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  المحتوى

  والقدس االردن

  ٤  القدس في اإلسرائيلية الحفريات مخاطر تناقش "النيابية فلسطين" •

  سياسية شؤون

  ٤  القدس حماية في الملك دور يثمن البريطاني الداخلية وزير •

  ٥  "اإلسرائيلي المستوطنات مجلس مشروع" تمثل األميركية السالم خطة :عريقات •

 تزايد من وتحذيرات والعرب الفلسطينيين حفيظة تثير "القذرة فريدمان مطرقة" •
  ٧  واألقصى القدس في التوتر

  ٨  الشريف القدسي والحرم القدس هوية لتغيير الصهيونية المحاوالت يدين األزهر •
  

  اعتداءات

  ٨  األقصى المسجد تقتحم استيطانية مجموعات •

  ٩  حزيران في األقصى المسجد اقتحموا إسرائيلي ٢٨٠٠ •

  ١٠  االحتالل مع مواجهات وسط وشعفاط العيسوية في مقدسيين ٤ اعتقال •

  ١٠   الحفر أعمال االحتالل لمواصلة باالنهيار مهددة حلوة وادي حي منشآت •

  ١١  العيسوية في عبيد محمد الشهيد يشيعون الفلسطينيين آالف •

  ١٢  طفالً ٩٨ بينهم " ترمب إعالن " منذ اًفلسطيني شهيداً ٤٥١ •
  

  عنصرية
  ١٣  القدس في منزلية شقة ١٠٠ هدم بقرارات الطعن ترفض االحتالل محكمة •

  

  تقارير

  ١٤  القدس تاريخ ويزور التلمودية الرواية يرسخ استيطاني نفق "..الحجاج طريق" •
  

  

  فعاليات
  

  ١٧  أمريكيين مسؤولين بمشاركة القدس في نفق حفر يدين "اإلسالمي العمل •

  



 
٣

  عربية آراء
  

  

  ١٧  األميركية والمطرقة األسطورة نفق ..القدس •

  ١٨  الفلسطينية القضية في وتأثيرها البحرين ورشة •

  ٢٠  حساب؟ جرد •
  

  مترجمة اجنبية آراء
  

 في الفلسطيني-اإلسرائيلي السالم لتحقيق المتضائلة والتوقعات البحرين ورشة •
  ٢١  ترامب عهد

  نجليزيةباال أخبار
  

In Bahrain, the horizon of peace stretched further away from 
Palestinians  ٢٥  

What if Palestinians take the money and run?’  ٢٧  

Al-Azhar condemns Israel’s continued attempts to alter identity 
of Jerusalem  ٢٩  

Arab League condemns Israel's opening of tunnel in Jerusalem  ٣٠  

What if Palestinians take the money and run?’  ٣٠  
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  القدس االردن

  القدس في اإلسرائيلية الحفريات مخاطر تناقش "النيابية فلسطين"
  

 بافتتاح اإلسرائيلي االحتالل سلطات قيام وتداعيات مخاطر النيابية فلسطين لجنة ناقشت – عمان
 .المبارك االقصى المسجد باتجاه يمتد الذي سلوان حي أسفل جديد نفق

 أكد الذي السعود، يحيى المحامي النائب برئاسة األحد أمس اللجنة عقدته اجتماع خالل ذلك جاء
 .للقدس والدينية التاريخية الحقيقة من تغير لن واالنتهاكات الممارسات تلك ان

 فتح تداعيات من نفسه بالوقت محذرا سطين،فل دولة عاصمة ستبقى القدس ان السعود وأضاف
 .واإلسالمي العربي الشارع غضب يثير الذي النفق

 ويخالف الدولية والمعاهدات لألعراف صارخا اختراقا يعد النفق افتتاح ان الى السعود ولفت
 ألقصىا المسجد ان على نصت والتي )اليونسكو( والعلوم والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمة قرارات
 غير وانه سماءه، اعلى وحتى ارضه أسفل من للمسلمين خالص حق هو انما القدسي، والحرم المبارك

 .والمكاني الزماني وللتقسيم للمشاركة قابل

 لوزارة التابعة القدس في االسالمية االوقاف دائرة دعم أهمية الى اللجنة باسم السعود ودعا
 ممارسات كل ضد بالوقوف االستمرار لها ليتسنى األردنية االسالمية والمقدسات والشؤون االوقاف

 .والمقدسات لألرض المغتصب العدو

  ٤ص ٢/٧/٢٠١٩ الرأي
***  

  سياسية شؤون

  القدس حماية في الملك دور يثمن البريطاني الداخلية وزير
  

 المسجد وشؤون اإلسالمية األوقاف دائرة عام مدير وضع - إبراهيم كامل - المحتلة القدس
 االنتهاكات صورة في جاويد ساجد البريطاني الداخلية وزير الخطيب عزام الشيخ المبارك قصىاأل

 منذ المبارك قصىاأل المسجد في الراهن الوضع لتغيير المحمومة والمحاوالت اإلسرائيلية واالقتحامات
  .١٩٦٧ عام القدس احتالل

 في الثاني اهللا عبد الملك دور منامث المسجد على الهاشمية الوصاية اهمية أكد جاويد أكد بدوره
  .القدس في والمسيحية اإلسالمية المقدسات على الحفاظ

 قصىاأل للمسجد زيارة في جاء الذي جاويد ساجد الداخلية لوزير اإلسالمية األوقاف ونظمت
 القنصلية وموظفي المرافقين من وعدد هول فيليب القدس في العام البريطاني القنصل بصحبة المبارك



 
٥

 قصىاأل المسجد إعمار مشروعات مدير الحالق بسام المهندس بحضور جولة القدس، في لبريطانيةا
 المسجد في الحراسة قسم رئيس طالب أبو اهللا وعبد الحراس، ومفتش مسؤول الزاغه وعصام المبارك،

  .المبارك قصىاأل
 بالقوة رائيلإس حكومة فرضتها التي التغييرات بصورة الوفد الخطيب عزام الشيخ وضع كما

  .المسجد بحق المتصاعدة وإجراءاتها المبارك قصىاأل للمسجد والديني والقانوني التاريخي الوضع على
 المبارك قصىاأل المسجد معالم جابت جولة في المرافق والوفد جاويد الخطيب الشيخ ورافق

 وحدهم، للمسلمين ميإسال كمسجد دونم ١٤٤ البالغة بمساحته المسجد معالم جميع على خاللها أطلعهم
  .واالروقة المساطب وكذلك المشرفة الصخرة وقبة القبلي المسجد وزار المرافق على واطلعه

 الثاني اهللا عبد الملك ومشاريع المسجد داخل الهاشمية االعمار مشاريع جميع على أطلعهم كما
 اإلسالمية قدساتالم وجميع المبارك قصىاأل المسجد على والرعاية الوصاية صاحب الحسين ابن

 البالط والترميم كالتذهيب الصخرة قبة في الترميم مشروعات إلى ولفت القدس، مدينة في والمسيحية
  .....والفسيفساء والزخارف والسقوف

 ١٢ص ٢/٧/٢٠١٩ الرأي

***  

  "اإلسرائيلي المستوطنات مجلس مشروع" تمثل األميركية السالم خطة :عريقات
 

 المفاوضين وكبير الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين وصف – اهللا رام 
 بأنه الشرقية القدس في األحد افتتح الذي بالمستوطنات المرتبط األثري الموقع ،أمس عريقات صائب

  ".اإلسرائيلي المستوطنات مجلس مشروع" هي انما المرتقبة األميركية الخطة معتبرا ،"كبيرة كذبة"
 ما" المحتلة الغربية الضفة في اهللا رام بمدينة مكتبه في الصحفيين لقائه خالل عريقات وقال

  ".عاما عشرين قبل المتطرفة اليمينية العاد حركة بها بدأت كبيرة كذبة النفق في حدث
 ."بالمسيحية وال باإلسالم وال باليهودية لها عالقة ال أكاذيب على بنيت الكذبة هذه" وأضاف

 بحضور المحتلة الشرقية القدس في أثريا موقعا األحد بالمستوطنين مرتبطة ةإسرائيلي منظمة وافتتحت
  .الفلسطينيين غضب تثير جديدة خطوة في كبار، أميركيين مسؤولين

 غرينبالت جيسون األوسط الشرق إلى ترامب دونالد الرئيس مبعوث الموقع افتتاح حفل وحضر
  .آخرين أميركيين مسؤولين إلى فةباإلضا فريدمان، ديفيد إسرائيل لدى واشنطن وسفير

 كانت إنها "داوود مدينة" مؤسسة تقول األرض، تحت قديمة طريق من جزء عن النقاب وكشف
  .عام ٢٠٠٠ نحو قبل القدس في الثاني اليهودي المعبد إلى للحج طريقا

 المدينة من الشرقي الشطر في الفلسطينية سلوان قرية في األثري المشروع أعمال وجرت
  .الفلسطينية األغلبية ذات الشرقية القدس في القديمة البلدة المشروع ويالصق عليها، نازعالمت



 
٦

  .وفريدمان وكوشنر غرينبالت على شديدا هجوما عريقات شن ثانية، جهة من
  .االستيطان مشاريع أحد تمثل بأنها المرتقبة األميركية السالم خطة عريقات واعتبر

 مشروع هو وغرينبالت كوشنر قبل من اآلن يطبق لذيا المشروع أن واضحا أصبح" وقال
  ."أبرمت التي االتفاقيات وليست اإلسرائيلي المستوطنات مجلس

 وغرينبالت كوشنر إن األميركية المتحدة الواليات فيه تقول الذي اليوم سيأتي" عريقات وقال
  ."مستوطنينال المتطرفين عتاة من كانوا بل أميركيين دبلوماسيين يكونوا لم وفريدمان

 الحقيقة في غرينبالت، قال كما تاريخيا يوما يكن لم األمس" الفلسطينيين المفاوضين كبير وقال
  ."األميركية الدبلوماسية لكل وعار خزي يوم كان

 الفلـسطيني،  اإلسرائيلي النزاع لحل سالم خطة كوشنر جاريد األميركي الرئيس مستشار ويقود
 عقـدت  عمـل  ورشـة  في عرب زعماء عدة على كوشنر عرضها ديةاقتصا مفاهيم إلى الخطة وتستند

  .الفلسطينية السلطة وقاطعتها المنامة ةالبحريني العاصمة في الماضي األسبوع
 ١٧ فـي  المقـررة  العامـة  اإلسـرائيلية  االنتخابـات  بعـد  الخطة عن الكشف يتم أن ويتوقع

  .المقبل سبتمبر/أيلول
  .وغرينبالت كوشنر مع لقاءاتهم بوقف العرب الزعماء عريقات طالب كما

 اإلسرائيلية بالسيادة آخر اعترافا تمثل مشاركتهما بأن االتهامات وفريدمان غرينبالت ورفض
 المستوطنات فريدمان ديفيد ويؤيد .تاريخية لحظة بمثابة المناسبة معتبرين الشرقية، القدس على

 أن يفضل انه المنصرم األسبوع رينبالتغ جيسون قال فيما المحتلة، الغربية الضفة في اإلسرائيلية
  .مستوطنات من بدال "ومدناً أحياء" تسمى

 القانون بموجب المحتلتين الغربية والضفة الشرقية القدس في اإلسرائيلية المستوطنات وتعتبر
 من جزء أنها الفلسطينيون يرى أراض على مقامة ألنها السالم أمام رئيسية وعقبة قانونية غير الدولي

  ....المستقبلية تهمدول
 االقتصادية للخطة الرافض تركيا موقف أن إردوغان طيب رجب التركي الرئيس أكد جهته، من

 .أمس نشرت تصريحات في فيه، جدال ال أمر هو للفلسطينيين واشنطن اقترحتها التي

 طائرته" متن على كانوا الذين للصحفيين قوله إردوغان عن للحكومة المؤيدة ”شفق يني" صحيفة ونقلت
 مع نتعاطى أن لنا بالنسبة مطروحا ليس“ العشرين مجموعة قمة في شارك حيث اليابان من عودته لدى
  )ب ف ا(-...."بإيجابية المسألة هذه

