيين األحرار ال

لزعامة الحزب جو سوينسون، استمع خاللها األطراف إلى األوضاع السياسية المتدهورة في فلسطين 
بسبب الممارسات اإلسرائيلية واالنقالب الذي تقوده اإلدارة األميركية على الشرعية الدولية، والمرجعيات 

  .المحددة لحل الصراع

حالل السالم في الشرق األوسط، باالستناد وشرح عريقات موقف القيادة الفلسطينية الساعي إل
إلى رؤية حل الدولتين، والرفض القاطع ألية محاوالت تتجاوز القيادة الفلسطينية الشرعية من خالل 

  .لقاءات مثل مؤتمر المنامة

 وعاصمتها ١٩٦٧ودعا حكومة بريطانيا والمسؤولين إلى االعتراف بدولة فلسطين على حدود 
عة منتجات المستوطنات االستعمارية، والدفع بإصدار قاعدة بيانات األمم المتحدة القدس الشرقية، ومقاط

  .للشركات المتواطئة مع االستيطان االستعماري

بدورها، أكدت سوينسون وقوف حزبها مع الحقوق الشرعية الفلسطينية، مؤكدة مواصلة تقديم 
  >>...الدعم للشعب الفلسطيني داخل وخارج البرلمان البريطاني

  ١٨ ص٢٢/٦/٢٠١٩الغد 

***  

  األردن والمغرب متفقان حول القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية: المعايطة
  

وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة،  قال –محمد الخصاونة  –عمان 
نية على حدود الرابع إن األردن والمغرب متفقان على الكثير من القضايا وعلى رأسها قيام الدولة الفلسطي

من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في 
  .القدس، ورفضهما صفقة القرن

وأكد المعايطة، قوة العالقات األردنية المغربية التي يرعاها جاللة الملك عبداهللا الثاني وأخوه جاللة 
ها، والحرص المشترك على تطويرها في جميع المجاالت وخاصة السياسية الملك محمد السادس، وتميز

  .واالقتصادية واالستثمارية والثقافية



 ٨

 األردنية في مجلس -جاء ذلك، خالل استقبال الوزير المعايطة وفدا من لجنة األخوة المغربية 
رة اليوم الخميس، بحضور النواب المغربي برئاسة النائب خديجة الزياني والوفد المرافق لها، في الوزا

  .النائب وفاء بني مصطفى، وأمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة

واعرب المعايطة عن شكره للمواقف المغربية الداعمة لألردن، وبالذات تأكيد المغرب الموصول 
حمد على الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، خاصة ان جاللة الملك م

  .السادس رئيس لجنة القدس المنبثقة عن الجامعة العربية

من جهتها، أعربت رئيسة لجنة األخوة المغربية األردنية خديجة الزياني عن اعجابها بالتجربة 
األردنية السياسية، مشيرة الى ان االردن تقدم على الكثير من الدول العربية في تجربتها البرلمانية 

  .والطريق الديمقراطي

وأكدت الزياني، الموقف المغربي الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية، 
  .والتاكيد على دعم جاللة الملك محمد السادس لمواقف األردن بخصوص القضية الفلسطينية

إن األردن محاط ببركان من المشاكل واألزمات من كل الجهات وهو ما يحتم عليه اعباء : وقالت
فية، لكنها تتالشى أمام السياسة الحصيفة لجاللة الملك عبداهللا الثاني وتعامله مع هذه األزمات اضا

  .بحكمة وحنكة

واستعرضت الزياني تجربة بالدها في مجال الحياة البرلمانية، الفتة الى ان وزارة الداخلية المغربية 
  .اهي الجهة التي تشرف على عمل وترخيص االحزاب وتقديم التمويل له

من جهتها اكدت رئيسة لجنة األخوة البرلمانية األردنية المغربية النائب وفاء بني مصطفى، 
خصوصية العالقة بين االردن والمغرب خاصة في ظل اتفاق القيادتين على مختلف القضايا ذات العالقة 

ي المحافل الدولية بالقضية الفلسطينية والتضامن العربي، الفتة الى ان األردن والمغرب متفقان تماما ف
 .على القضايا السياسية

  ٤ ص٢١/٦/٢٠١٩الرأي 

***  

  عن نقل سفارتها إلى القدس مولدوفا تتراجع
  

 الخارجية والتكامل األوروبي في مولدوفا نيكـو بوبيـسكو، تراجـع بـالده عـن قـرار وزير أعلن – معا

  . إلى القدس المحتلة"تل أبيب"الحكومة السابقة بنقل سفارتها من 

، سـتبقى "إسـرائيل" سـفارتنا فـي": الوزير، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته للواليات المتحـدة لوقا
 ."نقلها ال توجد أي قرارات قانونية للحكومة حول. في تل أبيب

المولدوفيـة، برئاسـة بافـل  وعلل الوزير التراجع عن القرار، بأنه في وقـت اعتمـاده لـم تعـد الحكومـة
حكومة جديـدة، فـي ذلـك الوقـت فـي مولـدوفا، برئاسـة  ية القانونية، بل كانت هناكفيليب، موجودة من الناح
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. أن السلطات األمريكية، لم تعـر أي اهتمـام لخطـوة الحكومـة المولدوفيـة الـسابقة وأكد الوزير،. مايا ساندو
لمي ورحــب باالنتقــال الــس وشــدد علــى أن الجانــب األمريكــي، أعــرب عــن تأييــده لحكومــة مولــدوفا الجديــدة،

البيت األبـيض، مـع ممثلـي إدارة الـرئيس دونالـد  وعقد الوزير المولدوفي، سلسلة لقاءات عمل في. للسلطة
  .األمريكية، ومع ممثلي الكونجرس، ووكالة التنمية الدولية ترامب وممثلي الخارجية

 ٢٢/٦/٢٠١٩الخليج اإلماراتية 

***  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

   اإلنسانيةية لشؤون القدس يستقبل رئيس قسم العلوم  عام  اللجنة الملكأمين

  في جامعة ابن خلدون في مدينة تيارت الجزائرية
   

 بلقاسم بن عـودة رئـيس ر  استقبل أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس في مقر اللجنة الدكتو
أمــين عــام اللجنــة  رحــب حيــث فــي جامعــة ابــن خلــدون فــي مدينــة تيــارت الجزائريــة، اإلنــسانيةقــسم العلــوم 

فـي الـدفاع عـن القـضايا القوميـة وعلـى ) بلد المليون شـهيد( الجزائري الشعب بجهود شادأو الكريم بالضيف
  .رأسها قضية فلسطين والقدس

فـي  اللجنـة الملكيـة لـشؤون القـدس حول دور ًاإيجاز اللجنة الملكية لشؤون القدسوقدم أمين عام 
ًالعام محليا ودولياالدفاع عن القدس وتوعية الرأي   وخاصة بين أوساط طلبة المدارس والجامعات ووضعهم ً

  . يوميةإسرائيليةمن انتهاكات  القدس ما يجري فيفي صورة 

 األردنيــة أخبــار وواقــع القــدس فــي الــصحافة يتــضمنًموضــحا أنــه يــصدر عــن اللجنــة تقريــر يــومي 
ً ودوليـا، ًمحليـا وورقيـة الكترونيـة نـسخة ألف) ١٢٠( منه حوالي يوزعوالعربية والدولية ومراكز المعلومات 

 عشرات المطبوعات من النشرات والبوسترات والكتـب والكتيبـات التـي تتنـاول كافـة  إصدارة اللجنةإلى إضافة
كتـاب ووثيقـة ودراسـة عـن ) ٥٠٠٠(وي علـى حـوالي تـحي وأن لـدى اللجنـة مركـز معلومـاتشؤون القدس، 

  لالطـــالع عليهـــاوالـــدكتوراهلبـــاحثين وطلبـــة الماجـــستير ا ين يـــديتوضـــع بـــالقـــضية الفلـــسطينية والقـــدس 
من سياسة لما يجري في القدس  اللجنة الملكية متابعة إلى إضافة، واالستفادة منها في أبحاثهم ودراساتهم

وأوضح أمين عام اللجنة أن اللجنة تصدر بيانات صـحافية  .اإلسرائيلية وترصد وتوثق تلك األحداث ويدالته
  .  معظم األحداث التي تجري في القدسلتغطية

جاللـة الملـك عبـد اهللا الثـاني بـن الحـسين حفظـه اهللا مـن أن القـدس خـط أحمـر، كما أشاد بموقف 
 ١٩٦٧فـي حـدود عـام  دولته علـى ترابـه الـوطني إقامةحق الشعب الفلسطيني في على تأكيد جاللته ٕوالى 

  . العربية وفق حل الدولتين والمبادرةوعاصمتها القدس الشريف
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 بلقاسـم الـدكتور حيـث أبـدى كريم خالل اللقاء استعراض سبل التعاون بين اللجنة والضيف الوجرى
 ترجمـة إلـى إضـافة العربـي والعـالمي الخـاص بالقـدس األدب عـنكتابـة ًاستعداده للتعاون مع اللجنـة بـدءا ب
علــى التطــوع بنــشر ه حرصــ أكــد  كمــاً اللغــة الفرنــسية تمهيــدا لنــشرها،إلــىبعـض المؤلفــات المعنيــة بالقــدس 

  .التقرير اليومي للجنة في جامعة ابن خلدون ولمن يطلبه في الجزائر لتأكيد هدف التوعية بقضية القدس

 الزيارة بتسلم الضيف عددا مـن منـشورات اللجنـة الملكيـة لـشؤون القـدس وهديـة تذكاريـة واختتمت
أشــاد الــضيف بالــدور ، وقــد لــضيف باالمتنــان المبــارك، األمــر الــذي قابلــه ااألقــصىتحمــل صــورة المــسجد 

ــادة األردنــي ــى المقدســات بالوصــايةًوشــعبا ووحكومــة  قي ــي القــدس اإلســالمية الهاشــمية عل  والمــسيحية ف
  . التي تهدف لتهويدهااإلسرائيليةوالدفاع عنها أمام االنتهاكات والجرائم 

  ٢٣/٦/٢٠١٩ اللجنة الملكية لشؤون القدس

***  

 اعتداءات

  "سلوان والطور وبيت حنينا"يصدر أوامر بهدم عشرات المنازل في االحتالل 
  

الحرب تزداد شراسة على مدينة القدس المحتلة وهويتها، حيث  -   كامل إبراهيم- القدس المحتلة 
تواصل حكومة االحتالل االسرائيلي وبلدية االحتالل استهداف الوجود الفلسطيني بأوامر الهدم إذ قامت 

ات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود أمس بتوزيع أوامر الهدم على مباني قائمة منذ طواقم محروسة بقو
 فيما دعت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة "سلوان وبيت حنينا والطور"سنوات وأخرى قيد االنشاء في 

 جنوب شرق القدس المحتلة، المواطنين إلى ضرورة "صور باهر"بالهدم في حي وادي الحمص ببلدة 
  .ًركة في صالة الجمعة اليوم، احتجاجا على قرارات الهدم الجماعية للحيالمشا

وأوضحت اللجنة، في بيان أمس أن الصالة ستقام في إحدى البنايات المهددة بالهدم، وسيلقي 
خطيب المسجد األقصى رئيس الهيئة االسالمية العليا الشيخ عكرمة صبري خطبة الصالة، يعقبها مؤتمر 

  .شخصيات المقدسيةصحفي لعدد من ال

 بناية سكنية بواقع مئة شقة في حي وادي حمص، بحجة ١٦وكانت محكمة االحتالل قررت هدم 
  .قربها من جدار الضم والتوسع العنصري

كما منعت شرطة االحتالل أهالي حي واد الحمص األحد الماضي، من نصب خيمة على أراضيهم 
 بناية بالحي، وهددتهم بأنه في حال بقيت الخيمة ١٦ا بهدم ًاحتجاجا على قرار المحكمة االسرائيلية العلي

  .سيتعرضون للمساءلة القانونية

ًوسلمت طواقم بلدية االحتالل في القدس المحتلة أمس، عددا من المقدسيين إخطارا بهدم منازلهم  ً ّ
  .صفي بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى المبارك واحياء الطور وبيت حنينا، بحجة عدم الترخي
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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن طواقم من بلدية االحتالل برفقة عناصر الشرطة داهمت عدة 
ًإنذارا بهدم منزله في حي البستان » أبو يوسف«أحياء في بلدة سلوان، وسلمت المواطن يعقوب الرشق 

  .بالبلدة

  . المنطقةوأوضح أن شرطة االحتالل حررت مخالفات مالية لعدد من سائقي المركبات في

وكانت بلدية االحتالل أجبرت الشقيقين باسل وحاتم العباسي على هدم بنايتهما في حي عين 
ًاللوزة ببلدة سلوان، ذاتيا، علما أن البناية ال تزال قيد اإلنشاء، وهي مؤلفة من طابقين، مساحة كل طابق  ً

ً مترا مربعا١٧٠« ً».  

