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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  ألردن يؤكد الءاته الثالث بوجه طروحات كوشنيرا •
  ٥  األردن ينجح باستصدار قرار أممي يضم القدس القديمة لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر •

  شؤون سياسية

  ٧   لحل القضية الفلسطينية"ريطة طريقخ"العثيمين يدعو لتشكيل  •
  ٩  المبارك األقصى المسجد في الكويتية التربية وزارة بعثة يستقبل القدس محافظ •
  ١٠  جنوب المسجد األقصى" إسرائيلي"ماليزيا تدين افتتاح نفق  •

  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ١١  يلسرائياإل التزوير أيدلوجية يمثل الحجاج المزعوم في القدس طريق •
  

  

  اعتداءات
  

  ١٢  "األقصى"وزير إسرائيلي يقتحم  •
  ١٣  الجدران عن وطنية شعارات ويزيل العيسوية يقتحم االحتالل :القدس •
  ١٣  إصابة طفلين برصاص االحتالل شرق القدس •
  ١٤   ماليين شيكل١٠االحتالل يسلم إخطارا بإخالء فندق بالقدس لصالح المستوطنين ودفع  •

  

  

  شؤون مقدسية
  

  ١٤  جديد جوازات المقدسيين األسبوع المقبلت •
  ١٤  مقدسية نذرت حياتها للتعليم ومحاربة التهويد.. عليا نسيبة •

  

  امالك الكنيسة االرثوذكسية
  

  ١٧   مسؤولين يونانيين قضية عقارات باب الخليل في القدسعطوباسي يبحث م •
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  تقارير
  

  

  ١٨  لالجئين الفلسطينيين" براغمانياً"كوشنر يريد حالً  •
  ١٩  تهشم آمال التسوية وتنعش آمال المحتّل".. فريدمان"مطرقة  •

  

  فعاليات
  

  ٢١  مشاركة واشنطن في التهويد يقوض الوصاية الهاشمية: النقابات األردنية •
  ٢٢   الجاري بالزرقاء٨مؤتمر القدس الشبابي األردني الفلسطيني الثاني في  •

   عربيةآراء

  ٢٣  أسرلة.تهويد.عبرنة •
  ٢٥  ما وراء المنامة؟.. كوشنرنتنياهو و •

  

  اخبار باالنجليزية

President says he is ready to sever all ties 
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Palestine foreign ministry thanks Jordan for UNESCO efforts  ٢٨  
Tarawneh condemns opening of Israeli tunnel  ٢٩  
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  القدساالردن 

 ألردن يؤكد الءاته الثالث بوجه طروحات كوشنيرا
 

  
األردن أمس رفضه ألي حلول للقضية الفلسطينية على حساب   جدد– عمان – زايد الدخيل

م الدولة الفلسطينية المستقلة مصالحه الوطنية، رافضا كذلك أي حلول ال تؤدي إلى إنهاء االحتالل وقيا
  .، وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧) يونيو(على خطوط الرابع من حزيران 

وفي الرد على تصريحات جاريد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس األميركي دونالد ترامب، التي 
ن في األماكن التي قد تدعو إلى توطين دائم لالجئين الفلسطينيي"ألمح فيها إلى أن خطة السالم األميركية 

المواقف األردنية ثابتة، وتستند إلى مواقف راسخة "، إن "الغد"، قال مصدر مسؤول لـ"يقيمون فيها
  ."وواضحة

ولفت المصدر إلى أن الثوابت األردنية معلنة، وقد أكدها جاللة الملك عبد اهللا الثاني بشكل ال 
  .يقبل أي تفسير
ة الفلسطينية اال عبر انتهاء االحتالل وقيام الدولة ال حل للقضي: هي ثوابت واضحة" وأضاف

  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧ حزيران ٤الفسطينية المستقلة على خطوط 
 ال: أطلقها جاللة الملك واضحة ال لبس فيها"وجدد المصدر التذكير بالالءات الثالث التي 

هذا هو الموقف األردني، " الفتا إلى أن  والوصاية هاشمية،"لقدسعلى اللتوطين، ال للوطن البديل، كال 
  ."وهذا هو الموقف العربي، وهذا هو الموقف اإلسالمي

، قد ألمح إلى "الغد"وكان كوشنير قال، خالل مؤتمر صحفي عقده أمس عبر الهاتف وشاركت به 
 أراض توطين دائم لالجئين الفلسطينيين في األماكن التي يقيمون فيها بدال من عودتهم إلى"إمكانية 

  ."أصبحت اآلن في دولة إسرائيل
يريد إشراكه في "وأضاف إن الرئيس األميركي معجب جدا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، و

  ."أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية"، مضيفا "خطة السالم األميركية في الوقت الصحيح
ت فيه اإلدارة األميركية إلى البعد وتطرق كوشنير، إلى نتائج مؤتمر البحرين، الذي عرض

، "الفلسطينيين بحاجة إلى التقدم"، وأن "خطة جدية"، مؤكدا أنها "صفقة القرن"االقتصادي لما يسمى بـ
ال تستطيع إطالق العمل بها حتى يتم التوصل إلى تفاهمات بخصوص "لكنه أردف أن الواليات المتحدة 