  ٣٠ص/٢/٧/٢٠١٩ الغد
*** 

 



 
٧

   والعرب الفلسطينيين حفيظة تثير "القذرة فريدمان مطرقة"
 واألقصى القدس في التوتر تزايد من وتحذيرات

  

 المسجد باتجاه سلوان بلدة أسفل لنفق فريدمان ديفيد "إسرائيل" لدى األميركي السفير افتتاح أثار
 العربـي  المحلـي،  المـستوى  علـى  واالحتجاجـات  الغـضب  مـن  حالة المحتلة، القدس في األقصى
 مـساء  ،"تويتر" حسابه عبر رافيد باراك "اإلسرائيلي" الصحفي نشره فيديو في فريدمان وظهر.والدولي
 البيـت  مبعوث بمشاركة ،"الحجاج طريق" بـ يسمى ما نفق من األخير الجزء بمعول يهدم وهو األحد،

 مـن  األردن، حـذرت  بدورها،.االحتالل حكومة من ووزراء غرينبالت جيسون األوسط للشرق األبيض
 ذلك اءج .األقصى المسجد في واالحتقان التوتر من تزيد مسؤولة، وغير شرعية ال إسرائيلية إجراءات

 باتجـاه  الحجاج، طريق نفق بافتتاح "اإلسرائيلية" السلطات بقيام خاللها ندد األردنية للخارجية بيان في
 جميـع  مطلـق  بـشكل  ترفض بالده أن القضاة، سفيان الخارجية باسم المتحدث وقال.األقصى المسجد

 الحـرم  وخـصوصاً  وطابعها، لةالمحت للقدس القديمة البلدة هوية لتغيير الرامية اإلسرائيلية المحاوالت
 للقـانون  صـارخاً  انتهاكاً تمثل" الممارسات تلك أن على وشدد.له المالصقة والمواقع الشريف القدسي
 للتربيـة  المتحـدة  األمـم  منظمة قرارات انتهاك في إمعاناً تمثل كما الدولي، اإلنساني والقانون الدولي

 القديمـة  البلدة في القانونية غير اإلسرائيلية الحفريات عجمي لوقف الداعية )اليونسكو( والعلوم والثقافة
 فريدمان، ديفيد االحتالل لدى األمريكي السفير مشاركة أن على حماس حركة شددت السياق، في".للقدس

 العدوانية للسياسة استمرار المحتلة، القدس تحت نفق افتتاح في غرينبالت، جيسون األمريكي والمبعوث
 لدى المتحدة الواليات سفيرة قالت ذاته، الصعيد على....ومقدساته وحقوقه شعبنا ضد ةاألمريكي لإلدارة

 سياسـة  يمثـل  وال يمثلنا ال" :الفيديو مقطع على تعقيبا "تويتر" حسابها عبر سميث ِشل دانا قطر، دولة
 بـه  قـام  مـا  سـميث  ووصفت ".القدس شرق موجودة فلسطينية قرية تحت حفر أو تنقيب وهذا بلدنا

 االسـتيطانية  العاد جمعية أن سلوان /حلوة وادي معلومات مركز وأوضح".جنون هذا" :بقولها فريدمان
 أن وأضـاف  الماضية، السنوات مدار على الحي ومنشآت وشوارع منازل أسفل النفق حفر على عملت
 سـلطات  فيـه  تهمل الذي الوقت في يأتي حلوة وادي حي أسفل باألنفاق العمل ومواصلة النفق افتتاح

 منـازل  فـي  األرضـية  واالنهيـارات  والتشققات التصدعات رقعة تزداد حيث السكان، سالمة االحتالل
 بـه  قـام  ما إزاء الغاضبة بالتعليقات االجتماعي التواصل مواقع وضجت.حلوة وادي وساحات وشوارع
 اإلسـالمية  للمقدسـات  جديـدة  إهانـة  ذلـك  معتبرين فريدمان، ديفيد "إسرائيل" لدى األميركي السفير

 اإلسـرائيلية،  االحتالل حكومة أقرتها التي "شلم" خطة من جزءا يعتبر النفق هذا أن إلى والعربية،يشار
 المشاريع عشرات تنفيذ عبر بالقدس، القديمة بالبلدة المقدس الحوض منطقة في وجودها تعزيز بهدف

  .القديمة والبلدة سلوان في األثرية والحفريات السياحية
   ١/٧/٢٠١٩ القدس نةمدي موقع



 
٨

 الشريف القدسي والحرم القدس هوية لتغيير الصهيونية المحاوالت يدين األزهر
  

 الراميـة  الـصهيونية  المحاوالت" االثنين اليوم له بيان في الشريف األزهر دان – نت الميادين
 الكيـان  افتتـاح  آخرها كان والتي له، المالصقة والمواقع الشريف القدسي والحرم القدس هوية لتغيير

 ".الحجاج طريق" بنفق أسماه لما الصهيوني

 عليه توافقت وما األديان، ومبادئ الدولي للقانون الصارخة االنتهاكات هذه رفضه األزهر وأعلن
 العالم ومسيحيي مسلمي حقوق تجاه مسؤولياتها تتحمل أن الدول بجميع" مهيباً الدولية، والمواثيق األمم

 واسـتخفافه  الـصهيوني  الكيـان  عبث توقف حاسمة بقرارات تتصدى وأن الفلسطينية، القضية وتجاه
    ".ومقدساته وأرضه الفلسطيني الشعب بحقوق المتكرر

 ألي القـاطع  ورفضه الفلسطينية، القضية تجاه الثابت موقفه على تأكيده الشريف األزهر وجدد
 أرضـه،  استعادة في المظلوم الشعب هذا حقوق على األشكال من شكل بأي التعدي شأنها من إجراءات

  .الشريف القدس وعاصمتها المستقلة دولته وإقامة
 باعتبارهـا  الفلـسطينية  القضية مع التعامل" إلى العالم وعقالء والمسيحيين المسلمين دعا كما

 فـي  الموقف تزيد لن" الصهيوني الكيان انتهاكات استمرار أن معتبراً ،"سطاألو الشرق في السالم مفتاح
  ."اشتعاالً إال والعالم المنطقة

  ١/٧/٢٠١٩ الميادين
***  

  اعتداءات

  األقصى المسجد تقتحم استيطانية مجموعات
  

  ..... – إبراهيم كامل – المحتلة القدس

 األوقاف وقالت المبارك، األقصى للمسجد أمس اقتحاماتها االستيطانية المجموعات واصلت
 ومرشد والشرطة الجنود برفقة مستوطناً ٤٢ فيها شارك الصباحية االقتحامات ان القدس في اإلسالمية

 جنسيات من سياحاً ٨٧٠ بلغ السياح من المقتحمين عدد ان إلى مشيرة الحاخامات، من
 ١٢ فيها شارك التي االقتحامات تتجدد أمس الظهر صالة بعد انه اإلسالمية األوقاف وأضافت.مختلفة

 وباب" الصخرة قبة "المسجد وشمال الشرقية الجهة شملت جولة بعد وخرجوا المغاربة باب من مستوطناً
 ولفتت.التنكزية المدرسة ساحة في أرضاً واالنبطاح والغناء بالرقص السلسلة باب من وخروجاً الرحمة
 من الثانية الفترة في المغاربة باب من ختلفةم جنسيات من سياحاً ١٣٣٠ اقتحام إلى األوقاف

 .االقتحامات

  ١٢ص ٢/٧/٢٠١٩ الرأي



 
٩

  حزيران في األقصى المسجد اقتحموا إسرائيلي ٢٨٠٠
 

 وطالب ومستوطنون العسكري بزيهم شرطة ؛"إسرائيلي" ٢٨٠٠ بأن فلسطينية، معطيات أفادت
 )يونيو( حزيران شهر خالل لمحتلة،ا القدس بمدينة المبارك األقصى المسجد باحات اقتحموا يهود،

 .الماضي

 الذين المستوطنين أعداد إن والفلسطيني، اإلسرائيلي الشأن لدراسات "القدس" مركز وقال
  .مسبوقة وغير كبيرة بأعداد تضاعف حزيران، شهر خالل األقصى، المسجد اقتحموا

 ٢٥٠ لـ باإلضافة ،٢٥٥٠ بلغ لألقصى المقتحمين المستوطنين عدد أن إلى اإلحصائية وأشارت
  .المزعوم الهيكل طالب من

 الكنيست وعضو المتطرف الماضي، الشهر لألقصى المقتحمين بين من كان أنه إلى ونوهت
  ".القدس توحيد" يوم يسمى بما احتفالًا غليك يهودا السابق اإلسرائيلي

 خالل قصىاأل داخل المعتكفين طالت الطرد وحاالت االعتداءات من جملة حزيران شهر وشهد
  .االحتالل وشرطة وجنود المتطرفين المستوطنين قبل من واقتحامه وتدنيسه رمضان، شهر أيام

 المستمرة التمهيدية االحتالل سياسة يوضح" المقتحمين من الكبير العدد هذا أن المركز واعتبر
  ".لألقصى اقتحاماتهم بمضاعفة للمستوطنين بالسماح القائم الوضع تثبيت في

 على بدوره انعكس أبيب، تل مع المتسارع العربي والتطبيع القرن صفقة رياح" أن ىإل ونوه
  ".األقصى للمسجد الزماني التقسيم معادلة بتثبيت االحتالل شهية فتح

 لفترات، المسجد إغالق األول بمعطيين؛ يترافق األقصى تقسيم أن الواضح من بات" :وأردف
  ".ساحاته تحامالق للمستوطنين ساعات تحديد والثاني

 ترسيخ نحو الكيان وهرولة الحالية، المرحلة خطورة إلى يشير هذا" :القدس مركز واستطرد
  ".والمحلي اإلقليمي الواقع ظل في قائمة، معادالت

 باب" جهة من األقصى باحات باقتحام للمستوطنين يوميا تسمح االحتالل شرطة أن إلى يشار
  ".السلسلة باب" من خروجهم حتى الكاملة لحمايةا لهم وتوفر وترافقهم "المغاربة

  ٢/٧/٢٠١٩ لالنباء انترناشيونال برس قدس وكالة
  

***  

  
  

  



 
١٠

  االحتالل مع مواجهات وسط وشعفاط العيسوية في مقدسيين ٤ اعتقال
 

 االعتـداء  بعد شابين االثنين، مساء ،اإلسرائيلي االحتالل قوات اعتقلت – وفا – المحتلة القدس
 طفلين "مستعربون" اعتقل فيما العيسوية، بلدة في عبيد محمد الشهيد عزاء خيمة أمام رببالض عليهما

 الـسام  بالغـاز  باالختنـاق  إصابات عن أسفرت مواجهات وسط المحتلة، القدس وسط شعفاط مخيم في
 .والمدمع

 عـشرات  لهـا  تصدى حيث العيسوية لبلدة اليوم، مساء اقتحامها جددت االحتالل قوات وكانت
 الحارقـة  الصوتية القنابل من وابال االحتالل جنود أطلق حين في الفارغة، والزجاجات بالحجارة شبانال

 .المطاطية واألعيرة للدموع المسيلة السامة والغازية

 مـن  طفلين اليوم، مساء االحتالل، بقوات "المستعربين" وحدة من عناصر اعتقلت السياق، وفي
 .معلومة يرغ جهة إلى واقتادتهما شعفاط مخيم

 التـوالي،  علـى  الرابـع  ولليوم شعفاط مخيم مدخل من القريب العسكري الحاجز محيط وشهد
 الـسامة  والغازيـة  الـصوتية  القنابل عشرات أطلقت التي االحتالل قوات ضد ومتفرقة عنيفة مواجهات

  .باالختناق منهم عددا وأصابت المنطقة في المواطنين على ومكثف عشوائي بشكل
  ٢/٧/٢٠١٩ لجديدةا الحياة

*** 

  الحفر أعمال االحتالل لمواصلة باالنهيار مهددة حلوة وادي حي منشآت
 

  