قة المقاطع في الطور وسلمت أصحاب منزلين كذلك داهمت طواقم من البلدية اإلسرائيلية منط
 منازل أوامر هدم ٩أوامر هدم وكذلك داهمت حي وادي الدم في بيت حنينا شمال القدس المحتلة وسلمت 

  .وعلقت بعضها على المباني التي جزء منها قيد االنشاء

واستهجن وزير شؤون القدس فادي الهدمي حجم أوامر الهدم وسياقها في ظل السياسة 
إلسرائيلية المتطرفة ودعمها من قبل إدارة الرئيس االميركي دونالد ترمب، وقال ان حجة أوامر الهدم في ا

قرب المنازل من الجدار العنصري هذه مدينة «وادي الحمص غير مقبولة وغير قانونية وغير منطقية 
  .وقرى فلسطينية قسمها جدار الفصل العنصري

 خالل دائرتها القانونية تتابع عن كثب تداعيات القرار وأبعاده وأشار الهدمي، إلى أن الوزارة ومن
هو سابقة خطيرة تهدد المئات من » حرم الجدار«القانونية، موضحا أن إطالق مصطلح جديد اسمه 

  .المنازل والمنشآت المحاذية لجدار الفصل العنصري

ل عاجلة للسفارات والقنصليات وأكد أن وزارته وبالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، بعثت رسائ
 شقة سكنية ١٠٠لتدويل القضية وحشد الدعم لحماية المباني من الهدم ووقف القرار، الفتا إلى أن هدم 

  .وتهجير سكانها يتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقيات حقوق اإلنسان

اته لحماية شعبنا من سياسة االبرتهايد يجب على المجتمع الدولي أن يقف عند مسؤولي«: وقال
  .«والتهجير التي ينتهجها االحتالل

سنواصل الدفاع عن مدينتا المقدسة، وعن وجودنا فيها وسنثبت بأرضنا، وأهالي القدس «: وأضاف
اثبتوا ذلك خالل انتصاراتهم بمعركة البوابات االلكترونية وكنيسة القيامة، وسنهزم القرارات العسكرية 

  .«ريةالعنص

انها حجج واهية ومبررات مكشوفة ضمن حرب ديموغرافية احتاللية الهدف منها «: وأضاف
ًمحاربة وتقويض الوجود الفلسطيني في القدس، وأن المنطقة مقسمة إداريا بين نفوذ بلدية القدس  ُ

لى ، مع عدم وجود إشارات واضحة ع«C«و «B»و «A» االحتاللية، وبين السلطة الفلسطينية، بتصنيف
  .ٍاألرض، حيث أن الهدم سيطال مبان ومنازل تقع تحت تلك التصنيفات في مخالفة لالتفاقيات الموقعة
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وبعبارات بسيطة تنعكس أوامر الهدم لتشكل حالة مأساوية وقلق دائم ومصير مجهول تعيشه 
م الحلم هدم دار هد.. ال أمن بعد اليوم في منازلنا«: عائالت حي واد الحمص، حيث يقول سكان الحي

 ١٦والمستقبل وذلك بعد إبالغنا نهاية األسبوع الماضي بقرار المحكمة اإلسرائيلية العليا والقاضي بهدم 
  .«رافضة كافة البدائل والمقترحات التي قدمت من قبلنا» ً منزال١٢٠بناية سكنية تضم حوالي 

الل يحاول حسم قضية بدوره قال خبير االستيطان مسؤول دائرة الخرائط خليل التفكجي ان االحت
القدس كمرحلة نهائية، خاصة فيما يتعلق بالقضية السكانية و المحكمة العليا اإلسرائيلية أصدرت قرارا 

الحاكم « سنوات عما يسمى ٧ مترا من الجدار، مستندة إلى أمر صدر قبل ٢٥٠يمنع البناء على بعد 
  .رار نهائي، مشيرا إلى أن هذا الق»العسكري للمنطقة في جيش االحتالل

إسرائيل تريد أن تقول إن المنطقة تحت سيادتها وال أحد غيرها يملك السيادة «: وأضاف التفكجي
ًمؤكدا أن ما يجري في صور باهر، يسعى االحتالل إلى تطبيقه في منطقة الشياح في العيزرية، » عليها

ياز والهدف منها إفراغ القدس وغيرها من المناطق المحيطة في القدس، موضحا أن القضية ديمغرافية بامت
  .ومحيطها من أي وجود فلسطيني

المحامي هيثم » سانت إيف«وبين مدير الدائرة القانونية في المركز الكاثوليكي لحقوق اإلنسان 
، معربا عن خشيته من استغالل القرار »المحكمة تبنت ادعاءات جيش االحتالل وأوامره«الخطيب أن 

  .جدار في الضفة الغربية كافة، وليس في محيط القدس فقطليشمل المناطق المحاذية لل

» الحاكم العسكري« عندما أصدر ما يسمى ٢٠١١وتطرق الخطيب إلى أن القرار يعود إلى عام 
، قرر جيش ٢٠١٥وفي عام .  مترا من الجدار بدواع أمنية ولكنه لم يطبقه٢٥٠أمرا يمنع البناء على بعد 

 بناية، تضم عشرات الشقق ١٦ حي وادي الحمص وسلم أوامر بهدم االحتالل تطبيق األمر، وبدأ في
  .السكنية

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، فقد هدمت سلطات االحتالل خالل العام 
 مدرسة، وتركزت غالبية ٥٠ منشأة من ضمنها ٥٤٦ منشأة فلسطينية، وأخطرت بهدم ٤٧١الماضي، 

  .ر بالهدم في محافظة القدسعمليات الهدم واالخطا

في نفس السياق، قام محافظ القدس عدنان غيث وممثل منظمة التعاون االسالمي لدى فلسطين 
السفير احمد الرويضي أمس بزيارة للمباني المهددة بالهدم بقرار عسكري في حي واد الحمص ببلدة صور 

ع عن الحي وعدد من أهالي الحي باهر بالقدس، والتقيا مجلس محلي الحي واللجنة الشعبية للدفا
  .المتضررين

وعبر المحافظ غيث عن إدانته لحملة التصعيد االسرائيلي بحق أبناء العاصمة المحتلة، مؤكدا أن 
  .ما تقوم به سلطات االحتالل في القدس تندرج ضمن جرائم الحرب وفق القانون الدولي
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 جنوب القدس، وتبلغ مساحة أراضيه ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر الواقعة
ثالثة آالف دونم، حرم االحتالل سكانه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب األراضي من 

  .جدار الضم والتوسع العنصري الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم

 ٨ ص٢١/٦/٢٠١٩الرأي 

***  

  للفلسطينيين بالقدس المحتلةعمليات تهويد وتهجير قسري جماعي : تقرير
 

أكد المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة التحرير أن  – رام اهللا
موشيه "مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة االحتالل وبلدية 

  .ي بهدف تحجيم الوجود الفلسطيني في المدينة والجمعيات االستيطانية وتواطؤ القضاء االسرائيل"ليئون

ًوأوضح المكتب في تقريره األسبوعي الصادر امس أن سلطات االحتالل االسرائيلي تشن حربا 
شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع في عمليات الطرد والتهجير القسري الجماعي كما هو جاري هذه 

  .األيام في منطقة واد الحمص في صور باهر

 تقع ١١ بناية منها ١٦ عائلة مقدسية بهدم ١٠٠ إن خطر الطرد والتهجير القسري يتهدد وقال
بحجة  (B) ، واثنتان تقعان ضمن المنطقة المصنفة(C)  تقع في المنطقة٣و (A) في المنطقة المصنفة

ًقربها من جدار الفصل العنصري، وهذا يشكل خطرا أمنيا، ال يمكن االحتالل من مراقبة المنطقة،  لكن ً
في ” هار حوماه“الهدف الحقيقي لحكومة االحتالل هو شق طريق استيطاني يربط ما بين مستوطنتي 

  ."معاليه ادوميم"جبل أبو غنيم مع مستوطنة 

 تموز ١٨وأشار إلى أن سلطات االحتالل أمهلت أهالي حي وادي الحمص بالقرية حتى تاريخ 
  . أو يهدمها الجيش بعد هذا التاريخ"اتياذ"القادم، لتنفيذ قرارات هدم منازلهم ) يوليو(

، وهي "A" ويقع الجزء األكبر من البنايات التي صادق االحتالل على هدمها في منطقة مصنفة
  .حاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية

يتجه ما يسمى ًولفت المكتب الوطني إلى أنه استكماال لسياسة الهدم المتواصلة لبيوت المقدسيين 
وزير األمن الداخلي في حكومة االحتالل المتطرف جلعاد أردان، إلقرار مشروع قانون يمنع الحكومة 

 ٣الفلسطينية من إقامة أي أنشطة في مدينة القدس، ويقضى بفرض عقوبات جنائية والسجن لمدة 
  .سنوات على من يشارك أو يمول أنشطة فلسطينية في المدنية

نتهاك جديد على طريق التهويد صادقت بلدية االحتالل في القدس على إطالق وأوضح أنه وفي ا
ً أزقة وشوارع صغيرة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، علما أنه يستوطن البلدة ٥أسماء حاخامات على 

  . عائلة من المستوطنين اليهود، وسط مئات العائالت الفلسطينية١٢نحو 
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ات االحتالل أقدمت على اقتالع عشرات األشجار من المدخل وعلى صعيد آخر، ذكر التقرير أن قو
ٕالجنوبي الغربي لبلدة العيساوية، وذلك بعد عدة ساعات من توزيع إخطارات الهدم واخالء األراضي في 

  .األمن وعرقلتها لكاميرات المراقبة المثبتة بالمكان“البلدة بحجة 

ببلدة صور باهر من نصب خيمة على وأفاد بأن شرطة االحتالل منعت أهالي حي واد الحمص 
 بناية بالحي، حيث حاصرت الخيمة ١٦ًأراضيهم احتجاجا على قرار المحكمة االسرائيلية العليا بهدم 

  .وطالبت السكان بهدمها، وهددتهم أنه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية

 لهجوم استيطاني جديد بعد أن وأضاف أن محافظة بيت لحم تتعرض على غرار محافظة الخليل
 باتجاه "مستوطنة إفرات" دونم لبناء حي جديد من شأنه توسيع ١٢٠٠خصصت سلطات االحتالل حوالي 

  .ًالمدينة في منطقة تعتبر حساسة سياسيا

غوش “ُوأشار إلى أنه من المتوقع أن يوسع الحي الجديد المنطقة السكنية في مستوطنات 
حي الجنوبية لمدينة بيت لحم، بحيث يتم تطويقها بالمستوطنات، ويتطلب  حتى أطراف الضوا"عتصيون 

  .ٕبناء حي كبير في المنطقة شق طرق وانشاء بنية تحتية وأعمال أخرى كبيرة، وتشييد المباني نفسها

 شمال بيت لحم، بينما يحاصر المدينة "هار جيلو" و"هار حوما" أقامت مستوطنتي "إسرائيل"وكانت 
مستوطنة "المقامة خلفه، وفي الجنوب أقيمت "غوش عتصيون "، ومستوطنات ٦٠يق من الغرب الطر

  .على العديد من التالل المجاورة لبيت لحم"أفرات 

ٍولفت التقرير إلى أن مستوطنين شرعوا األسبوع الماضي بتجريف أراض في قرية كيسان شرق 
حماية قوات االحتالل بهدف إقامة محطة  وتحت "اإلدارة المدنية"بيت لحم يرافقهم موظفون مما تسمى بـ 

  .توليد طاقة شمسية

ٍوتم التجريف في أراض تم االستيالء عليها منذ سنوات تحت حجة أراضي دولة، وتبلغ مساحتها 
ًدونما، وهذا من شأنه أن يلتهم المزيد من األراضي، وبالتالي محاصرة القرية لتكون ) ٦٦٠(االجمالية 

  ٠.رهينة إلجراءات المحتل

وفيما يخص المستوطنات القائمة في الضفة الغربية باستثناء القدس، قال التقرير إنه طرأ ارتفاع 
بالمقارنة  % ٤٢ وصل إلى ٢٠١٩ آذار – ٢٠١٨كبير على البناء االستيطاني خالل الفترة من نيسان 

  .٢٠١٨آذار -٢٠١٧مع البناء االستيطاني خالل الفترة من نيسان

 مليون شيكل في ١٤٠إلقامة مركز مؤتمرات بتكلفة ” عاليه ادوميمم“إلى ذلك، تخطط بلدية 
  .”ميشور أدوميم“المنطقة الصناعية االستيطانية 

 ألف متر مربع منها مبان بمساحة عشرة آالف متر ٣٠ًووفقا للمخطط يقام المركز على مساحة 
القدس، كما أكد المبادرون مربع، وذلك بهدف عقد مؤتمرات دولية كبيرة وحل النقص في مركز المؤتمرات ب

  .للمشروع



 ١٥

 شخص وقاعة معارض ١٥٠٠ويتضمن مركز المؤتمرات ثالثة مناطق منها قاعة أفراح تستوعب 
على مساحة ” ميشور أدوميم“إسرائيلية ودولية وقاعة احتفاالت محلية ودولية، وتمتد المنطقة الصناعية 

  .ً مصنعا٣٣٠ فيها حوالي ً دونما معدة للصناعة، ويوجد١,٦٦٧ً دونما منها ٢,٨٢٣

ًوأكد المكتب الوطني في تقريره، أن المستوطنات تشهد تمددا ملحوظا على صعيد نشاطاتها  ً
 مصلحة تجارية صغيرة ومتوسطة، وهذا ارتفاع ١.٩٨٢االقتصادية، حيث ارتفع عدد منشآتها إلى نحو 

معدل االستثمارات في العام في غضون نحو عقد في عدد المصالح التجارية، فيما قفز  % ١٠٠بمعدل 
  ."تل أبيب"من نظيره في  % ٢٠ فكان أعلى بـ ٢٠١٨

وعرضت هذه المعطيات في مؤتمر المستثمرين في مستوطنات الضفة الغربية الذي انعقد األسبوع 
ووزارة االقتصاد اإلسرائيلية، وفي ” السامرة- المجلس اإلقليمي االستيطاني“الماضي في إطار التعاون بين 

  )وكاالت(-.ر المؤتمر تم عرض معطيات األعمال التجارية الصغيرة في الضفة باستثناء القدسإطا

 ٢٥ص/٢٣/٦/٢٠١٩الغد 

***  

   في القدس القديمة ويمنع فعالية التحاد الكتاباأليتاماالحتالل يقتحم مدرسة دار 

  

س قـوة معـززة مـن عناصـر الوحـدات الخاصـة بـشرطة وحـر اقتحمـت –  وفا٢٠١٩-٦-٢١ القدس
 في البلدة اإلسالمية مساء اليوم الجمعة، مدرسة دار األيتام الصناعية اإلسرائيليحدود ومخابرات االحتالل 

 .القديمة بالقدس المحتلة ومنعت تنفيذ مهرجان شعري برعاية اتحاد الكتاب الفلسطينيين

ال للحـرب نعـم " كان مقررا تنظـيم مهرجـان للـشعر فـي المدرسـة تحـت عنـوان بأنه" وفا"وأفاد مراسل 
  . مجموعة من الشعراء الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلةإليهُ، دعي "للسالم

ً ان االحتالل اقتحم المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق وسلم المنظمين قرارا موقعا إلى المراسل وأشار
  .فلسطينيةباسم وزير داخلية االحتالل أردان بمنع الفعالية بحجة تنظيمها من قبل السلطة ال

  ٢١/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  تقارير

  !فلسطين ليست للبيع".. صفقة القرن"

 

بوابــة االقتــصاد والمــال والمــشاريع تــسعى إدارة الــرئيس  مــن – الفلــسطيني لإلعــالم المركــز – غــزة
رامـــي لتـــصفية القـــضية ال" صـــفقة القـــرن"األمريكــي دونالـــد ترمـــب لتمريـــر مـــشروعها المعـــروف إعالميـــا بــــ

الفلسطينية لمصلحة االحتالل اإلسرائيلي، عبر ورشة اقتصادية تعقد في العاصمة البحرينية المنامـة يـومي 
  . من الشهر الجاري بمشاركة دول عربية ومقاطعة فلسطينية٢٦ و٢٥

ًورشة البحرين التـي تواجـه رفـضا واسـعا سـواء علـى مـستوى الـسلطة الفلـسطينية، وحركـة حمـاس  ً
 مليار دوالر أمريكي تودع ٥٠والفصائل الفلسطينية، والفعاليات األهلية والشعبية والمجتمعية، تسعى لجمع 

في صندوق استثمار عالمي لدعم االقتصادات الهشة لألراضي الفلسطينية وثـالث دول عربيـة مجـاورة هـي 
  .مصر واألردن ولبنان

 إلــى – ّتقــارير أعــدها المركــز وفــق – نوتهــدف صــفقة القــرن وبوابتهــا االقتــصادية ورشــة البحــري
ٕتـصفية القـضية الفلـسطينية وتحويلهـا لقـضية إنـسانية فقـط، وسـلب المقدسـات واعطائهـا لإلسـرائيليين كمــا 

، والدور األمريكي المشبوه ضد المسجد األقـصى، ومحاولـة "إسرائيل"جرى باعتراف ترمب بالقدس عاصمة لـ
ٕومحـاوالت التـوطين، واعطـاء األرض لالحـتالل مـن " أونـروا"ء دور إنهاء حق العودة بمطالـب أمريكيـة بإلغـا

خــالل االعتــراف األمريكــي بمزيــد مــن األراضــي للــسيادة اإلســرائيلية، كمــا جــرى بالقــدس والجــوالن، والتلــويح 
  .بضم الضفة

ً مليـارا تـذهب ٢٨ً مليـارا ٥٠ووفق ما كشف جاريد كوشنير، وهو مستـشار ترمـب وصـهره؛ فمـن الــ
 مليــارات لــألردن، وتــسعة مليــارات لمــصر، ٧.٥لفلــسطينية المحتلــة فــي الــضفة الغربيــة، وغــزة، ولألراضــي ا

  .وستة مليارات للبنان، ويأمل البيت األبيض أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين

 مليار دوالر من قروض مدعومة، ونحو ٢٥ مليار دوالر ستأتي من المنح، و١٥وبين كوشنير أن 
  .ن رأس المال الخاصً مليارا م١١

ّوالالفت أنه يجرى الحـديث عـن تخـصيص عـشرات الماليـين مـن الـدوالرات لمـشروعات عـدة تهـدف 
  .لتحقيق اتصاالت أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خالل الخدمات والبنية التحتية والتجارة

اء، كمــا تقتــرح وحــسب الخطــة؛ ســتحدث خطــوط الكهربــاء بــين مــصر وغــزة لزيــادة إمــدادات الكهربــ
الخطــة بحــث ســبل اســتغالل أفــضل للمنــاطق الــصناعية القائمــة فــي مــصر لتعزيــز التجــارة بــين مــصر وغــزة 

  .، ولكنها لم تحدد هذه المناطق"إسرائيل"والضفة الغربية و

دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب "وتشمل المقترحات اإلضافية لمصر 
  .فضال عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر األحمر، "قناة السويس
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وتقتــرح منحــا " يحتمــل تحويلهــا لوجهــة ســياحية عالميــة ناجحــة"وتــروج الخطــة لمنــاطق فلــسطينية 
إلجراء إصالحات وترميم " مليون دوالر لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية، كما تسعى ٩٥٠وقروضا تبلغ 

  ".نية ومناطق شاطئيةمواقع سياحية ودي

وفي حال تنفيذها ستضاعف الخطة الناتج المحلي اإلجمالي للفلسطينيين خالل عشرة أعوام وتوفر 
أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة اآلحاد، ومعدل الفقـر 

  . بالمائة بحسب الوثائق والمسؤولين٥٠بنسبة 

وجهــا علــى مــرحلتين لخطــة ترمــب للــسالم فــي الــشرق األوســط، وســتكون المرحلــة وتبنــى كوشــنر ت
ــصراع  ــاول بعــض القــضايا األساســية لل ــد، ويتن ــى حــد بعي ــر حــساسية إل ــسياسي، وهــو أكث ــة الجــزء ال التالي

  .اإلسرائيلي الفلسطيني، وال يزال التوقيت الخاص بهذه المرحلة غير واضح

 الفعــل علــى الخطــة مــن مختلــف وزراء الماليــة وممثلــي ووفــق روتيــرز؛ يريــد كوشــنر معرفــة ردود
مؤسسات االستثمار الـذين سيـشاركون فـي الورشـة، ومعرفـة التعـديالت التـي قـد تكـون الزمـة لكـسب تأييـد 

  .أوسع

ويـرفض . ويأتي الكشف عن الخطة االقتصادية بعد مناقـشات اسـتمرت عـامين وتـأخير فـي الكـشف
" عاصـمة إلسـرائيل"ؤتمر التحدث مع إدارة ترمب منذ اعترافها بالقـدس الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا الم

  .٢٠١٧في أواخر 

 مليـار ٥٠ًمع كل ما سبق، يتضح يوما بعـد يـوم أن إدارة ترمـب تريـد أن يكـون ثمـن فلـسطين هـو 
دوالر، وكأنه ال يعرف أن الفلسطينيين وكما سطروا منذ قرابة قرن مـن الـزمن أن فلـسطين ليـست للبيـع وال 

  >>...للمساومة

كما جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه المشاركة في ورشة البحرين، وذلك .. >>
  .بعد كشف واشنطن تفاصيل اقتصادية لصفقة القرن

لن نحضر هـذه الورشـة؛ ألن بحـث الوضـع االقتـصادي ال يجـوز أن يكـون قبـل بحـث : وقال عباس
  .ياسي، فمعنى ذلك أننا ال نتعامل مع أي وضع اقتصاديالوضع السياسي، وما دام ال يوجد وضع س

 لعـدة فعاليـات؛ ردا علـى ورشـة البحـرين التـي  الفلـسطينيةودعت القوى الوطنية واإلسالمية... >>
  .ستنطلق االثنين حتى األربعاء

 يومــا للمــسيرات الــشعبية الغاضــبة؛ رفــضا ٦-٢٤وفــي بيــان لهــا اليــوم؛ دعــت القــوى لعــد االثنــين 
شاريع التــصفوية ومــا يحــاك مــن مــؤامرات لتــصفية حقــوق شــعبنا، ودعــت لالنطــالق لمنــاطق االحتكــاك للمــ

والتماس؛ رفضا لمخططات االحـتالل وسياسـات التطهيـر العرقـي واسـتباحة القـدس واالسـتيطان االسـتعماري 
في أرضنا، وتصعيدا للمقاومة الشعبية حقا طبيعيا لشعبنا إلسقاط المؤامرة .  
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 ١٢ يومـا للتـصعيد الميـداني علـى نقـاط االحتكـاك والتمـاس الـساعة ٢٥/٦ لعـد الثالثـاء كما دعـت
 يومــا للمــؤتمرات الــشعبية واللقــاءات الموســعة ٦-٢٦ ورشــة البحــرين، ويــوم افتتــاحظهــرا بــالتزامن مــع 

 رســالة بحــضور القــوى والهيئــات الفعاليــات الــشعبية واألطــر النــسوية والنقابيــة واألهليــة والمهنيــة إلرســال
رفضهم التعـاطي مـع كـل مـا سـينجم عـن هـذا المـؤتمر ورفـض التطبيـع العربـي مـع دولـة االحـتالل والـدعوة 
للتحرك عربيا مع انعقاد مؤتمر األحزاب العربية ألوسع حراك شعبي حتى إسقاط صفقة القرن بكل ما تحمل 

  .من مخططات عدوانية

ث موحـدة ومفتوحـة لتغطيـة ونقـل الفعاليـات ودعت أيضا المحطات اإلذاعية المحلية لفتح موجات ب
ٕواألنشطة وارسال رسائل شعبنا تحت االحتالل المدافع عن كرامة وعزة األمة العربيـة برفـضه االنغمـاس فـي 
المؤامرة المسماة صفقة القرن، كما دعت الفضائيات العربيـة وسـائل اإلعـالم ونـشطاء التواصـل االجتمـاعي 

موحــدون إلســقاط ورشــة البحــرين "ا لمــا يجــرى فــي المنامــة بعنــوان إلطــالق حمــالت منظمــة وواســعة رفــض
  ".وصفقة القرن

كما دعت القوى لعد الجمعة المقبل يوم تصعيد ميداني وكفاحي في مواقع الفعـل األسـبوعي؛ رفـضا 
لالســـتيطان والجـــدار العنـــصري فـــي جميـــع نقـــاط االحتكـــاك وتـــصعيد المقاومـــة الـــشعبية الباســـلة فـــي وجـــه 