 سلوان بلدة أهالي حياة إن سلوان،/حلوة وادي معلومات مركز قال – وفا ٢٠١٩-٧-١ القدس
 مـس أ االحتالل احتفال بعد خاصة االستيطانية، المشاريع لتمرير بالخطر مهددة األقصى، المسجد جنوب
  .األحياء أسفل األنفاق بافتتاح

 تواصـل  االحتالل سلطات أن االثنين، اليوم مساء له، بيان في حلوة وادي معلومات مركز وأكد
 حـي  بشارع مرورا العين منطقة من تبدأ حلوة، وادي حي أسفل متشعبة أنفاق شبكة في الحفر أعمال
 مدينة" االستيطانية والبؤرة "المغاربة باب ةساح /االستيطاني كيدم مشروع" باتجاه الرئيسي حلوة وادي
  .للمسجد الغربي السور" البراق ساحة إلى وصوال "داود

 إلـى  ذلك وأدى عاماً، ١٣ منذ حلوة وادي حي أسفل متواصل "األنفاق وشق حفر" أن وأضاف،
 الرئيـسي  الشارع" وخاصة بالحي مناطق عدة في وتصدعات وتشققات واسعة أرضية انهيارات حدوث

 منـازل  ٥ مـن  وأكثـر  متفاوتة، بصورة منزال ٨٠ من أكثر تضرر إلى إضافة "الحي وروضة ومسجد
  .أساساتها تضرر بعد االحتالل بلدية من "خطرة" بأنها صنفت



 
١١

 فـي  خـاص  وبـشكل  الماضي آذار شهر وقعت التي الخطيرة االنهيارات أن إلى المركز ولفت
 مـسار  فـوق  تقع ،"األرثوذكس للروم لكنيسة" عةتاب أرض وفي وسوره، حلوة وادي حي ملعب أرضية
  .المفتتح النفق

 وأخـرى  ثقيلـة  بأدوات الحفر ويتم يتوقف، ال حلوة وادي حي أسفل الحفر أعمال أن وأوضح
  .مخصصة بشاحنات ونقلها األرض أسفل من األتربة إفراغ ويتم خفيفة،

 الحـي،  أسفل األنفاق بعض لدخو من الفلسطينيين تمنع االحتالل سلطات أن إلى المركز وأشار
 الحـي  تهـدد  التي األعمال على لالطالع األنفاق بدخول محاميها خالل من طالبت األهالي لجنة أن علما

 فقط معينة وطرقات أجزاء إلى بالدخول تسمح االحتالل سلطات أن إلى الفتا الطلب، رفض تم لكن بأكمله
  .األنفاق من

  ١/٧/٢٠١٩ وفا الفلسطينية األنباء وكالة
***  

  العيسوية في عبيد محمد الشهيد يشيعون الفلسطينيين آالف
 

 الـشرقية  القـدس  في االثنين الفلسطينيين المواطنين آالف شيع – كوم دوت "القدس" -القدس
 مواجهات خالل اإلسرائيلي االحتالل شرطة برصاص الخميس ليلة سقط الذي عبيد محمد الشهيد جثمان
 ".شهيد يا نفديك بالدم بالروح" ومرددين الفلسطينية األعالم رافعين لمحتلة،ا بالقدس العيسوية في وقعت

 احتجـزت  ان بعـد  العيسوية في النهار خالل )عاما ٢٠( عبيد محمد الشهيد جثمان تشييع وتم
 عـدد  وبحـضور  لـيال  تشييعه على ذويه إجبار حاولت ان وبعد الخميس، منذ جثمانه االحتالل سلطات
 .عائلته من محدود

 وحمـل  ،"شهيد يا نفديك بالدم بالروح" هتافات وسط الفلسطيني بالعلم عبيد الشهيد جثمان ولف
 نقلـت  ما حسب مكثفة، أمنية تعزيزات وسط العيسوية، أنحاء في وساروا الفلسطينية األعالم المشيعون

 .برس فرانس مراسلة

 االحـتالل  وقوات لمواطنينا بين واسعة مواجهات الماضية القليلة األيام خالل العيسوية وشهدت
 .العيسوية في واعتقاالت دهم عمليات نفذت التي

 الذين الفلسطينيين الشهداء جثامين باحتجاز اإلسرائيلية االحتالل سلطات تقوم ٢٠١٥ عام ومنذ
 .المشيعين من حفنة وبمشاركة ليال إال األمر يكون ال بتشييعهم تسمح وعندما قواتها، برصاص يسقطون

 علـى  إسـرائيل  وافقـت " برس فرانس لوكالة عبيد عائلة محامي محمود محمد اميالمح وقال
 وشـعور  فيهـا  المـستمرة  والمواجهـات  العيسوية من وجدوه الذي الضغط بعد النهار وسط التشييع

  ".سياحية صيف فترة في شديد توتر إلى فسيؤدي الجثمان يسلموا لم إن بأنهم اإلسرائيليين
  ٢/٧/٢٠١٩ المقدسية القدس



 
١٢

  طفالً ٩٨ بينهم "ترمب إعالن" منذ فلسطينياً شهيداً ٤٥١
  

 فلسطينيا ٤٥١ بأن اليوم، ،"القدس مركز" نشرها معطيات أفادت – برس قدس – اهللا رام
  .٢٠١٧ )ديسمبر( األول كانون ٦ في )إسرائيل(لـ عاصمة القدس ترامب دونالد إعالن منذ استشهدوا؛

 الخاصة، االحتياجات ذوي من ٦و سيدة، ١٨و طفلًا، ٩٨ الشهداء من أن المعطيات وبينت
 .والتجهيز اإلعداد خالل المقاومة عناصر من كانوا شهيدا ٢١ أن موضحة

 سجون في أسرى ٨ لـ باإلضافة االسرائيلي، القصف نتيجة ارتقوا شهيدا ٧٢ إن :المركز وقال
 .ماليزيا في اغتيال بعملية البطش فادي والغزي االحتالل،

 غزة؛ لقطاع الشرقية الحدود على العودة مسيرات شهداء أن اإلحصائية الدراسة حتوأوض
 إلى ٢٠١٩ حزيران نهاية حتى عددهم ارتفع ،"األرض يوم" ٢٠١٨ )مايو( أيار ٣٠ يوم انطلقت والتي
 .الطبية الطواقم عناصر من ٤و صحفيان، منهم ؛٢٥٠

 من منهم اثنين ،٣ الشهداء؛ أعداد يف واضحا انخفاضا شهد الماضي يونيو أن إلى وأشارت
 .غزة في بجراحه متأثرا وآخر المحتلة، القدس

 المستمرة الكبرى العودة مسيرة االحتالل قمع خالل استشهدوا طفلًا ٦٧ أن إلى النظر ولفتت
 على االحتالل قصف خالل أمهاتهم بطون في أجنّة ٣ استشهاد المركز وسجل غزة، قطاع حدود على
 .غزة

 عام من األسيرة الحركة شهداء يرفع ما االحتالل، جيش اعتقلهم بعدما أسرى ١٠ هدواستش
 .نابلس من يونس عوني عمر األسير آخرهم ،٢٢٠ إلى ١٩٦٧

 عاصمة القدس ترامب إعالن منذ شهيدا، ٢٩ جثامين تحتجز االحتالل قوات أن الدراسة وأكدت
 .االحتالل لدولة

 غزة، قطاع من كانوا المذكورة الزمنية المدة خالل شهيدا ٣٧٠ فإن الجغرافي، للتقسيم ووفقًا
 القدس، من ١٠ لـ باإلضافة الكبرى، العودة مسيرات فعاليات االحتالل قمع خالل استشهدوا أغلبهم

 .قلقيلية من واحد وشهيد نابلس، من ومثلهم الخليل، من ١٤و اهللا، رام من ١٧و

 ٥و طوباس، من وواحدا جنين، من ٩و طولكرم، من كانوا شهداء ٤ أن إلى الدراسة ونبهت
  .أريحا من ومثلهم سلفيت، من ٣و لحم، بيت من

  ٦ص/٢/٧/٢٠١٩ السبيل
*** 

  

  



 
١٣

  عنصرية

  القدس في منزلية شقة ١٠٠ هدم بقرارات الطعن ترفض االحتالل محكمة
 

 هدم تبقرارا للطعن موسعة جلسة عقد األحد، أمس القدس، في "العليا" تاللحاال محكمة رفضت
 شرق جنوبي باهر صور بقرية "الحمص وادي" حي في )سكنية شقة ١٠٠( فلسطينية سكنية بناية ١٦

 االلتمـاس  رفـضت  العليا المحكمة إن حمادة، حمادة الحمص وادي حي لجنة رئيس وقال.القدس مدينة
 هـدم  راتبقرا للطعن موسعة جلسة عقد فيه وطالبوا علي، ساهر المحامي إلى الحي أهالي قدمه الذي
 هدم المواطنين على أنه يعني" ذلك أن حمادة وأضاف.الحي في منزل ١٠٠ تضم والتي سكنية بناية ١٦

 الهدم قرارات بتنفيذ االحتالل آليات ستقوم وإال المقبل، )يوليو( تموز من ١٨ الـ حتى بأيديهم منشآتهم
 الـسكنية،  العمـارات  هدم على صادقت قد المحكمة، ذات وكانت."ذلك تكاليف أصحابها على وستفرض

 القـدس  جنوب "باهر صور" بلدة في الواقع "الحمص وادي" حي في سكنية وحدة ١٠٠ نحو تضم والتي
 وبخالف .المحتلة القدس جنوب في ،"باهر صور" قرية مشارف على "الحمص وادي" حي ويقع.المحتلة

 .الغربية الضفة يأراض في للقدس، البلدية الحدود خارج الحي يقع القرية، أجزاء بقية

 للـسلطة  األمنيـة  والمـسؤولية  لـإلدارة  الخاضعة ،"أ" المنطقة من الحي أراضي معظم وتعتبر
 يمر ال حتى الفاصل الجدار مسار تغيير تم الماضي، في السكان قدمه التماس بعد ذلك، ومع .الفلسطينية

 من جزءا قانونًا يعتبر لكنه دار،الج من "اإلسرائيلي" الجانب في الحي بقي لذلك ونتيجة.القرية وسط في
 هـو  "الحمـص  وادي" فإن ،"باهر صور" في األهالي ووفق.الفلسطينية للسلطة وخاضعا الغربية الضفة
 في وتمت.الفاصل والجدار اإلسرائيلية األحياء بين المحاصرة القرية من المتبقية الوحيدة التوسع منطقة

 للـسلطة  التابعـة  التخطـيط  مكاتـب  بموافقـة  القريـة،  في المباني من العديد بناء األخيرة، السنوات
 .القرية من وعائالت أزواج الغالب في ويسكنها الفلسطينية،

 البنـاء  يحظر أمرا سنوات، سبع قبل االحتالل، جيش في الوسطى المنطقة قائد أصدر ذلك، ومع
 كل وفي بوجوده، يعلموا مول األمر نشر يتم لم للسكان، ووفقًا.الفاصل الجدار من متر ٢٥٠ مسافة على

 جـيش  أصـدر  عـامين،  ومنذ .الفلسطينية السلطة أيدي في هي القرية في التخطيط سلطة فإن األحوال
 محكمـة  إلى بالتماس القرية أهالي وتقدم.العسكري المر تنتهك جديدا مبنى ١٣ لـ هدم أوامر االحتالل
 السلطة من بناء تصاريح على حصلت التي انيالمب هدم صالحية يملك ال الجيش أن لكون العليا االحتالل

  .العسكري باألمر يعلموا أن دون منازلهم بنوا وأنهم الفلسطينية،
  ١/٧/٢٠١٩ القدس مدينة موقع

***  

  



 
١٤

  تقارير

  القدس تاريخ ويزور التلمودية الرواية يرسخ استيطاني نفق "..الحجاج طريق"
 

 صفا خاص - المحتلة القدس

 في واإلسالمي العربي الواقع تغيير إلى اإلسرائيلي االحتالل سلطات ىتسع طويلة، سنوات منذ
 االستيطانية المشاريع مئات تنفيذها خالل من جديد، يهودي واقع وفرض المحتلة القدس مدينة