  .االحتالل

ًكما وجهت المبادرة البحرينية الوطنية لمناهضة التطبيع مع العـدو الـصهيوني نـداء دعـت فيـه إلـى 
ــع العلــم الفلــسطيني علــى مبــاني كــل جمعيــات المبــادرة وفــوق منــازل المــواطنين؛  كلنــا : لنقــول للعــالم"رف

  ".فلسطين، وال للتطبيع مع العدو الصهيوني، وفلسطين ليست للمساومة أو البيع

 ٢٢/٦/٢٠١٩ ز الفلسطيني لإلعالملمركا

***  

   مليار دوالر لدعم اقتصاديات الفلسطينيين وجيرانهم٥٠: خطة السالم األميركية
 

إن خطة إدارة الرئيس دونالد ” رويترز“ها قال مسؤولون أميركيون ووثائق راجعت – واشنطن 
 مليار دوالر تدعو إلقامة صندوق ٥٠ترامب االقتصادية للسالم في الشرق األوسط التي يبلغ حجمها 

استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات 
  .ع غزةدوالر يربط بين الضفة الغربية وقطا

” االقتصاد أوال“وقال المسؤولون قد يكون من الصعب إقناع منطقة متشككة إلى حد كبير بخطة 
  الستئناف عملية السالم اإلسرائيلية الفلسطينية المتعثرة

حيث من المقرر .  مشروعا للبنية األساسية وقطاع األعمال١٧٩وقالت الوثائق إن الخطة تشمل 
  .مب الخطة خالل مؤتمر دولي في البحرين هذا األسبوعأن يقدم جاريد كوشنر صهر ترا
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وسيتم إنفاق أكثر من نصف الخمسين مليار دوالر في األراضي الفلسطينية المتعثرة اقتصاديا على 
وسيتم إقامة بعض . مدى عشر سنوات في حين سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان واألردن

صرية التي يمكن أن تفيد االستثمارات فيها الفلسطينيين الذين المشروعات في شبه جزيرة سيناء الم
وتقترح الخطة أيضا نحو مليار دوالر لبناء قطاع السياحة .يعيشون في قطاع غزة المجاور وفقا للوثائق

الفلسطيني وهي فكرة تبدو غير عملية في الوقت الحالي في ضوء المواجهات التي تندلع بين الحين 
 اإلسرائيلية ومقاتلي حركة حماس التي تحكم غزة واألمن الهش في الضفة الغربية واآلخر بين القوات

وقال كوشنر لرويترز إن إدارة ترامب تأمل بأن تغطي دول أخرى ،وبشكل أساسي دول الخليج .المحتلة
 ويأتي الكشف عن الخطة االقتصادية بعد.الغنية، ومستثمرو القطاع الخاص قدرا كبيرا من هذه الميزانية

. مناقشات استمرت عامين وتأخير في الكشف عن خطة أوسع للسالم بين اإلسرائيليين والفلسطينيين
ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع إدارة ترامب منذ اعترافها بالقدس عاصمة 

لمفصلة ستغير وأوضح كوشنر خالل مقابلتين مع رويترز أنه يرى أن خطته ا.٢٠١٧إلسرائيل في أواخر 
قواعد اللعبة على الرغم من أن كثيرين من خبراء الشرق األوسط يرون أنه ال توجد أمامه فرصة تذكر 

وقال كوشنر عن الزعماء .للنجاح حيث أخفقت جهود السالم التي دعمتها الواليات المتحدة على مدى عقود
أضحك عندما يهاجمون “بإقامة وطن الفلسطينيين الذين رفضوا خطته بوصفها محاولة إلنهاء طموحاتهم 

  .”صفقة القرن“ذلك بوصفها 

  .”إذا كانت لديهم الشجاعة لاللتزام بها) فرصة القرن(تلك ستكون  ”

وقال كوشنر إن بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع األعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في 
ل في مدينة رام اهللا بالضفة الغربية لرويترز وقال رجال أعما. المؤتمر ولكنه امتنع عن كشف النقاب عنهم

وستشارك أيضا عدة دول .إن الغالبية العظمى من أوساط قطاع األعمال الفلسطيني لن تحضر المؤتمر
في العاصمة ) يونيو( حزيران ٢٦ و٢٥خليجية عربية ومن بينها السعودية في المؤتمر الذي سيعقد يومي 

وقال البيت األبيض إنه .من خطة ترامب للسالم في الشرق األوسطالبحرينية المنامة لكشف أول مرحلة 
قرر عدم دعوة الحكومة اإلسرائيلية نظرا لعدم تواجد السلطة الفلسطينية في المؤتمر ليشارك بدال من ذلك 

من جهته، ناقش الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس اثناء .وفد صغير من قطاع األعمال اإلسرائيلي
وقال في تصريحات له ان . لمركزية حركة فتح ما يتعلق بصفقة العصر، وورشة البحرينترؤسه اجتماعا

بالنسبة "وأكمل ."ًصفقة العصر التي قلنا موقفا منها، ال يمكن أن تمر ألنها تنهي القضية الفلسطينية"
جوز أن ًلورشة المنامة، أيضا قلنا إننا لن نحضر هذه الورشة، والسبب أن بحث الوضع االقتصادي ال ي

  )وكاالت (–. "يتم قبل أن يكون هناك وضع سياسي

  ٢٥ص/٢٣/٦/٢٠١٩الغد 

*** 
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  ٢٠١٩ لتغطية موازنة "أونروا"مليار دوالر حاجة   1.2
 

، )أونروا(ّ قدرت وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين - فلسطين المحتلة 
 بيير كرينبول، بمقر األمم المتحدة بنيويورك، تمويلها خالل مؤتمر صحافي عقده المفوض العام للوكالة،

  .لألنباء» األناضول« مليار دوالر، وفق ما أوردت وكالة ١.٢، بنحو ٢٠١٩الالزم لتغطية موازنتها لعام 

، خالل ٢٠١٩وأعرب كرينبول عن أمله في أن تتمكن األونروا، من توفير المبلغ المطلوب لموازنة 
ُذي سيعقد بنيويورك األسبوع المقبل، وتحديدا يوم الثالثاء، بحضور األمين العام مؤتمر الدول المانحة ال

  .لألمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة، ماريا فيرناندو إسبينوزا

لقد تمكنا العام الماضي من تغطية العجز الذي واجهته «: وقال مفوض عام األونروا للصحافيين
نأمل هذا العام أن نتمكن خالل مؤتمر «: ، مضيفا» بفضل الدعم السخي من المانحين الدوليين ا،األونرو

وأوضح أن . » مليار دوالر لميزانية األنروا للعام الحالي١.٢الثالثاء المقبل من حشد تعهدات مالية بقيمة 
  .«٢٠١٨ام يمثل نفس المبلغ الذي قمنا بحشده في ع«)  مليار دوالر١.٢(المبلغ المطلوب 

لذلك نعتقد أنه إذا استطاعت كل جهة مانحة المحافظة على مستوى تبرعاتها كما «: وقال كرينبول
واعتبر أن قرارات . »كان في العام الماضي فإنه سيكون بمقدورنا تغطية احتياجاتنا المالية لهذا العام

رة األميركية إليها ووقف الدعم المالي ُاإلدارة األميركية التي اتخذت العام الماضي بشأن القدس ونقل السفا
  .«أسهمت في نشر مستويات عالية من القلق بين الفلسطينيين«األميركي لألونروا 

في الواقع هناك غياب تام لألفق السياسي ونحن في األونروا ال نتخيل وال نريد أن تبقى «: وأضاف
اسي يحقق ما يسعى الفلسطينيون األنروا لعقد آخر أو عقدين من الزمن بل نصبو إلى رؤية حل سي

إلى ذلك، قال جيش االحتالل وفقا لوسائل االعالم االسرائيلية ان االوضاع في الضفة قابلة .«إليه
منسق اعمال الحكومة اإلسرائيلية «االسرائيلي نقال عن ضابطات في مكتب » واينت«وقال موقع . لالنفجار

قابال لالنفجار، رغم عدم اندالع انتفاضة ثالثة في ان الوضع في الضفة الغربية ال زال » في الضفة
السنوات األخيرة، وانخفاض نسبة البطالة في السلطة الفلسطينية، وبالرغم التنسيق األمني المزدهر، اال ان 
احتمالية انفجار األوضاع بلحظة قد تحدث حتى بدون الحاجة الى المبادرة االمريكية للسالم بالشرق 

وأضاف الموقع على .القدس ال يتنازل عنها الفلسطينيون ع ان ثمة رموزا وطنية مثلوقال الموق. األوسط
عندما يدخل الجندي الى منزل الشاب الفلسطيني في نابلس منتصف الليل، يحوله الى «لسان الفتيات 

 لم انسان قومي، لكن لدينا جيل جديد يتواجد أكثر في االنترنت، حتى انهم في يوم النكبة األخير تقريبا
 ربيعا هو الحصول على فرصة عمل، ٢٠وقالت الضابطات ان ما يهم الشاب الفلسطيني ابن الـ. »يخرجوا

واكدت الضابطات . وهو بنفس الوقت يمتلك هوية فلسطينية قوية، وتؤكد على أهمية توفير فرص العمل له
فلسطينيين في الضفة على شيء واحد، وهو اهمية تحسين الحياة االجتماعية واالقتصادية لماليين ال

وشددت الضابطات على أهمية تحسين .الغربية مما سيؤدي للحفاظ على الهدوء األمني بصورة نسبية



 ٢١

الحياة االقتصادية للفلسطينيين ومساعيهم بتحسين طريقة التعامل معهم في الحواجز والسماح بدخول 
. مال الفلسطينيين للعمل في إسرائيلالعمال الفلسطينيين والسعي قدر المستطاع إلدخال أكبر عدد من الع

وتطرقت الضابطات الى نجاح التنسيق االمني مع أجهزة األمن الفلسطينية التي نجحت في مرات عديدة 
بإخراج إسرائيليين دخلوا مناطق فلسطينية بالخطأ وبسرعة، وكيف ساعدوهم على الحصول على هويات 

اإلقليمي، أن عناصر من » شمرون«ال عن مجلس ، نق» العبرية١٣القناة «وزعمت .منفذي العمليات
ًووفقا .الشرطة الفلسطينية أطلقوا النار على متنزهين مستوطنين وطاردوهم وحاولوا اعتقالهم في المنطقة ج

لقد أثبت رجال الشرطة الفلسطينية «: رد على الحادث» يوسي داجان«للقناة العبرية، علق رئيس المجلس 
لزي العسكري، هذا تصعيد خطير في جرأة ووقاحة السلطة الفلسطينية وأدعو يرتدون ا» إرهابيون«أنهم 

  .وفق تعبيره. »الجيش إلى تقديم الشرطة إلى العدالة وضمان عدم تكرار ذلك

يذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الشرطة الفلسطينية وجيش االحتالل اإلسرائيلي، خالل 
  .األيام الماضية، أثناء محاولة األخيرة اقتحام مدن فلسطينية، والتعدي على مقار أمنية فلسطينية

من جهة ثانية، حذرت السفارة االمريكية في إسرائيل مواطنيها من المظاهرات واالحتجاجات 
المناهضة للواليات المتحدة المتوقع ان تقام في مدن رئيسية في الضفة الغربية وغزة وفي أماكن أخرى، 

في البحرين التي ستنطلق األسبوع القادم وتستمر من يوم » الورشة االقتصادية«وذلك على خلفية انعقاد 
الدخول الى الضفة الغربية هذه كما منعت السفارة موظفيها وأبناء عائالتهم من .غد االثنين حتى األربعاء

 الواصل بين شمال ٩٠ الواصل بين تل ابيب والقدس وشارع ١ويشمل الحظر السفر في شارع رقم . األيام
وأعلنت حركة فتح الجمعة عن الفعاليات .اسرائيل وجنوبها ويمر بمحاذاة نهر االردن في الضفة الغربية

في فلسطين وخارجها خالل أيام انعقاد أيام » ينورشة البحر»و» صفقة القرن«المزمع اقامتها ضد 
الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر «كما أعلنت . الورشة في العاصمة البحرينية المنامة

في قطاع غزة ان القطاع سيشهد بعد غد الثالثاء مؤتمرا وطنيا واضرابا شامال رفضا لورشة » الحصار
  . اليومالمنامة االقتصادية المنعقدة بنفس

وهاجمت زوارق االحتالل اإلسرائيلي الحربية صباح أمس السبت، مراكب الصيادين شمال قطاع 
وفتحت زوارق االحتالل نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين، وأغرقت سنار أحد المراكب . غزة

  )وكاالت. (قبالة شواطئ بحر بيت الهيا شمال القطاع

  ٢٣/٦/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  فعاليات

  ينطلق الثالثاء"القدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية"مؤتمر 

   نادر خطاطبة-إربد 

استكملت كلية الشريعة والدراسات االسالمية بجامعة اليرموك ترتيبات عقد مؤتمرها العلمي الدولي 
 عنوان التاسع المقرر ان تنطلق فعالياته صباح بعد غد الثالثاء بمشاركة عربية ومحلية واسعة، تحت

  .«القدس مكانة شرعية ورعاية هاشمية«

وتبحث فعاليات المؤتمر الذي يرعاه رئيس الوزراء االسبق عبدالرؤوف الروابدة سلسلة محاور 
يتناول اولها البعد الحضاري الذي يشمل القدس في التاريخ والجغرافيا واالقتصاد والعمران والفنون 

  .ية واالعالمية في تعزيز مكانة المدينة المقدسةاالسالمية ودور المؤسسات الدينية والعلم

ويتناول محور المكانة الشرعية القدس في الكتاب والسنة واالحكام الفقهية المتعلقة بها ودور 
االوقاف فيها والنوازل المعاصرة المتعلقة بها فيما خصص المحور الثالث لتاريخ الرعاية الهاشمية 

  .ذه الرعاية ومستقبلهاواهميتها للمدينة المقدسة وواقع ه

وخصص المحور الرابع للرؤية المستقبلية للمدينة المقدسة وهويتها االسالمية العربية ومستقبلها 
في الرؤية االسالمية ومبادرات تثبيت اهلها ودعمهم اقصاديا وفكريا وسياسيا والتحديات التي تواجه 

  .المدينة وآليات عالجها

مؤتمر عميد الكلية الدكتور اسامة علي الفقير الربابعة، ان وبحسب رئيس اللجنة التحضيرية لل
المشاركة تضم دول السعودية والعراق والجزائر وتونس وفلسطين وتركيا اضافة الى االردن، الفتا الى ان 

  .محاور النقاش للمؤتمر ستستمر ثالثة ايام

ا العظمى لدى المسلمين وقال الربابعة ان المؤتمر يهدف إلى التأكيد على قدسية القدس ومكانته
والتذكير بجهود المسلمين والعرب واالردنيين في حمايتها والدفاع عنها وبيان اسهامات الهاشميين في 

  .المحافظة على هويتها بوصفها مدينة اسالمية عربية

واضاف ان المؤتمر يسعى ايضا البراز دور القدس الحضاري والثقافي في العالم كله وتقديم 
نة التطبيق بهدف اظهار الحقائق الشرعية والتاريخية الخاصة بالمدينة المقدسة من خالل مقترحات ممك

  .سلسلة االبحاث والدراسات واوراق العمل التي سيقدمها نخبة من االساتذة المختصين من الدول المشاركة

  ٤ص/٢٣/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  وورشة المنامة" صفقة القرن"ًمسيرتان رفضا لـ 
  

رك آالف األردنيين في المسيرة التي انطلقت بعد صالة ظهر الجمعة من أمام المسجد شا - ّعمان
ً، وذلك احتجاجا وتأكيدا على الموقف الشعبي األردني الرافض ّعمان الحسيني وسط العاصمة األردنية ً

طط لتصفية القضية ّوكل مخ "صفقة القرن"األميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ للخطة
وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت إليها الحركة اإلسالمية والفعاليات الشعبية رفضهم .الفلسطينية

مشاركة األردن في مؤتمر البحرين، مطالبين الحكومة بإعالن موقف واضح وصريح يتسق مع الالءات 
وطالب المشاركون عبر .فها الشعب األردنيالثالث التي أطلقها الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين ويقف خل

المشبوهة، مشددين على ضرورة تكاتف " صفقة القرن" هتافاتهم بالتصدي بمختلف الوسائل المتاحة لـ
وأكدوا على ضرورة اتخاذ الحكومة مواقف صريحة .الجهود الشعبية لتفويت الفرصة أمام تمرير الصفقة

ٕوحازمة تجاه دولة االحتالل، تتمثل بسحب السفير األردني وطرد السفير الصهيوني من عمان، والغاء  ّ
ّغاز، محذرين من مغبة المشاركة في مؤتمر البحرين الذي سيكون ركيزة اتفاقية وداي عربة واتفاقية ال

ليست للبيع، "وقال رئيس كتلة اإلصالح النيابية عبد اهللا العكايلة، إن فلسطين .أولى لإلعالن عن الصفقة
وانتقد العكايلة تلميحات الحكومة برغبتها في المشاركة بورشة ".وهي تستصرخ من جديد وتطلب من ينقذها

حكومة ًالبحرين، مشددا على ضرورة عدم المشاركة من أجل الوقوف مع األشقاء في فلسطين، وهدد ال
  .بطلب حجب الثقة في حال المشاركة في ورشة البحرين

صفقة القرن صفقة ذل " الهنيدي إن  المراقب العام لجماعة االخوان المسلمين عزاموقال.. >>
توزيع الحصص "ً، معتبرا ورشة البحرين ورشة لـ"وعار، وال أحد يقبل بهذه الصفقة إال خائن أو عميل

تخون األمة وترتهن لإلدارة "ً، معتبرا أن بعض األنظمة العربية "صفقة القرنالمالية للموافقة على تمرير 
صفقة القرن بوابة الدخول اإلسرائيلي إلى الدولة "أما النائب سعود أبو محفوظ، فاعتبر أن ".األميركية

  ".ٕتجاوز على ثوابت األمة، واساءة لمقدساتها"ً، مؤكدا على أن ورشة البحرين "العربية

ً محفوظ تغير لهجة الحكومة األردنية تجاه ورشة البحرين، التي اعتبرها تراجعا عن وانتقد أبو
  >>....المواقف السابقة، والتي كانت تؤشر إلى عدم المشاركة في ورشة البحرين

 ٢١/٦/٢٠١٩موقع العربي الجديد 

***  
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  آراء عربية

 القدس في خطر فهل ننتصر لها؟
 

  عبد الحميد صيام* 

ثة أيـام كانـت القـدس واألخطـار التـي تحـيط بهـا محـور مـؤتمر أكـاديمي فـي الجامعـة على مدار ثال
 باحثا من العديد من الدول العربية، ليقدموا رؤاهم ونتائج بحـوثهم واقتراحـاتهم حـول مـا ٣٨األردنية، جمع 

 يحيق بالمدينة المقدسة من أخطـار، ومـا يقدمـه أهـل القـدس مـن تـضحيات، ومـا هـو مطلـوب مـن األمتـين
  .العربية واإلسالمية وأحرار العالم من خطوات لدعم صمود المدينة وأهلها خاصة وفلسطين عامة

المــؤتمر بــشكل عــام دراســة للواقــع وطــرح عملــي وعلمــي لكيفيــة مواجهــة تحــدي التهويــد واألســرلة 
ــغ ــراء . واالســتيالء والتفري ــت أن أشــارك الق ــة، رأي ــاء العروب ــل أبن ــي المــؤتمر يهــم ك ــا جــاء ف بعــض وألن م

المالحظات المهمة، لعل قضية القدس تدخل في تفكير كل إنسان وتحتل حيزا من اهتماماته، وتدفعـه لعمـل 
 .اما من أجل القدس يعزز صمود المدينة وأهلها وشعبه

  القدس ليست مدينة الفلسطينيين وحدهم

وطنين فــي لقــد أدرك الفلــسطينيون منــذ بدايــة الــصراع مــع الحركــة الــصهيونية وممثليهــا مــن المــست
فلـــسطين، أن قـــضية القـــدس خاصـــة ال تهـــم الفلـــسطينيين وحـــدهم، بـــل العـــالمين العربـــي واإلســـالمي أوال، 

فمنــذ المواجهــات الكبــرى قــرب . والمــسيحيين ثانيــا، وكــل المــؤمنين بالحريــة والعدالــة والحــق فــي كــل مكــان
لـسطينيون بـأن المهـاجرين  المعروفـة بثـورة البـراق، أحـس الف١٩٢٩الحائط الغربـي للمـسجد األقـصى عـام 

هـذا "الجدد من أتباع الديانة اليهودية، لـديهم أطمـاع فـي المدينـة، عنـدما بـدأوا يهتفـون قـرب حـائط البـراق 
حــضرت لجنــة دوليــة برئاســة البريطــاني ولــسون .  فتــصدوا لهــم ووقعــت المواجهــات الداميــة"الحــائط حائطنــا

لبـراق، فـأدرك الحـاج أمـين الحـسيني أهميـة التحقيـق  المبعوثة من عصبة األمم للتحقيـق فـي أحـداث ا"شو"
 وحــدهم، فقـرر دعــوة كبــار العلمـاء والمختــصين مــن العــالمين نيللفلــسطينيوأن المـسألة أكبــر مــن أن تتـرك 

العربي واإلسالمي للمثول أمام اللجنة، فاستدعى كال من فايز الخوري وفخـري البـارودي مـن سـوريا، أحمـد 
 باشـا مـن مـصر، صـالح الـدين بـيهم والـدكتور أسـد رسـتم مـن لبنـان، مـزاحم زكي باشا ومحمد على علوبـة

الباجه جي من العراق، أحمد باشا الطراونـة مـن األردن، هاللـي محمـد بـن طـاهر مـن المغـرب، محمـد علـي 
مــن الهنــد، رضــا توفيــق مــن تركيــا، مهــدي مــشكي مــن إيــران الــشيخ عبــد الغفــور مــن أفغانــستان وأبــو بكــر 

ــوا بــشهاداتهم أمــام لجنــة . ونيــسيااألشــعري مــن إند  بــأن الحــرم الــشريف وقــف إســالمي ال يجــوز "شــو"أدل
  .التصرف به، وأنه ملك المسلمين جميعا

وقد أقرت اللجنة بأن حائط البراق وقف إسـالمي وجـزء ال يتجـزأ مـن الحـرم الـشريف، وتعـود ملكيتـة 
  . متعددة ومتفاقمة ولنمر على بعض منهاحصريا للوقف اإلسالمي، لكن األخطار المحيقة بالمدينة ما زالت

  الخطر الديمغرافي
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لقد ركزت الحركة الصهيونية على زيادة حجم الـسكان اليهـود فـي المدينـة، فقـد وصـل القـدس نحـو 
 مهاجر يهودي إلى فلسطين في العقد الذي تال االنتداب البريطاني، وارتفع عدد الـسكان اليهـود ١٠٠٠٠٠

  .%١٧ إلى أكثر من% ١٠من أقل من 

مــن % ٥٧.٨، ليــصل إلــى ٥٣٨٠٠ إلــى ٣٤١٠٠فــي القــدس، زاد عــدد الــسكان اليهــود مــن نحــو 
وبقيـت هـذه النـسبة تتزايـد إلـى أن وصـلنا اليـوم إلـى أن عـدد الـسكان العـرب . ١٩٣١المجموع بحلول عـام 

  مقابــل نحــو مليــون يهــودي بــسبب الــضغوط التــي تمارســها١٧٩٠٠٠داخــل المدينــة القديمــة ال يزيــد عــن 
وتــستخدم إســرائيل عــدة . الــسلطات اإلســرائيلية علــى اســتنزاف الــسكان العــرب مقابــل زيــادة الــسكان اليهــود

ٕوســائل أهمهــا ســحب هويــات المقدســيين واثقــالهم بالــضرائب، وطــرد أهــالي الناشــطين ونفــيهم مــن المدينــة، 
 مزيـد مـن المـستوطنين واحتالل جيوب في المدينة وتحويل حياة السكان الفلسطينيين إلى جحـيم، واسـتقدام

ولكــن تؤكــد الوقــائع الديمغرافيــة الحاليــة أن . والــسماح آلخــرين بالتــسلل داخــل التجمعــات الــسكنية العربيــة
إمكانية تغلب طرف على آخر غير ممكنة، وأن محو الوجود العربي أمر شبه مستحيل، إال بارتكـاب جريمـة 

ظـروف الدوليـة المعاصـرة، ولـذلك مـن المتوقـع أن التطهير العرقي الشامل، وهذا أمر غير ممكـن فـي ظـل ال
بل سـتزيد شراسـة، وبالتـالي يـستمر االسـتزاف للمكـون العربـي ) األبرتهايد(تستمر سياسة الفصل العنصري 

  .من المدينة وصوال إلى حالة يكون الوجود الفلسطيني هامشيا

  التهويد واألسرلة

حزيــران /ل المدينــة بكاملهــا عــشية حــرب يونيــوتعمــل الــسلطات اإلســرائيلية منــذ اليــوم األول الحــتال
ٕ علــى طمــس المعــالم اإلســالمية والعربيــة، واقامــة بــدائل لهــا أو معــالم موازيــة يهوديــة، كمــا حــصل ١٩٦٧