 .الفلسطينية والحضارة التاريخ ولتزوير واإلسالمية، العربية األثار وسرقة لتدمير أدت التي والتهويدية

 سلوان بلدة في حلوة وادي حي أسفل استيطانيا نفقًا األحد، أمس االحتالل سلطات افتتاح وما
 من واحدا إال األرض، باطن في الحفر عمليات من سنوات ست بعد المبارك، األقصى المسجد جنوبي

 .وليةالد الشرعية قرارات ولكافة الدولي، للقانون صارخًا انتهاكًا شكلت التي اإلسرائيلية، المشاريع هذه

 واقع أمر وفرض القدس مدينة على اإلسرائيلية للسيادة األمريكية اإلدارة دعم تؤكد خطوة وفي
 الشرق إلى األمريكي الرئيس ومبعوث فريدمان، ديفيد "إسرائيل" في األمريكي السفير شارك فيها، جديد

 .النفق هذا افتتاح حفل في غرينبالت، جيسون األوسط

 العين، بشارع "سلوان عين" من ،"الحجاج طريق" اسم االحتالل ليهع أطلق الذي النفق ويبدأ
 .أمتار ٧ وعرض مترا ٣٥٠ يبلغ بطول حلوة وادي ملعب منتصف إلى وصولًا

 بالتعاون سنوات، ست منذ مستمرة األرض، سطح تحت كبيرة أثرية حفريات عن عبارة والنفق
 ."اإلسرائيلية والحدائق الطبيعة وسلطة ثاراآل سلطة" بـ تسمى وما االستيطانية "إلعاد" جمعية بين

 حلوة، عين حي في وبيوت شارع تحت كبيرة حديدية بأعمدة مدعم نفق في الحفريات وجرت
 .األقصى المسجد إلى المفضي المغاربة باب من وقريب

 مزيف يهودي تاريخ

 خالل من تهدف االحتالل سلطات إن "صفا" لوكالة يقول عمرو جمال القدس شؤون في المختص
 ومصطنع، مزيف يهودي بتاريخ األحداث وربط التلمودية الرواية مفهوم ترسيخ إلى النفق، افتتاح

 .كامل بشكل القدس لتهويد وصولًا الفلسطينية اآلثار وسرقة تدمير إلى باإلضافة

 بيالعر والتطبيع والصمت التخاذل لوال مطلقًا يفتتح أن االستيطاني النفق لهذا كان ما" ويضيف
 العاصمة في عقدت التي االقتصادية الورشة خالل االحتالل اتخذه الذي األخضر والضوء االحتالل، مع

 ."الماضي األسبوع المنامة البحرينية

 تدمير تم حيث بالكامل، وتهويدها المنطقة على الكاملة السيطرة إلى أيضا االحتالل ويسعى
 عشرات يتهدد الذي األمر حلوة، وادي حي في نالمواطني منازل أسفل األنفاق وشق وحفر المكان
 .الحي أسفل المتواصلة الحفريات بفعل بالمنطقة المنازل



 
١٥

 مثلما عام، بشكل القدس ومدينة بالمنطقة ثاني وال أول لهيكل وجود ال أن إلى عمرو ويشير
 .االستيطانية والجمعيات االحتالل سلطات تدعي

 عام حوالي بعد فيه العمل من االنتهاء سيتم الذي لنفق،ا أن االستيطانية "العاد" جمعية وتزعم
 القرن من المزعوم "الثاني الهيكل" إلى الحجاج مسار من جزء هو ،"المغاربة باب" ساحة إلى ليصل
 .ادعائهم حسب "المعبد" حجاج فيه مر حيث ميالدي، األول

 واألنفاق إلسرائيليةا الحفريات أن عمرو يؤكد األقصى، المسجد على النفق هذا خطورة وحول
 الهوائي القطار خالل من المسجد، فضاء تهويد إلى االحتالل يسعى كما األقصى، أساسات أسفل وصلت
 .المعلق

 ويشكل العالم يتحرك لم ما فأكثر، أكثر الشديد للخطر ويعرضه المسجد، بتدمير سيهدد ما هذا"و
 ."باألقصى دقةالمح واألخطار االحتالل إجراءات مواجهة في شاملة تعبئة

 شق أجل من حلوة وادي حي أسفل الحفريات أعمال االحتالل سلطات بدأت م،٢٠١٠ عام ومنذ
 الجنوبي السور عن متر ٤٠٠-٣٠٠ من تبعد التي ،"سلوان عين" من يبدأ الذي االستيطاني النفق

 "صفا" لوكالة دياب أبو فخري سلوان أراضي عن الدفاع لجنة عضو يقول ما وفق األقصى للمسجد

 منطقة في لألقصى الجنوبي السور عند وصلت اإلسرائيلية الحفريات أن دياب أبو ويوضح
 واإلرث الفلسطينية، وللحضارة لألثار كبير طمس تخللها البراق، حائط من وبالقرب األموية القصور

 .واألتربة للصخور وإزالة العربي، اإلسالمي

 في وانهيارات وتصدعات تشققات بحدوث رية،حف ٢٦ عددها يبلغ التي-الحفريات هذه وتسببت
 .الحي وروضة ومسجد الرئيس والشارع "سلوان عين" فوق وتحديدا حلوة، وادي بحي المنازل عشرات

 األقصى على داهم خطر

 مرورا العين منطقة من تبدأ حلوة، وادي أسفل متشعبة أنفاق شبكة من واحدا النفق هذا ويشكل
 مدينة" االستيطانية والبؤرة "المغاربة باب ساحة /االستيطاني كيدم مشروع" هباتجا الرئيس الحي بشارع

 .لألقصى الغربي السور البراق ساحة إلى وصولًا "داود

 والحضارة، الحقائق وتزوير التلمودية، للرواية للترويج يسعى االحتالل أن دياب أبو ويبين
 األنفاق إقامة خالل من واإلسالمي، العربي واقعها عن وسلخها بالقدس جديد أمر واقع وفرض

 .المقدسة المدينة تهويد عمليات مواصلة وكذلك الحي، أسفل المتواصلة والحفريات

 باب" ساحة إلى سيصل كونه األقصى، المسجد على بالغة خطورة االستيطاني، النفق ولهذا
 دياب أبو وفق .قاضهأن فوق المزعوم "الهيكل" إلقامة مستمرة إسرائيلية مساٍع ظل في ،"المغاربة



 
١٦

 قضائية دعاوي ورفع العاجل التدخل بضرورة المتحدة األمم القدس، شؤون في الباحث ويطالب
 تعديا تشكل باعتبارها بالقدس، االستيطانية ومشاريعها االحتالل إجراءات وقف أجل من الدولية بالمحاكم

 .اإلنساني الدولي القانون على

 وفضحها، والتهويدية االستيطانية المشاريع هذه مواجهة في المقدسيين صمود على ويشدد 
 فلسطينية سياسية وإرادة حقيقي، رسمي ودولي عربي إسناد إلى بحاجة أننا على مشددا وعرقلتها،

 .بالقدس واقع أمر فرض ومنع الفلسطيني، الشعب بحق االحتالل جرائم كل لوقف جادة

 افتتاح التحرير، منظمة في والعلوم والثقافة للتربية الفلسطينية الوطنية اللجنة أدانت جانبها، من
 الحفريات واستمرار االستيطانية، المشاريع هذه مخاطر من محذرة االستيطاني، النفق االحتالل سلطات

 .فيها القديمة والبلدة القدس في المقدسة األماكن وأسفل حول

 اإلسرائيلية االنتهاكات طارإ في تأتي المشاريع هذه أن "صفا" وكالة وصل بيان في وأوضحت
 صارخ انتهاك في فيها، الدينية واألماكن والتاريخية األثرية المعالم لتغيير البائسة ومحاوالتها المتواصلة

 للتربية المتحدة األمم منظمة فيها بما الصلة، ذات الدولية والمنظمات الدولية الشرعية قرارات لكافة
 ."اليونسكو" والثقافة والعلم

 حول متطابقة رسائل بتوجيه عباس محمود الرئيس توجيهات على وبناء بدأت أنها إلى توأشار
 عبر "اليونسكو" منظمة سيما ال الشريكة الدولية والمنظمات المؤسسات إلى الجديد المشروع هذا مخاطر
 ،"يسكواإليس" والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمية للمنظمة باإلضافة المنظمة، في فلسطين مندوبية

 ."األلكسو" والعلوم والثقافة للتربية العربية والمنظمة

 إلدانة العاجل التحرك وضرورة مسؤولياتها بتحمل المنظمات تلك برسائلها طالبت أنها وبينت
 وعلى العربية وهويتها طابعها على المستمرة واالعتداءات القدس في اإلسرائيلية اإلجراءات وفضح

 .الميةواإلس المسيحية مقدساتها

 القدس على اإلسرائيلي التغول جماح لكبح عملية إجراءات من يلزم ما باتخاذ وطالبت
 وبرامجها نشاطاتها وتكثيف تعزيز ضرورة على والتأكيد المقدسة، وأماكنها وتراثها ومقدساتها
 ذلك في بما والديني واإلنساني الحضاري وطابعها تراثها على للحفاظ القدس نحو الموجهة ومشاريعها

 على اإلجراءات هذه مخاطر على والوقوف اإلسرائيلية االنتهاكات لرصد خاصة لجان إرسال سرعة
 .الواقع أرض

 منظمة عن المنبثقة والعرب الفلسطينيين اآلثار خبراء للجنة طارئ اجتماع عقد إلى ودعت
  .له التصدي وسبل الجديد اإلسرائيلي المشروع مخاطر على للوقوف "األيسيسكو"

  ٢/٧/٢٠١٩ اصف
*** 



 
١٧

  فعاليات
 

 أمريكيين مسؤولين بمشاركة القدس في نفق حفر يدين "اإلسالمي العمل"
 

 في المستوطنين قطعان لصالح وحفريات لنفق االحتالل سلطات افتتاح اإلسالمي العمل جبهة حزب أدان
 لدى مريكياأل السفير و جرينبالت جيسون األميركي المبعوث بمشاركة المحتلة القدس في سلوان حي

  .االستيطاني "الحجاج درب" نفق بمشروع يسمى ما ضمن فريدمان، ديفيد الصهيوني الكيان
 رشيد منير الحزب في الفلسطيني الملف مسؤول عن صادر تصريح في "اإلسالمي العمل" وأكد

 القدس، تهويد مخططات ضمن تأتي التي االنتهاكات هذه مثل في األمريكيين المسؤولين مشاركة أن
 السافر األمريكي االنحياز على وتؤكد الدبلوماسية، األعراف كل تتجاوز وجريمة سافرا عدوانا تمثل

 الحكومة رشيد وطالب.المقاييس بكل مدانة حرب جريمة ارتكاب في والتواطؤ الصهيوني، للكيان
 التي ارساتالمم هذه لمواجهة والعاجل الحازم بالتحرك الرسمي واإلسالمي العربي والنظام األردنية

 أن مؤكدا الصهيونية، الممارسات ضد دولي تحرك وقيادة والمسلمين، العرب لمشاعر استفزازا تشكل
 بعض استمرار" أن إلى رشيد وأشار.واإلسالمية العربية القدس هوية من تغير لن الممارسات هذه

 الفلسطينية، القضية فيةتص لمشاريع والترويج االحتالل مع التطبيع تجاه الهرولة في العربية األنظمة
 ضوءاً يشكل  القرن صفقة لتنفيذ مقدمة تمثل التي البحرين ورشة في مشاركة من مؤخرا جرى وما

 دعم ضرورة على أكد حيث ،"والمقدسات األرض على واعتداءاته عدوانه في لالستمرار لالحتالل أخضر
  .الصهيونية المخططات مواجهة في ومقاومته الفلسطيني الشعب صمود