ٕمباشرة بعد االحتالل عندما قامت القوات الغازية بهدم حارة المغاربة وتوسيع ساحة حائط البـراق، واعالنهـا 
ت الحركات الصهيونية المتطرفة التي تدعو إلى هدم المسجد األقصى وقبة وقد تنام. مصلى حصريا لليهود

 ٢١الصخرة المشرفة ليقام في المكـان نفـسه الهيكـل الثالـث المزعـوم، فقـد بـدأ االعتـداء علـى األقـصى يـوم 
ٕ عنــدما قــام مايكــل روهــان االســترالي المتطــرف بحــرق المــسجد، والحــاق الخــراب ١٩٦٩آب عــام /أغــسطس

 علـى المــصلين، حيـث أطلــق ١٩٨٢نيــسان / أبريـل١١واعتـدى جنــدي إسـرائيلي يــوم . الــدينبمنبـر صـالح 
ـــوم  ـــشرطة اإلســـرائيلية ي ـــم قامـــت عناصـــر مـــن ال ـــى والجرحـــى، ث ـــا عـــددا مـــن القتل ـــيهم مخلف ـــار عل  ٨الن

 "أمنـاء الهيكـل" بإطالق النـار علـى المتظـاهرين المحتجـين علـى اقتحـام حركـة ١٩٩٠تشرين األول /أكتوبر
  . ضحية عدا عن الجرحى١٧ وخلفت للحرم،

 التـي تقـوم ١٩٩٣لقد أنشئ العديد من الحركات اليهودية المتطرفة، خاصة بعد اتفاق أوسـلو عـام 
 "غـال"على أيديولوجية هدم الحرم الشريف، بل نسفه وقتل المـصلين وبنـاء الهيكـل، أهمهـا وأخطرهـا حركـة 

 "الحركــة لبنــاء الهيكــل" و"معهــد الهيكــل" و" الهيكــلأمنــاء جبــل" و"التنظــيم الــسري اليهــودي"أو الخــالص، و
ونتيجــة تفــاقم قــوة هــذه الحركــات الدينيــة المتطرفــة واالقتحامــات . ، وغيرهــا الكثيــر"منظمــة أنــصار الهيكــل"و
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المتواصلة، بدأت الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة الرضوخ للكثير من مطالب هذه الحركات مثل، فـتح النفـق 
ــذي أد١٩٩٨عــام  ــر مــن  ال ــى أثرهــا أكث ــى مواجهــات واســعة، استــشهد عل ــرت .  فلــسطينيا٧٠ى إل كمــا أق

، وهــو مــشروع كبيــر يقــوم علــى بنــاء معــالم يهوديــة وكــنس "الحــوض المقــدس"الحكومــة بنــاء مــا يــسمونه 
ضــخمة تعــادل فــي حجمهــا كنيــسة القيامــة والمــسجد األقــصى، إلظهــار أن المدينــة ليــست فقــط للمــسلمين 

بــدأ الكنيــست فعليــا ينــاقش فكــرة التقــسيمين الزمــاني والمكــاني للحــرم علــى طريقــة الحــرم كمــا . والمــسيحيين
  .اإلبراهيمي في الخليل

لقد تفاقمت اقتحامات الحرم الشريف فأصبحت شبه يومية وتتمتع بحماية الجيش اإلسرائيلي، الذي 
ن، لكــن الفلــسطينيين ال يتــورع عــن إطــالق النــار بــسبب أو بــدون ســبب بهــدف ترويــع المــصلين والمــرابطي

يزدادون صالبة وعنادا في التصدي لهذه المخططات، فاستطاعوا إفشال مؤامرة نـصب البوابـات اإللكترونيـة 
ولعــل ظــاهرة المــرابطين . والكــاميرات الذكيــة وكــذلك أفــشلوا محاولــة إغــالق بــاب الرحمــة أحــد أبــواب الحــرم

  .تهم ومقدساتهموالمرابطات أهم ما أنتجه المقادسة في الدفاع عن مدين

  الخطر التعليمي

ــة لبلديــة  ــع المنهــاج الفلــسطيني، وأخــرى إســرائيلية تابع ــة تتب ــة المقدســة مــدارس عربي ــي المدين ف
. يدرسون العبرية كمادة إضافية في المدارس العربية، ويدرسـون العربيـة فـي المـدارس اإلسـرائيلية. المدينة

دارســها تــوفر للطــالب ظــروف تعلــيم عاليــة مثــل عــدد وكــي تجــذب البلديــة الطــالب والمعلمــين العــرب إلــى م
  .الحواسيب وقلة عدد الطالب في القسم ووسائل تعليمية ومختبرات ومكتبات حديثة

كمــا تقــدم . مقارنــة مــع المــدارس العربيــة تجــد إزدحامــا عاليــا فــي األقــسام وظــروف تعليميــة بائــسة
هــذه الظــروف تــضطر المعلمــين .  اإلســرائيليةرواتــب عاليــة جــدا للمعلمــين ليغــروهم باالنتقــال إلــى المــدارس

الذين يعيشون ضائقة مالية أن ينتقلوا إلـى المـدارس اإلسـرائيلية مـن جهـة، وتـضطر اآلبـاء الـذين يبحثـون 
عــن مــستقبل أفــضل ألوالدهــم أن ينقلــوهم إلــى المــدارس اإلســرائيلية، خاصــة أن المــدارس العربيــة الخاصــة 

  .نسان العاديعالية التكاليف، وفي غير مقدور اإل

لقــد حــصل اســتنزاف للمــدارس العربيــة، بحيــث أصــبحت فــي وضــع بــائس، خاصــة أن دعمهــا مــن 
وتشجع السلطات اإلسرائيلية تسرب الطالب العرب من . السلطة الفلسطينية غير مسموح وغير متوفر أصال

أن يقبلـوه لمـساعدة المدارس قبل إنهاء سنوات الدراسة بمنحهم فرص عمل، يضطر أبناء العـائالت الفقيـرة 
كما تيسر السلطات اإلسرائيلية الحصول على المخدرات وحتى أحيانا السالح التي تعرف تماما أنه . أهاليهم

وقــد نــشأ عـن كــل هــذه الظــواهر ظـاهرة التــسرب مــن المــدارس . سيـستعمل فــي اإلجــرام ولــيس فـي المقاومــة
ر المـشروعة بهـدف تـدمير أي مـستقبل لـشباب وارتفاع عدد المدمنين وأصحاب الجنح والجرائم والتجـارة غيـ

  .المدينة
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  ما العمل؟

لتثبيت المقدسيين في مدينتهم وتعزيز هذا الوجود ال بد من قيام برامج عملية واسـتحداث صـناديق 
المــسيحية واإلنــسانية، لتمكــين ســكان المدينــة مــن /دعــم شــاملة علــى كــل المــستويات العربيــة واإلســالمية

عـل إمكانيـات انتـزاع حقـوق أكثـر، أمـرا سـهال فـي أي تفـاوض مـستقبلي علـى مـصير الصمود والمقاومة وج
  .المدينة

إن التصدي للمخططات الصهيونية حيال مدينـة القـدس بـشكل عـام، والحـرم الـشريف بـشكل خـاص 
ليــست مــسؤولية الفلــسطينيين ودائــرة األوقــاف األردنيــة فحــسب، بــل مــسؤولية جماعيــة يجــب أن يتحملهــا 

لمون، من أجل تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم، التي تحولت إلى نقطـة االحتكـاك األولـى العرب والمس
فالقدس ال يكفيها خطابات التضامن وال ينقذها من . مع المشروع الصهيوني االستعماري اإلحاللي التفريغي

دس الغائبة أبدا، بـل مأساتها بيانات موسمية من الجامعة العربية أو منظمة التعاون اإلسالمي أو لجنة الق
برامج تعبوية عملية وتخـصيص أمـوال ضـخمة لتثبيـت الوجـود الفلـسطيني العربـي اإلسـالمي المـسيحي فـي 

  .ٕالمدينة، واال فالخطر داهم ال محالة

  محاضر في مركز دراسات الشرق األوسط بجامعة رتغرز بوالية نيوجرسي* 

  ٢٠/٦/٢٠١٩القدس العربي 

***  

 "ب"والفريق .. صفقة القرن

 محمد علي مرزوق الزيود   

ه مجموعة من الدول ومن سيعقد خالل األيام المعدودة القادمة مؤتمر المنامة، والذي دعت إلي
بينها الواليات المتحدة األميركية، وبما أن المؤتمر ذا طابع خاص وسيناقش من خالله الوضع العام في 
الشرق األوسط، وفلسطين على وجه الخصوص، وبما أن أي قرار يتعلق بفلسطين سيكون على تماس 

 ولطبيعة العالقات التي يتأثر ويؤثر كل مباشر مع الدولة األردنية؛ وذلك لشدة تعقيدات المشهد من جهة
 ًمنها على اآلخر، كان ال بد من طرح موضوعي للمشاركة من عدمها في المؤتمر، بعيدا عن التشنج أو

  .!!المراهقة السياسية أو تسجيل المواقف الشعبوية

 المؤتمر، تعالت األصوات من هنا وهناك في األيام السابقة مطالبة الدولة األردنية بضرورة مقاطعة
وعدم حضوره، ودون تقديم البديل، واالكتفاء بالمناداة بضرورة الغياب، وربما لقناعة سياسية أن على 

  !صاحب الوالية تقديم الحلول رغم المطالبة بالتشاركية

على » القط«نحن نعلم يا سادة يا كرام، إن من يسكن في شقة إذا أراد أحدهم أن يقوم بتركيب 
ً، وكان يملك ولو قليال من الحس بالمسؤولية عليه أن يخرج ويستطلع األمر، ألنه السطح وسمع بالصوت
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على صحنك، ومن يسكن في بيت مستقل وأرادوا أن يقوموا بفتح شارع بينه وبين » الالقط«ربما يتم تركيب 
  !..ًمن يقابله فالربما يجد أن الشارع قد تم إزاحته إلى باب بيته إذا بقي متفرجا

جود األردن السياسي ضرورة ليقول كلمته أمام العالم، ولمن يقول وأين هي كلمة أعتقد أن و
ًكلمة األردن كانت حاضرة دائما، فكم عانينا من الضغوطات السياسية واالقتصادية من أجل : األردن نقول

ن ألم يطلب من األردن المشاركة في حرب اليم.. فتح جبهة على الجار السوري، ولكن كانت الالحاضرة
ًباألمس القريب كان موقف المملكة األردنية واضحا وضوح الشمس من عدم .. ًوكانت الال حاضرة أيضا

بيع العراق، وعدم قبض الثمن، بل وخسر الكثير، وكان له موقفه الرافض من المشاركة أو حتى استخدام 
  ! أراضيه ضد الشقيق العراقي واألمثلة كثيرة

سيتهمونه » المؤتمر«أدمن االتهام والتخوين، فإذا ذهب األردن إلى هنالك فريق : ومن الضرورة القول
حاضر، وللعلم هو نفس الفريق مع تغيير القميص ) ب(ٕبالردة والتطبيع والتآمر، واذا لم يذهب فإن الفريق 

من رمادي إلى رمادي مخطط، وسيتهم األردن بالردة والتطبيع والتخوين، بل وسيتفننون في غبن 
  !!..ًقولون األردن متفق ضمنياتحليالتهم وسي

أعتقد أن الغياب ألجل الغياب وتسجيل الموقف للتاريخ ال يغني وال يسمن من حلول، بل أن الوجود 
ًوالدفاع عن مصالح األردن وفلسطين معا والتأكيد على الثوابت وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في 

رفض أي حل على حساب الجغرافيا والهوية  و١٩٦٧الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وعلى خطوط 
  .األردنية هو الحالة السياسية المسؤولة التي يمكن البناء عليها

  ٧ص/٢٢/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء غربية مترجمة

  غطرسة الكولنيالية الجديدة في خطر كوشنر
  

  ١٢/٦/٢٠١٩) ذا نيويورك ريفيو أوف بوكس (–رشيد الخالدي 

 نةعالء الدين أبو زي: ترجمة

هكذا قال اللورد كورزون بتعال للهنود الذين . "إنكم ال تستطيعون أن تتدبروا أموركم من دوننا"
وعندما قضت عائلة ترامب بعض الوقت مع العائلة المالكة . كان حاكمهم إمبريالي قبل أكثر من قرن

األرستقراطية الحقيقة البريطانية خالل زيارتها األخيرة إلى لندن، لم يكن باإلمكان تفويت الفارق بين 
ومع ذلك، ثمة شيء مشترك بين جاريد كوشنر، صهر الرئيس . واألخرى الترامبية المختلفة المختلقة

ومستشاره المسؤول عن صياغة خطة سالم للشرق األوسط، وبين اللورد كورزون وأشباهه من 
  .الكولنياليين
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 حزيران ٢ يوم "أو. بي. أتش"اشة ُ اإلخباري، والتي عرضت على ش"أكسيوس"في مقابلة مع موقع 
قبل وقت قصير من وصوله إلى المملكة المتحدة، شكك كوشنر في قابلية الفلسطينيين لالستقالل ) يونيو(

. "األمل هو أن يصبحوا قادرين على الحكم بمرور الوقت": ً، ومضيفا"علينا أن نرى": ًوحكم أنفسهم، معلنا
الحكومة اإلسرائيلية "ً يمكن أن يتمكنوا أبدا من التمتع بالحرية من ُوعندما سئل عما إذا كان الفلسطينيون

ًسقفا عاليا"، قال فقط أن هذا سيكون "أو التدخل العسكري وبعد اقتراح أن كوشنر استشار قلة، إذا كان . "ً
قد استشار أي فلسطينيين من األساس، على مدى السنتين الماضيتين عندما كانت خطته للسالم قيد 

وأجاب كوشنر . د، سأله مضيفه عما إذا كان يفهم السبب في أن الفلسطينيين ال يثقون بهاإلعدا
َأنا لست هنا لكي يوثق بي": باقتضاب ُ ُ".  

لم تكن هذه هي المرة األولى التي يقال فيها للفلسطينيين أنهم ال يستطيعون أن يحكموا أنفسهم، 
في . ات للتشاور معهم بشأن مستقبلهم الوطنيوأنهم ملزمون بالبقاء تحت وصاية أجنبية، وبال ضمان

في "–في مذكرة سرية للود كورزون نفسه –، كتب إمبريالي بريطاني آخر، اللورد بلفور ١٩١٩العام 
إن الصهيونية، … فلسطين نحن ال نقترح حتى إجراء نوع من االستشارة لرغبات السكان المحليين في البلد

ًسواء كان هذا صحيحا أم خطأ، جيدا ً أم سيئا، متجذرة في تقاليد قديمة بعمر أجيال، في حاجات الحاضر، ً
 عربي الذين يعيشون اآلن في تلك ٧٠٠.٠٠٠وفي آمال المستقبل، وهي أكثر أهمية بكثير من رغبات الـ

  ."األرض القديمة

 المقترن باسم بلفور، والذي شكل أساس االنتداب البريطاني الذي أفضى ١٩١٧عمد إعالن العام 
 من الحقوق - ًالذين لم يذكرهم بلفور مطلقا باالسم –ى تأسيس إسرائيل، إلى استثناء الفلسطينيين إل

 المذكورة، ردد كوشنر صدى كلمات بلفور، "أكسيوس"وفي مقابلة . السياسية والوطنية التي منحها لليهود
أكد كوشنر وزمالؤه، مستشار ومرة تلو المرة، . ًمكررا استثناء الفلسطينيين من الحقوق السياسية والوطنية

البيت األبيض جيسون غرينبالت، والسفير األميركي إلى إسرائيل ديفيد فريدمان، أن خطتهم هي في 
األساس مبادرة للتنمية االقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، والتي ستعمل تحت الظروف 

ن، ال تنطوي الخطة على أي عنصر سياسي تم وحتى اآل. الحالية من السيطرة اإلسرائيلية شبه المطلقة
وكل ما . اإلفصاح عنه، باستثناء اإلشارة الواضحة إلى أن الدولة والسيادة الفلسطينيتين مستبعدتان

، "الفرصة لدفع أقساط منازلهم… الفرصة لعيش حياة أفضل"يستحقه الفلسطينيون، برأي كوشنر، هو 
  .تحت الحكم اإلسرائيلي

هذا النهج   إلى– إلى جانب الكثير من المعلقين الدوليين –ظر الفلسطينيون ألسباب مفهومة ين
ًعلى أنه يمهد الطريق ببساطة نحو تطبيع احتالل لن ينتهي أبدا وضم زاحف مستمر لألراضي الفلسطينية 

وهو وضع ال : تحت ظروف من التمييز القانوني المتطرف بين اليهود اإلسرائيليين والعرب الفلسطينيين
  .ًشبه شيئا بقدر ما يشبه نظام األبارتيد في جنوب أفريقياي
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ُمن المدهش حقا، بالنسبة لشخص يفترض أن يكون رجل أعمال ناجح، أن كوشنر يجهل بوضوح  ً
اإلجماع االقتصادي الذي يصف االقتصاد الفلسطيني بأنه مخنوق بشكل أساسي بسبب التدخل المنهجي 

وقد أضافت إدارة ترامب إلى تشديد هذا . ه الذي يدافع كوشنر عن إدامتهلالحتالل العسكري اإلسرائيلي نفس
الخنق االقتصادي بقراراتها بقطع كل من المساعدات األميركية المباشرة للضفة الغربية وغزة، ودعمها 

وفي األثناء، تواصل الواليات ). األونروا(لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
لمتحدة دعمها للحصار اإلسرائيلي لغزة، بمساعدة من مصر، بما له من آثار كارثية على سكان القطاع ا

 مليون نسبة، بما في ذلك النقص المزمن في الطاقة الكهربائية والمياه، وعدم ١.٨البالغ عددهم نحو 
 في المائة، ٥٠عن توفر الحد األدنى من معالجة مياه الصرف الصحي، ونسبة بطالة بين السكان تزيد 

  .وافتقار كامل إلى حرية الحركة

ًهذه فقط بعض الطرق التي أظهرت بها اإلدارة التي يشكل كوشنر جزءا منها ازدراءها 
فباالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل، أزالت اإلدارة عن الطاولة، بشكل أحادي الجانب، . للفلسطينيين

التفاوض عليها مع الفلسطينيين، وافترقت عن سياسة  ب-بموجب معاهدة-قضية كانت إسرائيل ملزمة 
أميركية قائمة منذ أكثر من سبعين سنة، بينما تجاهلت اإلجماع الدولي على أن الوضع النهائي للمدينة 

كما تجنبت إدارة ترامب . ًالمقدسة يجب أن يكون موضوعا التفاق سالم مقبول للطرفين بشكل متبادل
ى مبدأ الدولتين أو أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، وهي مواقف صراحة االعتراف بحل يقوم عل

كما أغلقت مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن العاصمة، وقطعت المساعدات . رددها كوشنر في مقابلته
النقيض من وضع كل الالجئين اآلخرين منذ الحرب  على –وزعمت . األميركية عن السلطة الفلسطينية

، ليسوا ١٩٤٨ِأبناء وأحفاد الفلسطينيين الذين كانوا قد ُأعلنوا الجئين في العام   أن– ثانيةالعالمية ال
ًوأخيرا، باعترافها بضم إسرائيل لمرتفعات الجوالن المحتلة، تكون إدارة ترامب قد مهدت . الجئين هم أنفسهم

  .الطريق لضم أي أجزاء من الضفة الغربية يمكن أن تختار إسرائيل ابتالعها

قوة "، قال السفير فريدمان، الذي يقال إنه "النيويورك تايمز"في مقابلة حديثة أجرتها معه صحيفة 
ٕوانما - بعض " في ضم "الحق" وراء تشكيل سياسة إدارة ترامب الشرق أوسطية، أن إسرائيل لها "دافعة

 عما إذا كانت خطة ُعندما سئل: ُثم ذهب فريدمان إلى التفلسف. ” على األرجح-ليس كل الضفة الغربية
؟ واختتم حديثه بمقارنة سخيفة بين "ما هي الدولة": كوشنر تشتمل على إقامة دولة فلسطينية، قال

االحتالل اإلسرائيلي القسري والمتواصل لألراضي الفلسطيني بالوجود األميركي القائم على معاهدات في كل 
 مؤشرات ممكنة على الطريقة التي تهب بها وهذه اإلعالنات هي أوضح. من ألمانيا، واليابان، وكوريا

  .الرياح في واشنطن

ُفي مقابل كل هذا االنتقاص من الحقوق الفلسطينية، سوف تعرض على الفلسطينيين األموال التي 
ُيتم جمعها من دول الخليج، في جهد يفترض أن يكتسب صفة الرسمية في مؤتمر يعقد في أواخر حزيران 
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ُ الحقيقة، ال يقتصر اقتراح كوشنر إمكانية شراء تخلي الفلسطينيين عن وفي. في البحرين) يونيو(
ًمعارضتهم لخطة تلغي فكرة التسوية السياسية المتفاوض عليها، على كونه اقتراحا متغطرسا وفاقد البصيرة  ً

لكنه ليس أكثر من نسخة جديدة من خطط . في ما يتماشي بالكامل مع سجل عائلته وأصهاره–فحسب 
ً بدال من إقرار الحقوق الفلسطنيية، والتي روج لها القادة اإلسرائيليون من "السالم االقتصادي"للـمشابهة 

  .شمعون بيرس إلى نتنياهو

ًمنذ زمن اتفاقيات أوسلو في أواسط التسعينيات، طرح بيرس، الذي كان ملتزما بحرمان 
ثم كرر بنيامين نتنياهو نفس . "ديالسالم االقتصا” الفلسطينيين من الدولة والسيادة، عدة أفكار للـ

، وبتأكيد متزايد منذ ذلك الحين، بينما تتزايد معارضته إلقامة ٢٠٠٩ًالموضوع بدءا من انتخابات العام 
وبالنسبة لنتنياهو ومويدية المفرطين في القومية من المستوطنين المتطرفين، مثل زميله . دولة فلسطينية

ينيت، أصبحت إضافة تحلية اقتصادية لحبة الدواء المرة التي يراد الحالي في مجلس الوزراء، نفتالي ب
ًللفلسطينيين أن يبتلعوها جزءا بنيويا من نهجهم القائم صراحة على سياسة الضم ً.  

ًليس سرا أن إدارة ترامب وحكومة نتنياهو تسيران بالتناغم وبإيقاع واحد، سواء كان ذلك في 
 لكن المدهش هو كم السياسة الشرق أوسطية في األبيض، بما .موضوع فلسطين أو المواجهة مع إيران

. ُفي ذلك خطة كوشنر نفسها، الذي منح لنتنياهو وحلفائه في إسرائيل والواليات المتحدة حق التحكم فيه
ً إدارة ترامب الشرق األوسطية معدة ومحزومة مسبقا من مخزن أفكار "مبادرات"وحتى اآلن، جاءت كل  

ئيلي المتطرف، بما في ذلك نقل السفارة إلى القدس، واالعتراف بضم الجوالن، والتخلص من اليمين اإلسرا
ولم تتبق . قضية الالجئين الفلسطينيين، ومحاولة تفكيك األونروا، واالنسحاب من االتفاق النووي مع إيران

لضفة الغربية، ورفض سوى القليل من البنود على قائمة أمنيات نتنياهو، بما فيها ضم الكثير من أجزاء ا
أميركي رسمي إلقامة دولة فلسطينية، وتنصيب قيادة فلسطينية متعاونة ومروضة بالكامل، وطرق مؤسفة 

  .أخرى إلكراه الفلسطينيين على القبول بأنهم شعب مهزوم

 - ما يقوله كوشنر وزمالؤه هو أن الفلسطينيين ليس لديهم مظالم مبررة، وال حقوق مشروعة 
ومع . ي أي رخاء يمكن تحقيقه بنقود الخليج تحت احتالل عسكري إسرائيلي دائم ألراضيهمسوى الحق ف

ذلك، فإن فكرة خطة كوشنر القائمة على إلقاء نقود اآلخرين بسخاء على القضية لن يجعلها تذهب؛ ليس 
. يون فلسطيني مل١٢عندما تتعلق األمر بالحقوق الوطنية، والسياسية والمدنية واإلنسانية لما يقدر بنحو 

ًوكما يجب أن يكون واضحا من النشاط السياسي وعمل منظمات المجتمع المدني، مثل الحركة الدولية 
للمقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، واألشكال األخرى من المقاومة في قطاع 

فلسطيني، فإن الشعب الفلسطيني غزة، والضفة الغربية، وبين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي الشتات ال
  .ليس على وشك أن يبيع نفسه
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ًلقد أوضحت إدارة ترامب تماما أنه في حين سيكون لإلسرائيليين نصيب وافر من تقرير ما يحدث 
وفي غطرستهم، : في فلسطين، فإن الفلسطينيين أنفسهم ال يستحقون أن تتم استشارتهم بشأن مستقبلهم