  ٣ص/٢/٧/٢٠١٩ السبيل
*** 

  عربية آراء

  األميركية والمطرقة األسطورة نفق ..القدس
  سكجها باسم

 يؤكد ما األرض على شيئ ال .اسطورة الواقع من ونجعل واقعاً، االسطورة من يجعلون
 حوهايستبي أن لهم نبيح ولكنّنا لنا، أنّها يؤكد األرض على شيئ وكّل واقعاً، يجعلونها ولكنّهم مزاعمهم

 لتاريخ مساراً صار األقصى المسجد تحت أقيم نفقاً وكأن حقيقة، صارت الكبيرة الكذبة وكأن شبراً، شبراً
 عنوان حملت التي هذه .القُدس عن إالّ اآلن، نتحدث، ال نحن.أقّل وال أكثر ال وهماً، كونه يتعدى ال وهو

 اللحظة، إبن ليس المكان تهويد من تحقّق هنرا وما والمسلمون، العرب عنها تخلّى التي وهي الصراع،
 جعل على الدؤوب عملهم من الزمن من ومثلها بالشعارات، صراخنا من السنوات عشرات حصيلة بل

 الجدار يسقط وهو فريدمان، دافيد إسرائيل، في المتحدة الواليات سفير مشهد .حقيقة االسطوري الوهم



 
١٨

 المبارك، األقصى المسجد جنوب سلوان، ببلدة حلوة وادي يح في" التهويدي النفق "افتتاح في بمطرقة،
  .أنفسنا مرآة مرارة أمام ويضعنا والحزن، األسى على يبعث ،"الحجاج طريق "اسم عليه أطلق والذي

 مدار على المقدسي الحي ومنشآت وشوارع منازل أسفل الحفر، نتاج كان المشؤوم المشهد ذلك
 األول القرن من )الثاني الهيكل( إلى الحجاج مسار من جزء "أنّه تبارباع تقديمه وتم الماضية، السنوات
  .األموية القصور قُرب إلى وصوالً سلوان عين من النفق بداية وتعتبر ،"ميالدي

 أفالماً ونشاهد وشاهدنا يحفرون، وسوف يحفرون، زالوا ما وأنّهم يحفرون، أنّهم نعرف كنّا كلّنا
 بل باالً ألقى ما واألردنيين، الفلسطينيين سوى اللهم العرب، من داًأح ولكن الموضوع، عن وثائقية
 الحقد من سيحميها، رباً للقُدس بأن ثقة على ولكنّنا لهم، بالنسبة ممجوجاً القُدس عن الحديث وصار

  .بقية وللحديث أيضاً، األميركية المطرقة ومن اليهودي، االسطوري
  ٢٨ص ٢/٧/٢٠١٩ الرأي

*** 

  الفلسطينية القضية في وتأثيرها نالبحري ورشة
 

  السعود أبو محمد مصطفى
 ايجاباً، أو سلباً البقاع باقي على ارتداد له ويكون إال العالم في ما بقعة في يحدث فعٍل من ما

 الفعل هذا تأثير ويختلف الجسد، باقي باأللم تأثر بسوٍء عضو أصيب اذا الجسد مثل العالم أن باعتبار
 الضعيف فالجسم االثر، وامتصاص التحمل على وقدرته الجسم قوة وحسب وعاً،ون كماً قوته حسب

  .أقل الصمود مقومات أن باعتبار بسرعة يتأثر الصغير
 البحرين ورشة وهو بها متعلق حدٍث أحدِث وعلى الفلسطينية القضية على سبب لما اسقاطاً

 على ليلقي والسمو والجاللة لفخامةا أصحاب من الكثير بالسياسة العهد حديث كوشنير فيها جمع التي
 فراغ، من لها يدع لم الورشة لهذه الداعي أن المؤكد فإن واالعمال، االقتصاد في محاضرة مسامعهم

  .مخرجاتها تنفيذ عن يتكاسل ولن
 رفح أوقاف مديرية مع بالتنسيق الثقافي للوعي الفلسطيني المركز نظمه سياسي لقاء في

 عبر قاسم الستار عبد الدكتور استضافة تم" الفلسطينية القضية على ثيرهاوتأ البحرين ورشة "بعنوان
  .القرن لصفقة االقتصادي الوجه وأنها ودوافعها الورشة عن المتحدثون تحدث االنترنت،

 القريب، أو البعيد المدى على سواء قضيتنا على تأثيرات ستخلق البحرين ورشة فإن شك بال
  :اجمالها ويمكن
 التعاون هذا وسيجد االمني، وخاصة عديدة، مجاالت ليشمل االحتالل مع العربي تعاونال سيزداد -١

 التعاون تعزيز االرهاب، محاربة مثل الطرفين، بين توافق وفق جاء بأنه له يستند حائطاً



 
١٩

 شعارات هذه القادمة، األجيال مستقبل ضمان أجل من والعمل االزدهار، أجل من االقتصادي
  .العربي للجانب الحقيقي المضمون من خالية هالكن وجميلة براقة

 جائرة قرارات الدول احدى اصدرت فقد الشتات، في الفلسطيني المواطن على التضييق يزداد قد -٢
   .غزة أهل وخاصة الفلسطينيين بحق

  .االهتمام ذيل في وستصبح العربي االعالم مائدة عن الفلسطينية القضية ستغيب -٣
 سيتم االحتالل ودولة الصهيوني فالكيان والثقافة، التعليم مناهج في كثيرة مفاهيم ستتغير -٤

   .سالم دولة بأنها القادمة األجيال أمام لها والترويج" اسرائيل "دولة وضع وسيتم حذفهما
 شهية سيفتح وهذا الورشة لتغطية صحفيا عشرين من أكثر بوجود البحرين سماح الحظنا -٥

 روايتهم تؤكد آراء الصهاينة االعالميون ينقل وقد األخرى، الدول مع للمزيد الصهيوني االعالم
  ."ارهابيون "الفلسطينيين وأن" اسرائيل "مع السالم تريد العربية الشعوب بأن

 تفريعاتها، بمختلف المشاريع ولتمويل الفلسطينية للسلطة المالية المساعدات قيمة تنخفض قد -٦
 منحها يتم قروض عن عبارة فهي عنها، سمعنا التي المليارات بحجم لإلعجاب داعى وال

  .صارمة وبضوابط سنوات مدار وعلى وبفوائد
 تلك ألن فلسطين، لصالح أممية قرارات مشاريع مع الرسمي العربي التفاعل مستوى يقل قد -٧

  .آخر شيء أي من أولى واسرائيل امريكا ارضاء أن أعينها نصب ستضع الدول
 يسكن الذي للوهم موازياً وهما حملوا قد البحرين ورشة في المشاركين بأن القول يمكن أخيرا

 الشعوب أن تؤكد التاريخ تجارب لكن المبادئ، بقتل كفيل االقتصادي الحل بأن وكباره كوشنير قلب في
  .بثدييها تأكل وال تموت الحرة وأن جوعاً، تضورت وإن حتى بالطعام، المبادئ تقايض ال الحرة

  ١١ص/٢/٧/٢٠١٩ السبيل
*** 
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  حساب؟ جرد
 

  البراري حسن
 انعقـاد  مـن  الخاسرة أو الرابحة واألفكار األطراف هي من لمعرفة حساب جرد بعملية قمنا لو

 أبـرز  ولعل .اسللقي والقابلة الموضوعية المالحظات من مجموعة إلى لتوصلنا الفاشلة البحرين ورشة
 بإقامة المطالبة في الفلسطيني الجانب إليها استند التي السالم عملية مرجعيات هي تراجعت التي األفكار
 علـى  لـيس  عمـل  ورشة أو دولي مؤتمر يعقد عقود منذ مرة فألول .القدس وعاصمتها مستقلة دولة

 واستبدالها المرجعيات هذه تدميرل وإنما )األمن مجلس قرارات( المعروفة السالم عملية مرجعيات أساس
  .للفلسطينيين حق من تبقى ما على اإلجهاز إلى يهدف آخر بمسار

 تنـازل  أي بتقـديم  تتعهد لم فإسرائيل !مجانا إلسرائيل تقديمه تم التعبير، جاز إن التنازل، وهذا
  .البحرين في إليها التوصل يمكن صيغة بأي ملتزمة غير بالمناسبة وهي البحرين، ورشة انعقاد لقاء

 وضـمها  األراضـي  قضم في االستمرار بإمكانهم دام ما مهما ليس لإلسرائيليين بالنسبة فاألمر
 بعـض  لـسان  علـى  جـاء  والـذي  إسرائيل مع المتعاطف الكالم وما .واقعا أمرا تصبح حتى تدريجيا

 ليـسوا  العـرب  أنب يحاجج ما عادة الذي اإلسرائيلي لليمين تمنح إضافية ذخيرة إال العرب المسؤولين
  .الفلسطينية بالقضية معنيين

 الـصهيوني  التكتيـك  بأن ترى باتت التي االستيطانية القوى هي يجري ما كل من األكبر الرابح
 فهـذه  والدولية، العربية التنازالت النتزاع األمثل األسلوب هو جديدة وقائع فرض في المتمثل التقليدي

 وافق أن بعد واآلن .التوسعية مشاريعها لتمويل اإلسرائيلي خابياالنت النظام عيوب جيدا استغلت القوى
 بخـصوص  االستيطان وقوى اإلسرائيلي اليمين ثقة ستزداد واهية بحجج البحرين ورشة حضور العرب
  .السالم لعملية مرجعية بأي االستخفاف فعالية

 ثقتهم العرب خسري القرن صفقة سياق في تأتي أنها مسبقا المعروف البحرين بورشة بالمشاركة
 تفكـر  دولة كل باتت إذ – قُطرية بحسابات جاء العربي التهافت أن إلى يشير ما فهناك البعض، ببعضهم

 يـستفيد  وهكـذا  .الفلـسطينيين  مع العربي التضامن ألهمية اعتبار دون من – فقط الضيقة بمصالحها
 فقـط  تخدم سياسات في للمضي يالعرب والضعف والتنافر التنافس هذا استغالل في العربي غير الطرف
  .إسرائيل

 اآلن لغاية العرب يفهم ولم والعائد، الكلفة أو والخسارة الربح معادلة اآلن لغاية العرب يفهم لم
 تغيرت لربما االحتالل مع يتعاطف طرف أي على الكلفة ورفعت وظفت لو كثيرة قوة أوراق بأيديهم بأن

 علـى  قـادر  غير العربي الطرف بأن جديد من لتؤكد البحرين ورشة جاءت فقد وعليه .برمتها المعادلة
 ما اإلسرائيلي العربي الصراع بداية على عقود سبعة مرور وبعد أنه يعقل فال .الماضي أخطاء من التعلم
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 كما األولى قضيتهم هي بالفعل فلسطين كانت لو قوي موقف صياغة على قادر غير العربي الطرف يزال
  .يقولون

 مـع  التـضامن  فحالة الفائزين، أكبر هو العربي العام الرأي اعتبار يمكن أخرى، ناحية من لكن
 الرسـمية  العربيـة  األنظمـة  إحراج إلى أدى بشكل برزت البحرين لورشة الرافض الفلسطيني الموقف

 وبهذه الشكل هذا من تظاهرة في العرب يشارك مرة فألول التمثيل، مستوى لتخفيض ودفعها المشاركة
 عدم أو األنظمة عجز بأن أخرى مرة يثبت الذي العربي للشارع القبعة ترفع لذلك االستحياء، نم الدرجة
 الفريـق  أن كما .فلسطين أجل من يلزم بما القيام عن يثنيهم ال الشعوب تطلعات مع الوقوف في رغبتها

 أن مـن  بدال المشكلة من جزء إلى وتحولت نزيه كوسيط مكانتها أميركا فقدت إذ الجولة خسر األميركي
 الـصراع  لحل األميركية اإلدارات محاوالت كل بأن يفهم لم المتسرع الفريق فهذا .الحل من جزءا تكون
 دون من ازدهار هناك يكون أن يمكن فال البالء، سبب هو االحتالل أن حقيقة تجاهلت ألنها بالفشل باءت
 والـسالم  لالزدهار الوحيدة الوصفة هي هذه ،االحتالل يزول أن دون يتحقق أن للسالم يمكن وال سالم،

  .فلسطين على التآمر سوى غيرها يوجد وال
  ٣٠/٦/٢٠١٩ الغد

*** 

  مترجمة أجنبية آراء

 ترامب عهد في الفلسطيني-اإلسرائيلي السالم لتحقيق المتضائلة والتوقعات البحرين ورشة

  

  )األوسط الشرق معهد( – *غورين نمرود .د

 زينة أبو الدين عالء :ترجمة

 بعض )يونيو( حزيران أواخر في البحرين في عقدت التي االقتصادية العمل ورشة أنتجت
 إجراء :الخليجية-اإلسرائيلية العالقات في األخيرة التغيرات عكست والتي بالمالحظة، الجديرة اللحظات
 األعمال رجال بين عامةال والتفاعالت البحريني؛ الخارجية وزير مع مقابلة اإلسرائيلية اإلعالم وسائل

  .إسرائيل تجاه عام بوجه إيجابية ونظرة محلي؛ كنيس في والصالة والعرب؛ اإلسرائيليين
 جاريد عقدها التي "االزدهار أجمل من السالم" لورشة المعلن الهدف هو هذا يكن لم ذلك، مع

-اإلسرائيلي النزاع حل على عامين من أكثر قبل عكف قد ترامب دونالد الرئيس كان .كوشنر
 عن قصرت لكنها .الطريق على مهمة خطوة البحرين ورشة تكون أن المفترض من وكان الفلسطيني،

 خطوات بأي تختتم ولم الفلسطينيين؛ أو اإلسرائيليين المسؤولين من أي يحضرها لم :الواقع في ذلك
 إجراء ومجرد المستوى منخفض اجتماعاً كانت ذلك، من وبدالً .األمام إلى السالم عملية لدفع ملموسة
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 احتماالت من جعلت والتي ،٢٠١٧ العام منذ ترامب إدارة اتخذتها التي اإلجراءات من سلسلة في واحد
  .أقرب وليس بعداً، أكثر الفلسطيني اإلسرائيلي السالم تحقيق

-اإلسرائيلي السالم بصنع األمر يتعلق عندما تعاني التي األولى هي ترامب إدارة ليست
 وكانت الجانبين، لكال مقبول حل إيجاد إلى السابقة األميركية اإلدارات سعت ذلك، ومع .نيالفلسطي
 الذي النقد ركز إسرائيل، لصالح التقليدي األميركي التحيز جانب وإلى .المعنيين جميع لمصالح تستجيب

 اللعبة على وليس الم،الس عملية بها أدارت التي الطريقة على السابقة األميركية اإلدارات إلى يوجه كان
  .مبادراتها من تحقيقها تريد التي واألهداف النهائية السياسية

 على والواقع اللعبة، قواعد تغيير إلى تسعى التي ترامب، إدارة مع الحال واقع ليس هذا لكن
 طةخ تفاصيل إعالن يتم لم أنه حين وفي .المستقبلية الفلسطينية-اإلسرائيلية العالقات وطبيعة األرض،
 واإلجراءات التصريحات فإن -إطالقها ننتظر أننا المفترض من والتي- بعد النزاع لحل السياسية ترامب

 التي البارزة السمات من العديد على تنطوي وهي بالفعل، تنفيذها تم جديدة سياسات تقترح األميركية
  :يلي ما في إجمالها يمكن

 الغموض من هالة خلق في الماضية لفترةا طوال منهمكة ترامب إدارة كانت :غامض محتوى •
 تعرف وال سرية الخطة أن على اإلدارة أصرت وقد .بعد عنها تكشف لم التي السياسية الخطة حول

 موجود هو ما حول وهناك هنا تلميحات بمجرد ترامب مبعوثو ويلقي .فحسب قليلة قلة سوى محتواها
 عن اإلعالن ويجري والتسريبات؛ اإلعالمية تاإلحاطا نفي ذلك بعد ويتم الخطة؛ في موجود غير أو

 األميركيون المسؤولون ويزور مختلفة؛ أعذار باستخدام تأجيلها يتم ثم للخطة، المستهدفة النشر تواريخ
 معاً، األمور هذه ُأِخذت ما وإذا .للحيرة نهباً مضيفيهم ليتركوا فقط الخطة، حول للتشاور الدول مختلف

 وتتجنب تتريث اإلدارة أن يبدو ذلك، من وبدالً .السالم نحو مهمة خطوة عتابأ على أننا يبدو ال فإنه
 زيادة دون بذلك تحول بحيث حولها، الدولية الجداالت إثارة في تستمر بينما السياسية، خطتها نشر

  .األميركية الخطة إعالن تنتظر بينما مشاركتها األخرى الدول
 انعقاد من أيام قبل نشره تم الذي ترامب، خطة من ياالقتصاد الجزء يقدم :فعالة غير حوافز •

 بالتعامل تقنعهم أن المفترض من والتي للفلسطينيين، واالزدهار الرخاء لتحقيق رؤية البحرين، ورشة
 .بذلك القيام لهم يجلبها التي الفوائد على الضوء تسليط خالل من فيها واالنخراط األميركية الخطة مع

 هذه فإن االقتصادية، والحصص العوائد خالل من السالم تحفيز هو ترامب إدارة هدف كان إذا ذلك، ومع
 واضح بشكل مرتبطاً للسالم فعال حافز أي يكون أن يجب .ذلك لتحقيق الصحيحة الطريقة هي ليست
  .المعني للمجتمع الرئيسية الجماعية االحتياجات يعالج أن ويجب النزاع، بحل

 قدمه الذي والعرض العربية، السالم مبادرة مثل السابقة، فزللحوا بالنسبة صحيحاً هذا كان
 أوباما إدارة عرضتها التي األمنية والضمانات ،”امتيازات ذات خاصة شراكة“ بعنوان، األوروبي االتحاد
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 طبيعة حول واضح ببيان الصراع بعد ما فوائد ربط تم الحاالت، تلك وفي .الدولتين مبدأ على قائم لحل
 أفضل، اقتصاداً الفلسطينيين على يعرض الذي األميركي، االقتراح فإن الحالة، هذه في ماأ .النزاع حل

 النحو، هذا وعلى .االستقالل إلى الفلسطيني السعي تحقيق وإلى السياسية النهاية إلى اإلشارة من يخلو
 بمبالغ وطنيةال طموحاتهم لشراء ومحاولة مهينة، رشوة أنه على االقتراح هذا إلى الفلسطينيون ينظر
  .واإلقصاء العزل من مزيد إلى هذا يؤدي قد المشاركة، تعزيز من وبدالً .المال من كبيرة

 ركزت السالم، لتحقيق حقيقية وعملية جذابة خطة غياب في :المستوى منخفضة أحداث •
 ياتالوال دعت الماضيين، العامين مدار وعلى .المستوى منخفضة أحداث تنظيم على المتحدة الواليات

 تركزت والتي عمل، وورشة الذهني، للعصف وجلسات مستديرة، مائدة مناقشات في المشاركة إلى
 معالجة كيفية لمناقشة مختلفة دوالً األبيض البيت دعا ،٢٠١٨ )مارس( آذار في .االقتصاد على جميعها
 في ختلفةم فاعلة جهات جمع إلى عمدت ،٢٠١٩ )يونيو( حزيران وفي .غزة في اإلنسانية األزمة

 )فبراير( شباط في الحدثين، هذين بين ما الفترة وفي .الفلسطيني االقتصاد تعزيز سبل لمناقشة البحرين
 في تركز والذي اإلقليمي، األمن مسائل لمناقشة وارسو في مؤتمراً المتحدة الواليات عقدت ،٢٠١٩
  .اإليرانية القضية على معظمه

 من أسنانهم على شدوا األوروبيين أن حين في األحداث، هذه من أي في الفلسطينيون يشارك لم
 ببعض ممثالً العربي، العالم وحضر .المستوى منخفضي مندوبين األحيان معظم في وأرسلوا الغيظ

 الضغط بسبب كبير حد إلى جاء فيما الفلسطينية، القضية حول عقدت التي االجتماعات تلك الدول،
 رسمي، إسرائيلي تمثيل أي من يخلو والذي النوع هذا من حدث أول البحرين ورشة وكانت .األميركي

 وزرائه كبار من لواحد أو لنفسه صور التقاط في نتنياهو بنيامين الوزراء رئيس رغبة من الرغم على
 تجاوز المتحدة الواليات محاوالت أثبتت وباختصار، ).سبتمبر( أيلول ١٧ انتخابات قبل العرب القادة مع

 فشلها العربية-اإلسرائيلية العالقات في رسمي انفراج تحقيق لتشجيع دولية مؤتمرات قدبع الفلسطينيين
  .اآلن حتى

 من مختلفة مكونات ومبعوثوه ترامب الرئيس يعلن آلخر، وقت من :وتغريدات تصريحات •
 خاص بشكل مالحظته تجدر ما ولعل .الفلسطيني-اإلسرائيلي النزاع حل في ونهجها األميركية الخطة

 ذلك، وبعد .دولتين أو واحدة دولة هو الحل كان إذا بما يهتم ال إنه فيه قال الذي األولي ترامب عليقت
 القضايا إزالة على وحثوا الدولتين، لحل دعمهم عن التعبير يعتزمون ال أنهم مجدداً جماعته أكد

 األميركيون سؤولونالم وانتقد .الطاولة عن )الالجئين عودة وحق القدس وضع مثل( للنزاع األساسية
 أنهم حتى- صلة ذات تعد لم وبالتالي السالم، إحالل في فشلت أنها زعموا التي العربية، السالم مبادرة
 المبعوثون قام نفسه، الوقت وفي .الفلسطينية األراضي ضم في إسرائيل لحق تأييدهم عن مؤخراً عبروا

 المصالح أو السيادة ستقوض ترامب طةخ بأن اإلشاعات تدحض تصريحات بتغريد أيضاً األميركيون
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 لو حتى ترامب، إدارة إليه تتجه الذي لالتجاه واضحة صورة النقاط هذه كل وترسم .والمصرية األردنية
  .خطتها تنشر لم أنها

 أيضاً اإلدارة إجراءات أرسلت وتصريحاتها، بياناتها إلى باإلضافة :لللعبة مغيرة إجراءات •
 منظمة مكتب وإغالق إلسرائيل؛ عاصمة بالقدس ترامب اعتراف اإلجراءات هذه وشملت .واضحة رسالة

 األميركية القنصلية وإغالق القدس؛ إلى المتحدة الواليات سفارة ونقل واشنطن؛ في الفلسطينية التحرير
 الخطة عن تتحدث التي األخرى الخطوات وتشمل .األميركية بالسفارة وإلحاقها الشرقية القدس في

 في والتخفيضات للمستوطنات؛ األميركي السفير بها قام التي األولى الرسمية الزيارات نفسه، اربالمقد
 ميزانيات وفي الدولية، للتنمية األميركية الوكالة من الممولة الفلسطينية-اإلسرائيلية المشروعات تمويل

 والتي للعبة، بوضوح محددة خطة إلى أيضاً اإلجراءات هذه وتشير .الفلسطينية والمؤسسات األونروا
 ينظر كما .الدولي للمجتمع المقبولة النظر وجهات ومع القديمة المتحدة الواليات سياسة مع تتعارض

 الواليات تجاه الغضب يولد مما الدولي، القانون عن انحراف أنها على أيضاً أوسع نطاق على إليها
  .نزيه كوسيط العمل على قدرتها ويقوض المتحدة

 والطاقة الوقت من الكثير ترامب إدارة استثمرت :نتنياهو وتقوية الفلسطينيين ادةالق إضعاف •
 الفلسطينيين على الضغط إلى يهدف ذلك كان وسواء .الفلسطينية السلطة قادة صورة تشويه في

 وقد .اآلن حتى فشل فإنه بديلة، فلسطينية قيادة لتكوين محاولة كان أنه أو ترامب، خطة في لالنخراط
 وبأنهم التسلسليين، الرفضويين من مجموعة بأنهم الفلسطينيين القادة األميركيون المبعوثون اتهم