فقد تم . مان وغرينبالت، ومعلموهم من اليمين اإلسرائيلي، أفضل من هذاينبغي أن يعرف كوشنر وفريد
تجربة الروتين المتعب المتمثل في حرمان الفلسطينيين من الوكالة عن أنفسهم، كما تفعل خطة كوشنر 

ولم يعمل هذا النهج في عهد االنتداب البريطاني، ولم . ِبطريقة صفيقة وغير محترمة، ألكثر من قرن كامل
 وصعود منظمة التحرير الفلسطينية في الستينيات، حين حاولت ١٩٤٨ل في الفترة ما بين العام يعم

وكان . األنظمة العربية أن تفرض وصايتها على الفلسطينيين، ولم يعمل تحت الحكم العسكري اإلسرائيلي
نياهو اليوم، هو  إلى بنيامين نت١٩٧٧كل ما سمح به المحتلون للفلسطينيين، من مناحيم بيغن في العام 

ومن الواضح أن هذا .  تحت سيطرة إسرائيل"الحكم الذاتي"درجات مقيدة بشدة وتجميلية إلى حد كبير من 
  .ًهو كل ما يبدو كوشنر مستعدا اآلن لتقديمه

إن الوضع الراهن من االحتالل العسكري واالستعمار اللذين يقترح كوشنر إدامتهما إلى أجل غير 
 مع عقود من السياسة األميركية المعلنة، ومع كل مبدأ للحرية والعدالة والمساوة ًمسمى، يتناقض جذريا

وسوف يعني السماح لمثل هذا الشخص التافه، الذي . يفترض أن تدافع عنه الواليات المتحدة وتمثله
في يعمل تحت تأثير األفكار الرجعية لليمن اإلسرائيلي، بأن يقوم بتأطير سياسة المتحدة، وضع البلد 

  .موقف يسيء إلى سمعته فحسب

في حين أن لقاء كوشنر مع العائلة المالكة في لندن ربما يكون قد أدار رأسه، سواء كان يعلم ذلك 
ومع . أم ال، فإن أيام اللورد كورزون واللورد بلفور قد ولت منذ وقت طويل، والحقبة االستعمارية انتهت

طينيين، فإنه هو وحلفاؤه اإلسرائيليون إنما يسبحون ضد تيار خطط الكولنيالية الجديدة التي وضعوها للفلس
 .التاريخ

  :نشر هذا المقال تحت عنوان* 

The Neocolonial Arrogance of the Kushner Plan. 
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  اخبار باالنجليزية

No, Trump does not call Mideast plan ‘deal of the century’ 
 

By AFP - Jun 22,2019 - A Palestinian paramedic carries away an injured child during a 
demonstration along the border with Israel, east of Khan Yunis in the southern Gaza strip, 
on Friday (AFP photo) 
RAMALLAH, Palestinian Territories — It has become common in recent months for 
media reports to say Donald Trump calls his proposed  Palestinian-Israeli peace plan the 
“deal of the century”, a phrase seen as indicative of Trump’s real estate style of diplomacy. 
Major international media, including AFP, have said the name was given by the president, 
but in fact it appears there is no record of him using it in public. 
It seems the first major usage of the phrase originates from a 2017 meeting between Trump 
and Egyptian President Abdel Fattah Sisi. 
Since then it has been used widely in the Arab world and by Palestinian President 
Mahmoud Abbas, particularly by those opposed to the deal. 
The origins 
Shortly after his surprise election victory in November 2016, president-elect Trump gave 
an interview to The Wall Street Journal.  
Labelling it the “war that never ends,” he called achieving Palestinian-Israeli peace “the 
ultimate deal”. 
“As a dealmaker, I’d like to do... the deal that can’t be made. And do it for humanity’s 
sake,” he said. 
Trump had declared his desire to lead the most pro-Israel US government in history, but 
the Palestinians, Egyptians and other Arab states engaged with his administration on a 
potential peace proposal. 
On April 3, 2017, Trump met President Sisi.  
In Arabic-language remarks, the Egyptian leader told Trump he was fully supportive of 
Trump’s attempts to find a “solution to the issue of the century with the deal of the 
century”. 
The simultaneous translation of his speech into English, however, translated Sisi’s 
statement as finding a solution to the “problem of the century”, with no reference to the 
word deal. 
After the meeting the term deal of the century began to be discussed in Arabic media and 
online. 
In May 2017, Palestinian leader Abbas met Trump at the White House but refers only to a 
“historic peace deal” without using the phrase deal of the century. 
In September the two men met again and Abbas referred to it in Arabic as the “deal of the 
era”. 
The simultaneous translation into English and White House transcript, however, referred 
to it as the “deal of the century”. 
This is possibly the first time Trump heard the phrase in public. 
In November 2017, the official Palestinian news agency labels it the ‘Deal of the century.’ 
In December, Abbas cut ties with the Trump administration after the US officially 
recognised occupied Jerusalem as Israel’s capital. 
The phrase “Deal of the century” became commonly used by Palestinian officials attacking 
Trump’s proposals, shorthand criticism for the way Trump — a real estate mogul — 
thinks about foreign policy. 
Over time it became the default Arabic phrase for the peace proposals. 
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It also starts to seep into English-language reporting on the issue. 
In January 2019 The Wall Street Journal said Trump had “spoken repeatedly about his 
desire to find the ‘deal of the century’ to resolve the Palestinian-Israeli conflict”,  while the 
Reuters news wire referred to a “diplomatic effort that Trump has touted as the ‘deal of 
the century’.” 
In May, The New York Times said Trump and his son-in-law Jared Kushner were finally 
ready to unveil the first part of “what the president has called ‘the deal of the century’.” 
On June 1, an AFP story said the plan had been “dubbed by Trump as the ‘deal of the 
century’.”  
Yet, there is no record of the president or any of his senior officials working on the issue 
publicly using the phrase. 
US officials have expressed surprise and confusion about how the formula became so 
commonplace. 
In a statement to AFP, Trump’s Middle East envoy Jason Greenblatt distanced the 
administration from it. 
“It’s not a label we prefer to use. It has been used in a derogatory way by some media 
outlets and others [outside the media],” he said. 
“We will present a realistic and implementable vision for peace.” 

Jordan Times Jun 22,2019  

***  

  

‘US peace plan aims to raise $50b, create million Palestinian jobs’ 
Money to be administered by multinational development bank 

 
By AFP - Jun 23,2019 - WASHINGTON — The United States said Saturday that its 
Middle East peace plan to be presented this week in Bahrain aims to raise more than $50 
billion for the Palestinians and create one million jobs for them within a decade. 
Unveiling details for the first time of its long-awaited peace initiative, President Donald 
Trump's administration said it was looking to attract major international investment to the 
Palestinians and to dramatically improve infrastructure and internal governance in the 
West Bank and Gaza Strip. 
The conference Tuesday and Wednesday in Bahrain, led by Trump's son-in-law and 
adviser Jared Kushner, is the opening of the US government's delayed peace effort, which 
officials say will later include a political component. 
But the Palestinian Authority is boycotting the so-called Peace to Prosperity workshop, 
charging that the unabashedly pro-Israel Trump is seeking to buy off the Palestinians and 
deprive them of an independent state. 
The White House cast the plan — to be discussed in more detail in Bahrain with finance 
chiefs of oil-rich Gulf Arab states — as historic. 
“Peace to Prosperity represents the most ambitious and comprehensive international effort 
for the Palestinian people to date,” the plan released by the White House said. 
“It has the ability to fundamentally transform the West Bank and Gaza and to open a new 
chapter in Palestinian history — one defined, not by adversity and loss, but by freedom and 
dignity,” it said. 
It said that the plan aimed to raise more than $50 billion over the next decade, with a goal 
of more than doubling Palestinian gross domestic product. 
The White House said the initiative had the power to transform the troubled Palestinian 
economy by creating more than one million jobs — bringing the unemployment rate down 
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to the single digits, in line with developed economies — and reducing the poverty rate by 50 
per cent. 
In a step likely to outrage Palestinian leaders, it said that money would be administered by 
a multinational development bank as a way to ensure better governance and prevent 
corruption. 
Political plan to come  
After spending more than two years working on the plan, Trump’s son-in-law and senior 
aide Jared Kushner offered a framework full of specifics — even lauding the ice cream of 
Ramallah in a section on promoting tourism. 
But it remains unclear who will pay the bill for the Peace to Prosperity plan and whether 
Gulf Arabs will be willing to contribute even before a political settlement. 
Jason Greenblatt, a senior aide to Trump who crafted the peace plan alongside Kushner, 
said that the political component may come as late as November.  
The plan had already been held up due to Israel’s elections in April, but the country is 
going to the polls again after Prime Minister Benjamin Netanyahu failed to form a 
coalition. 
The Palestinian leadership is deeply distrustful of Kushner, a family friend of Netanyahu, 
and Trump, who has taken a series of landmark steps to support Israel including 
recognising Jerusalem as its capital. 
US officials have hinted that the eventual peace plan will not mention the creation of an 
independent Palestinian state, a goal of decades of often intense US diplomacy. 
“Our presence in Manama would only be used to legitimise the US initiative that aims at 
depriving us of our rights, changing the historical formula of ‘land for peace’ to ‘peace to 
prosperity’,” said a Palestinian statement released before the White House announced 
details. 
Hamas, which controls the Gaza Strip, has also sharply rejected the Bahrain conference, 
with the group’s leader Ismail Haniyeh saying the workshop aimed to transform “the 
Palestinian cause from a political cause to an economic cause”. 
The economic plan, without any direct mention of Hamas, nonetheless said it also aimed to 
assist the Gaza Strip. 
Projects include a $590 million upgrade of Gaza’s main power plant, which the White 
House said would create tens of thousands of jobs and provide reliable energy for the first 
time in years to the crowded and impoverished territory. 

Jordan Times Jun 23,2019  

*** 

 

President Abbas reiterates position against Manama workshop 
  
RAMALLAH, Saturday, June 22, 2019 (WAFA) – President Mahmoud Abbas confirmed 
today that the Palestinians will not be attending the upcoming Manama workshop, called 
for by the United States. 
“As for the Manama workshop in Bahrain, we said that we will not attend this workshop. 
The reason is that the economic situation should not be discussed before the political one.” 
The president told a meeting of the Fatah Central Committee in Ramallah. “As long as 
there is no political [solution], we do not deal with any economic [solution].” 
On Israel’s withholding of the Palestinian tax revenue, Abbas said the Palestinian 
government will not accept the revenue if it was not paid in full -- a matter that has been 
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underscored by the president during the past few months -- but said he was ready to 
discuss outstanding financial and economic issues with the Israeli side. 
“There are other issues that we have to discuss in depth, for which appropriate decisions 
are to be taken,” he added. 

WAFA June 22, 2019 

***  

Israeli forces arrest 14 Palestinians in Jerusalem, Bethlehem 
  
JERUSALEM, Sunday, June 23, 2019 (WAFA) – Israeli forces last night arrested 14 
Palestinians during raids across occupied East Jerusalem and in the West Bank district of 
Bethlehem, according to local sources. 
Israeli police reportedly carried out a massive arrest campaign in the old city of Jerusalem 
and in the neighborhood of al-Issawiya in the city, during which at least 10 were arrested. 
Meanwhile, Israeli army raided the West Bank city of Bethlehem and the nearby village of 
Tuqou before arresting four local Palestinians. 

WAFA June 23, 2019  

***  

Clashes erupt in Jerusalem’s Issawiya, no injuries reported 
  
JERUSALEM, Saturday, June 22, 2019 (WAFA) – clashes broke out between Israeli forces 
and Palestinians in the town of al-Issawiya, east of occupied Jerusalem, said local sources. 
Sources told WAFA Israeli forces stormed the town of al- Issawiya and took up positions at 
Obaid neighborhood, leading to clashes with the town residents. 
Forces used live fire, tear gas canisters, and stun grenades against Palestinians, however, 
no injuries were reported. 
Meanwhile, three Palestinians were detained by Israeli forces while they were present in al-
Wad street in the Old Town of Jerusalem. 

WAFA June 22, 2019  

***  

Israeli police ban PA-sponsored event in Jerusalem 
  

JERUSALEM, Friday, June 21, 2o19 (WAFA) – Israeli forces banned today a cultural 
event which was scheduled to take place in the Industrial Orphanage School in the old city 
of Jerusalem, according to witnesses. 
Israeli police, Border Guard Police and intelligence officers raided the school and handed 
the organizers of the event a written notice signed by Israeli Minister of Interior, Gilad 
Erdan, banning it. 
The banned event, titled "No to War, Yes to Peace", was supposed to bring together 
Palestinian poets from occupied Jerusalem to share their latest works and discuss their 
concerns. 

WAFA June 21, 2o19  
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