 على معهم واشتبكوا ضدهم، رأي مقاالت وكتبوا .شعبهم بمصالح الضرر ويلحقون اإلرهاب، يدعمون
 الفلسطينية المفاوضة عشراوي، حنان عن المتحدة الواليات دخول تأشيرة وحجبوا ،”تويتر“

 .البحرين ورشة لحضور الفلسطينية السلطة إلى الدعوة توجه لم األميركية اإلدارة إن بل .خضرمةالم
 المستمر التنسيق ذلك في بما لنتنياهو، والحار المعلن اإلدارة اعتناق مع حاد بشكل يتناقض هذا وكل
 انتخابه، إلعادة الدعم حشد أجل من -واشنطن في إسرائيل سفير رأسهم وعلى- جماعته ومع معه

  .جديدة حكومة لتشكيل جهوده في األخير التدخل إلى باإلضافة
 الماضيين العامين خالل األميركية واإلجراءات التصريحات هذه تُظهر معاً، جميعاً ُأِخذت ما إذا

 .الجليد جبل قمة مجرد ذلك، من بدالً كانت، وأنها الحقيقية، الصفقة هي تكن لم البحرين ورشة أن

 الخطوط مع تتعارض أنها كما .بعيدة الفلسطيني-اإلسرائيلي السالم آفاق ترامب إدارة اسةسي جعلت لقد
 في والفلسطينيين اإلسرائيليين من غالبية دعمته والذي المستقبل، في سالم اتفاق ألي العريضة
 بالمفاوضات ملتزمة معتدلة فلسطينية قيادة عن الشرعية وتنزع تضعف وهي .األخيرة السنوات

 الدولية العناصر وتستبعد الدولتين، حل نحو التقدم طريق في العقبات تضع وهي .اإلرهاب رضوتعا
 عن اإلسرائيليين انفصال من السياسة هذه تزيد وأخيراً، .السالم تقدم في تسهم أن يمكن التي الهامة
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 االلتقاء يريدون يزالون ما الذين بينهم من أولئك على صعوبة أكثر األمور تجعل وبطريقة الفلسطينيين،
  .اإلسرائيلية السياسية الساحة في الفلسطينية األراضي ضم ألنصار العون تقدم بينما والتعاون،

 القضية بشأن إدارته تحركات فإن عظيم، صديق أنه على ترامب إلى إسرائيل تنظر حين في
 .السالم تحقيق إلى سعيال في اإلسرائيلية بالمصالح اإلضرار إلى إال تؤدي ال الفلسطينية-اإلسرائيلية

 على ضدها، موقف اتخاذ الفلسطينيين مع السالم تعزيز إلى يتطلعون الذين اإلسرائيليين على ويجب
 الديمقراطي الحزب في بارزة شخصيات تنتقد ومثلما .إسرائيل حلفاء أقوى مواجهة صعوبة من الرغم

 المعارضة أعضاء يفعل أن يجب كذلك الضرورة، عند الفلسطينيين تجاه إسرائيل سياسة األميركي
 .وآفاقه السالم باحتماالت الضرر وأفعاله األميركي الرئيس كلمات تُلحق عندما اإلسرائيلية

   .اإلقليمية الخارجية للسياسات اإلسرائيلي المعهد- Mitvim ”ميتفيم“ ورئيس مؤسس*
  .القدس في العبرية الجامعة في األوسط الشرق دراسات في تدريس زميل وهو

  عنوان تحت المقال هذا نشر*
: The Bahrain workshop and the dwindling prospects for Israeli-

Palestinian peace under Trump  
  ١٤ص/٢/٧/٢٠١٩ الغد

*** 

  باالنجليزية اخبار
  

In Bahrain, the horizon of peace stretched further away from 
Palestinians 

 
The Peace to Prosperity workshop, held in Manama, is just the latest in a long-running 
series of impossible propositions 
The National – 30 June 2019 
Donald Trump’s supposed “deal of the century”, offering the Palestinians economic bribes 
in return for political submission, is the endgame of western peace-making, the real goal of 
which has been failure, not success. 
For decades, peace plans have made impossible demands of the Palestinians, forcing them 
to reject the terms on offer and thereby create a pretext for Israel to seize more of their 
homeland. 
The more they have compromised, the further the diplomatic horizon has moved away – to 
the point now that the Trump administration expects them to forfeit any hope of statehood 
or a right to self-determination. 
Even Jared Kushner, Trump’s son-in-law and architect of the peace plan, cannot really 
believe the Palestinians will be bought off with their share of the $50 billion inducement he 
hoped to raise in Bahrain last week. 
That was why the Palestinian leadership stayed away. 
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But Israel’s image managers long ago coined a slogan to obscure a policy of incremental 
dispossession, masquerading as a peace process: “The Palestinians never miss an 
opportunity to miss an opportunity.” 
It is worth examining what those landmark “missed opportunities” consisted of. 
The first was the United Nations’ Partition Plan of late 1947. In Israel’s telling, it was 
Palestinian intransigence over dividing the land into separate Jewish and Arab states that 
triggered war, leading to the creation of a Jewish state on the ruins of most of the 
Palestinians’ homeland. 
But the real story is rather different. 
The recently formed UN was effectively under the thumb of the imperial powers of Britain, 
the United States, and the Soviet Union. All three wanted a Jewish state as a dependent ally 
in the Arab-dominated Middle East. 
Fuelled by the dying embers of western colonialism, the Partition Plan offered the largest 
slice of the Palestinian homeland to a minority population of European Jews, whose recent 
immigration had been effectively sponsored by the British empire. 
As native peoples elsewhere were being offered independence, Palestinians were required 
to hand over 56 per cent of their land to these new arrivals. There was no chance such 
terms would be accepted. 
However, as Israeli scholars have noted, the Zionist leadership had no intention of abiding 
by the UN plan either. David Ben Gurion, Israel’s founding father, called the Jewish state 
proposed by the UN “tiny”. He warned that it could never accommodate the millions of 
Jewish immigrants he needed to attract if his new state was not rapidly to become a second 
Arab state because of higher Palestinian birth rates. 
Ben Gurion wanted the Palestinians to reject the plan, so that he could use war as a chance 
to seize 78 per cent of Palestine and drive out most of the native population. 
For decades, Israel was happy to entrench and, after 1967, expand its hold on historic 
Palestine. 
In fact, it was Palestinian leader Yasser Arafat who made the biggest, unreciprocated 
concessions to peace. In 1988, he recognised Israel and, later, in the 1993 Olso accords, he 
accepted the principle of partition on even more dismal terms than the UN’s – a state on 22 
per cent of historic Palestine. 
Even so, the Oslo process stood no serious chance of success after Israel refused to make 
promised withdrawals from the occupied territories. Finally, in 2000 President Bill Clinton 
called together Arafat and Israeli prime minister Ehud Barak to a peace summit at Camp 
David. 
Arafat knew Israel was unwilling to make any meaningful compromises and had to be 
bullied and cajoled into attending. Clinton promised the Palestinian leader he would not be 
blamed if the talks failed. 
Israel ensured they did. According to his own advisers, Barak “blew up” the negotiations, 
insisting that Israel hold on to occupied East Jerusalem, including the Al Aqsa mosque, and 
large areas of the West Bank. Washington blamed Arafat anyway, and refashioned Israel’s 
intransigence as a “generous offer”. 
A short time later, in 2002, Saudi Arabia’s Peace Initiative offered Israel normal relations 
with the Arab world in return for a minimal Palesti nian state. Israel and western leaders 
hurriedly shunted it into the annals of forgotten history. 
After Arafat’s death, secret talks through 2008-09 – revealed in the Palestine Papers leak – 
showed the Palestinians making unprecedented concessions. They included allowing Israel 
to annex large tracts of East Jerusalem, the Palestinians’ expected capital. 
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Negotiator Saeb Erekat was recorded saying he had agreed to “the biggest [Jerusalem] in 
Jewish history” as well as to only a “symbolic number of [Palestinian] refugees’ return 
[and a] demilitarised state … What more can I give?” 
It was a good question. Tzipi Livni, Israel’s negotiator, responded, “I really appreciate it” 
when she saw how much the Palestinians were conceding. But still her delegation walked 
away. 
Trump’s own doomed plan follows in the footsteps of such “peace-making”. 
In a New York Times commentary last week Danny Danon, Israel’s ambassador to the UN, 
candidly encapsulated the thrust of this decades-long diplomatic approach. He called on 
the Palestinians to “surrender”, adding: “Surrender is the recognition that in a contest, 
staying the course will prove costlier than submission.” 
The peace process was always leading to this moment. Trump has simply cut through the 
evasions and equivocations of the past to reveal where the West’s priorities truly lie. 
It is hard to believe that Trump or Kushner ever believed the Palestinians would accept a 
promise of “money for quiet” in place of a state based on “land for peace”. 
Once more, the West is trying to foist on the Palestinians an inequitable peace deal. The 
one certainty is that they will reject it – it is the only issue on which the Fatah and Hamas 
leaderships are united – again ensuring the Palestinians can be painted as the obstacle to 
progress. 
The Palestinians may have refused this time to stumble into the trap, but they will find 
themselves the fall guys, whatever happens. 
When Trump’s plan crashes, as it will, Washington will have the chance to exploit a 
supposed Palestinian rejection as justification for approving annexation by Israel of yet 
more tranches of occupied territory. 
The Palestinans will be left with a shattered homeland. No self-determination, no viable 
state, no independent economy, just a series of aid-dependent ghettos. And decades of 
western diplomacy will finally have arrived at its preordained destination. 

Jonathan cook 30 June 2019  

*** 

What if Palestinians take the money and run?’ 
 
James J. Zogby 
I was not at the "Peace to Prosperity" summit, but I listened to some of the speeches and 
read the documents the White House produced, and nothing I saw changed my belief that 
the entire affair was long on fantasy, short on reality. With that, however, a heretical 
thought came to mind, but more on that later. 
I have always been a fan of imagining the future. During the Clinton administration, my 
mantra with regard to Israeli-Palestinian peace was that we needed "a vision of the future 
that was so compelling people would be drawn to it". Back then, there was still the hope for 
an independent Palestinian state in the territories Israel occupied in 1967, with East 
Jerusalem as its capital. 
It was such a vision that led Yasser Arafat to imagine that, with independence, Gaza could 
become like Singapore. With peace and freedom, Palestinians could connect the West Bank 
to Gaza, build a seaport and airport, attract investment and become a commercial hub and 
a tourist destination. 
Despite Jared Kushner's patronising presumptuousness, nothing in his vision was new 
since Palestinians had already imagined such a future. But all came crashing down to earth 
when Israel implemented a closure of the borders after an Israeli massacred Muslim 
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worshippers in Hebron, erected hundreds of punitive checkpoints throughout the West 
Bank, cut East Jerusalem off from other occupied lands, built a wall inside of the 1967 line 
and established a network of military outposts and illegal settlements in the Jordan Valley, 
which denied Palestinians full access to almost 25 per cent of their most fertile fields, 
intensified policies of collective punishment, repression, humiliation and degradation of 
millions of innocent civilians, denied Palestinians access to over 80 per cent of their land 
and natural resources, blockaded and strangled Gaza and began a massive settlement 
expansion programme that has seen the number Israelis in the West Bank almost 
quadruple to over 620,000 settlers. 
Okay, I know that Kushner warned in his speech that there would be someone like me who 
would be Mr Negativity, bringing up old arguments and blaming Israel for everything. But 
notice how Kushner, while completely absolving the Israelis, did his own share of blaming, 
laying it all on the Palestinians' shoulders, as if all of their problems were of their own 
making. I have been close to this situation for too long; while I can find fault in the ossified 
and struggling Palestinian Authority and the brutally stupid, self-defeating tactics 
employed by Hamas, the flaws of the Palestinians are a function of the impossible situation 
created by Israel's brutal and oppressive policies. Blaming the Palestinians is nothing more 
than blaming the victim while letting the victimiser go free. The real reason the Palestinian 
economy never “took off” is because of the suffocating Israeli occupation that never ceded 
control. 
Compounding Kushner's detachment from reality was his lack of self-awareness regarding 
the impact of the policies pursued by his own administration and the laughable absurdity 
of his claim that he and President Donald Trump "haven't given up on the Palestinians" 
and still care for them! The Trump team has turned a blind eye to Israel's land seizures, 
illegal settlement expansion, "legalisation" of outposts and home demolitions. In addition 
to moving the US embassy to Jerusalem, they have acquiesced to Israeli policies that have 
consolidated control and expanded settler compounds in East Jerusalem and are even now 
suggesting that they would look favourably on further annexations in other parts of the 
West Bank. And they have cut all aid to Palestinian institutions, including hospitals and 
schools. To now suggest that they want to "empower Palestinians" through education and 
healthcare is disingenuous, at best. 
With this in mind, as I listened to Kushner's delusional and patronising speech, a heretical 
idea came to mind: Imagine if Palestinians were to take the money and run. 
From its beginning, Israel mastered the art of dissembling. They have repeatedly agreed to 
terms that they had no intention of honouring. Instead, they pocketed their gains and 
moved on. In the beginning, they agreed to a partition and then plotted how to ethnically 
cleanse the area to make their new state, in Ben Gurion's words, "larger and more 
Jewish". They signed the Camp David Accords having no intention of fulfilling even its 
most minimal requirements for the Palestinians. They did the same with Oslo and Wye. 
And they repeatedly agreed to "settlement freezes", never intending to stop expanding 
their control over the occupied lands. What if Palestinians decided to play the same game? 
What if they did what the Israelis have done? What if they decided to build the Palestinian 
economy and improve the daily life of Palestinians, while maintaining focus on the long 
game? 
Agreeing to play along in no way negates Palestinian rights. Economic empowerment does 
not negate political rights, nor will it buy acquiescence to the denial of these rights. 
Palestinians’ legitimate aspirations cannot be bought and sold for a price. 
Let us face it, we are in an emerging one-state reality; an apartheid state. Israeli policy led 
to this and the Kushner plan will only serve to consolidate it. At present, the majority of the 
population between the river and the sea is Arab. The problem is that Palestinians lack 
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rights and power, and they lack a strategy to gain the power they will need to secure their 
rights. What if they were to exploit the opportunity provided by Kushner's plan to build 
Palestinian society as an important step on the way to developing the strength to secure 
political rights and freedom? History shows that when people live in economic despair, they 
are less inclined to demand political rights. Only when they gain a degree of economic relief 
do they turn to demand greater political freedom. 
So, if Kushner is promising: to open up the West Bank by removing barriers to travel, to 
connect the West Bank to Gaza, to make Gaza a tourist haven, to promote investment in 
Palestinian institutions, etc. — what if Palestinians took the money and ran? What if 
Palestinians used this offer to develop a new strategic vision — taking the first steps to 
transform the current emerging one-state reality into a democratic secular state? If 
Kushner inadvertently empowers the Palestinians to overcome the disenfranchisement he is 
trying to permanently impose on them, that is his problem. Maybe one day the Palestinians 
could build a resort in Gaza or Jaffa and name it after Jared Kushner, as the father of the 
new secular democratic state that will come to be between the river and the sea. 
If that is not exactly the vision of the future the US and Israel are seeking, that is what they 
will get. Palestinians will continue to demand freedom and rights and as an empowered 
majority, it is only a matter of time before they rise up and secure those rights. 
If that is not what the US and Israel want, then it might be a good idea for them to go back 
to the drawing boards and muster the courage and resolve to end the occupation and 
provide Palestinians with the justice and freedom they deserve and need to truly prosper in 
an independent state of their own. 
  
The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 
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Al-Azhar condemns Israel’s continued attempts to alter identity of 
Jerusalem 

  
CAIRO, Monday, July 01, 2019 (WAFA) - Al-Azhar, the top Islamic body, condemned 
Israel’s attempts to alter the identity of Jerusalem and al-Aqsa holy mosque, the most 
recent of which was the opening of the so-called "pilgrim's road" tunnel in the East 
Jerusalem neighborhood of Silwan. 
Al-Azhar, in a statement, expressed its rejection of what it slammed as a flagrant violation 
of international law, the principles of religions, and agreed upon international conventions. 
Al-Azhar called on all countries to shoulder their responsibilities towards the rights of 
Muslims and Christians of the world and toward the Palestinian cause and to take decisive 
decisions to stop Israel’s repeated disregard for the rights of the Palestinian people, their 
land and holy sites. 
Al-Azhar reiterated its firm position on the Palestinian issue and its absolute rejection of 
any measures that would in any way infringe the rights of the Palestinian people to regain 
their land and establish their independent state with Jerusalem as its capital. 
The top Islamic body stressed that the continued violations of the Israeli occupation will 
only ignite the situation in the region and the world. 

WAFA July 01, 2019   

***  
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Arab League condemns Israel's opening of tunnel in Jerusalem 
  
CAIRO, Monday, July 01, 2019 (WAFA) – The Arab League condemned on Monday 
Israel's opening of the so-called "road of pilgrims" tunnel which runs from the town of 
Silwan in the occupied city of Jerusalem towards al-Aqsa Mosque. 
The participation of the US Ambassador to Israel David Friedman and US Special Envoy 
to the Middle East, Jason Greenblatt, at the inauguration of the tunnel proves the 
American administration’s absolute bias and full adoption of these settlement projects in 
violation of international consensus and legitimacy, Assistant Secretary General for 
Palestine and occupied Arab lands, Saeed Abu Ali, said in a statement. 
Abu Ali warned of the serious consequences that will result from the continued Israeli 
excavations in the occupied city of Jerusalem. 
He stressed that these Israeli practices constitute a flagrant violation of international law 
and international humanitarian law, which consider Jerusalem an occupied city and an 
exclusive Islamic heritage according to the laws of the United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 
The Arab League official called for an end to all illegal Israeli excavations in the Old City 
of Jerusalem, which blatantly contradict international standards, urging international 
community to assume its legal, political and moral responsibilities to stop these racist 
practices. 

WAFA July 01, 2019  

*** 

What if Palestinians take the money and run?’ 
 
James J. Zogby 
I was not at the "Peace to Prosperity" summit, but I listened to some of the speeches and 
read the documents the White House produced, and nothing I saw changed my belief that 
the entire affair was long on fantasy, short on reality. With that, however, a heretical 
thought came to mind, but more on that later. 
I have always been a fan of imagining the future. During the Clinton administration, my 
mantra with regard to Israeli-Palestinian peace was that we needed "a vision of the future 
that was so compelling people would be drawn to it". Back then, there was still the hope for 
an independent Palestinian state in the territories Israel occupied in 1967, with East 
Jerusalem as its capital. 
It was such a vision that led Yasser Arafat to imagine that, with independence, Gaza could 
become like Singapore. With peace and freedom, Palestinians could connect the West Bank 
to Gaza, build a seaport and airport, attract investment and become a commercial hub and 
a tourist destination. 
Despite Jared Kushner's patronising presumptuousness, nothing in his vision was new 
since Palestinians had already imagined such a future. But all came crashing down to earth 
when Israel implemented a closure of the borders after an Israeli massacred Muslim 
worshippers in Hebron, erected hundreds of punitive checkpoints throughout the West 
Bank, cut East Jerusalem off from other occupied lands, built a wall inside of the 1967 line 
and established a network of military outposts and illegal settlements in the Jordan Valley, 
which denied Palestinians full access to almost 25 per cent of their most fertile fields, 
intensified policies of collective punishment, repression, humiliation and degradation of 
millions of innocent civilians, denied Palestinians access to over 80 per cent of their land 
and natural resources, blockaded and strangled Gaza and began a massive settlement 
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expansion programme that has seen the number Israelis in the West Bank almost 
quadruple to over 620,000 settlers. 
Okay, I know that Kushner warned in his speech that there would be someone like me who 
would be Mr Negativity, bringing up old arguments and blaming Israel for everything. But 
notice how Kushner, while completely absolving the Israelis, did his own share of blaming, 
laying it all on the Palestinians' shoulders, as if all of their problems were of their own 
making. I have been close to this situation for too long; while I can find fault in the ossified 
and struggling Palestinian Authority and the brutally stupid, self-defeating tactics 
employed by Hamas, the flaws of the Palestinians are a function of the impossible situation 
created by Israel's brutal and oppressive policies. Blaming the Palestinians is nothing more 
than blaming the victim while letting the victimiser go free. The real reason the Palestinian 
economy never “took off” is because of the suffocating Israeli occupation that never ceded 
control. 
Compounding Kushner's detachment from reality was his lack of self-awareness regarding 
the impact of the policies pursued by his own administration and the laughable absurdity 
of his claim that he and President Donald Trump "haven't given up on the Palestinians" 
and still care for them! The Trump team has turned a blind eye to Israel's land seizures, 
illegal settlement expansion, "legalisation" of outposts and home demolitions. In addition 
to moving the US embassy to Jerusalem, they have acquiesced to Israeli policies that have 
consolidated control and expanded settler compounds in East Jerusalem and are even now 
suggesting that they would look favourably on further annexations in other parts of the 
West Bank. And they have cut all aid to Palestinian institutions, including hospitals and 
schools. To now suggest that they want to "empower Palestinians" through education and 
healthcare is disingenuous, at best. 
With this in mind, as I listened to Kushner's delusional and patronising speech, a heretical 
idea came to mind: Imagine if Palestinians were to take the money and run. 
From its beginning, Israel mastered the art of dissembling. They have repeatedly agreed to 
terms that they had no intention of honouring. Instead, they pocketed their gains and 
moved on. In the beginning, they agreed to a partition and then plotted how to ethnically 
cleanse the area to make their new state, in Ben Gurion's words, "larger and more 
Jewish". They signed the Camp David Accords having no intention of fulfilling even its 
most minimal requirements for the Palestinians. They did the same with Oslo and Wye. 
And they repeatedly agreed to "settlement freezes", never intending to stop expanding 
their control over the occupied lands. What if Palestinians decided to play the same game? 
What if they did what the Israelis have done? What if they decided to build the Palestinian 
economy and improve the daily life of Palestinians, while maintaining focus on the long 
game? 
Agreeing to play along in no way negates Palestinian rights. Economic empowerment does 
not negate political rights, nor will it buy acquiescence to the denial of these rights. 
Palestinians’ legitimate aspirations cannot be bought and sold for a price. 
Let us face it, we are in an emerging one-state reality; an apartheid state. Israeli policy led 
to this and the Kushner plan will only serve to consolidate it. At present, the majority of the 
population between the river and the sea is Arab. The problem is that Palestinians lack 
rights and power, and they lack a strategy to gain the power they will need to secure their 
rights. What if they were to exploit the opportunity provided by Kushner's plan to build 
Palestinian society as an important step on the way to developing the strength to secure 
political rights and freedom? History shows that when people live in economic despair, they 
are less inclined to demand political rights. Only when they gain a degree of economic relief 
do they turn to demand greater political freedom. 
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So, if Kushner is promising: to open up the West Bank by removing barriers to travel, to 
connect the West Bank to Gaza, to make Gaza a tourist haven, to promote investment in 
Palestinian institutions, etc. — what if Palestinians took the money and ran? What if 
Palestinians used this offer to develop a new strategic vision — taking the first steps to 
transform the current emerging one-state reality into a democratic secular state? If 
Kushner inadvertently empowers the Palestinians to overcome the disenfranchisement he is 
trying to permanently impose on them, that is his problem. Maybe one day the Palestinians 
could build a resort in Gaza or Jaffa and name it after Jared Kushner, as the father of the 
new secular democratic state that will come to be between the river and the sea. 
If that is not exactly the vision of the future the US and Israel are seeking, that is what they 
will get. Palestinians will continue to demand freedom and rights and as an empowered 
majority, it is only a matter of time before they rise up and secure those rights. 
If that is not what the US and Israel want, then it might be a good idea for them to go back 
to the drawing boards and muster the courage and resolve to end the occupation and 
provide Palestinians with the justice and freedom they deserve and need to truly prosper in 
an independent state of their own. 
  
The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 
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