  ."السالم
سيعلن األسبوع القادم عن الخطوة التالية لما بعد ورشة " وكشف المسؤول األميركي عن أنه

  ."لن نسمح ألشخاص فشلوا في الماضي أن يعرقلوا عملية السالم اآلن"، مضيفا "البحرين االقتصادية



 
٥

، الفتا إلى أنه خالل السنتين "نحن بحاجة إلى دعم الدول األخرى، التي تريد تنفيذ ذلك"وأضاف، 
فلسطيني يكتشف أن المشكلة ليست في إسرائيل وإنما في الوضع االقتصادي بدأ الشعب ال"الماضيتين 

  ."المتدهور الذي يعاني منه السكان في ظل عدم وجود الشفافية والمحاسبة
ارتكبت خطأ إستراتيجيا بعدم انضمامها إلى الورشة االقتصادية "واعتبر أن القيادة الفلسطينية 

وليس من "المتحدة قدمت رؤية لالزدهار واألمل للشعب الفلسطيني ، مشيرا إلى أن الواليات "في البحرين
  ."الواضح لي ما تبيعه القيادة الفلسطينية لشعبها، وكان ردهم هستيريا وغير ناجح

بدأ الشرق األوسط يعترف بوجود إسرائيل، وهو أمر "وأوضح أنه خالل السنتين الماضيتين 
التفاوض بالطرق القديمة "، الفتا إلى أن "تقرار اقتصاديسيجعل المنطقة أكثر استقرارا وسيؤدي إلى اس

  "ما هي البدائل؟: لم يفلح ولن يفلح، ولذلك عملنا على إنشاء آلية جديدة، ولمنتقدي الخطة أقول
  ١ص/٤/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  األردن ينجح باستصدار قرار أممي يضم القدس القديمة  

 لقائمة التراث العالمي المهدد بالخطر

  
الجهود الدبلوماسية األردنية المكثفة، بالتنسيق مع القيادة  نجحت – عمان – ة سعد الديننادي

 بضم البلدة "اليونسكو"الفلسطينية، في استصدار قرار من منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
ما استبعدت المنظمة القديمة في القدس المحتلة، وأسوارها، إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، في

  .كنيسة المهد في بيت لحم، من القائمة
باإلسراع في تعيين ممثل دائم لها بالبلدة القديمة للقدس لرصد ما "وطالب قرار المنظمة األممية 

يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، داعياً أيضاً، إلى إرسال بعثة الرصد التفاعلي لرصد جميع 
  .سلطات االحتالل اإلسرائيلي في المدينةاالنتهاكات التي ترتكبها 

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أهمية القرار، مشيرة في بيان لها أن هذا القرار جاء نتيجة 
الجهود الفلسطينية واألردنية الكثيفة، والتنسيق المشترك مع المجموعتين العربية واإلسالمية في "

  ."المنظمة األممية
جميع "اف والشؤون الدينية الفلسطينية بالقرار الدولي، كونه يرسخ كما رحبت وزارة األوق

المكتسبات السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس، والقرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة 
  ."للقدس وأسوارها، وإبقاء وضع البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر



 
٦

رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه األماكن "ر ونوهت إلى أن القرا
التاريخية، وطالب سلطات االحتالل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها غير القانونية ضد المسجد األقصى 

  ."، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها)الحرم القدسي الشريف(المبارك 
مكان مولد السيد المسيح وطريق الحجاج "ث العالمي ورحبت الوزارة بسحب موقع الترا

 من قائمة التراث العالمي تحت الخطر، وتثبيتها في القائمة العادية، بناء على "المسيحيين في بيت لحم
  .طلب دولة فلسطين

فيما تم إبقاء البلدة القديمة من مدينة الخليل، والحرم اإلبراهيمي الشريف، على الئحة التراث 
  . المهدد بالخطرالعالمي

وفي السياق ذاته، قررت لجنة التراث العالمي، المجتمعة حالياً في باكو عاصمة أذربيجان، 
، والذي يضم أيضاً ما "المهد"سحب موقع مهد والدة السيد المسيح عيسى عليه السالم، في كنيسة 

  . في بيت لحم، من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر"بطريق الحج"يعرف 
جودة "، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، بأن القرار يعود إلى "اليونسكو"وأوضحت 

األعمال التي أنجزت في كنيسة المهد، وال سيما أعمال ترميم السقف وأبواب وواجهات الكنيسة 
  ."الخارجية ولوحات الفسيفساء الجدارية فيها

ق تحت ساحة المهد، وكذلك اعتماد كما رحبت اللجنة الدولية بالتراجع عن مشروع إقامة نف
قائمة التراث العالمي المعرض للخطر تهدف إلى اطالع "خطة إدارة لصون الموقع، مشيرة إلى أن 

المجتمع الدولي على التهديدات المحدقة بالصفات التي أدت إلى إدراج موقع ما في قائمة التراث 
طبيعية واالنتشار العشوائي للمراكز الحضرية العالمي، ومنها مثالً النزاعات المسلحة والكوارث ال

  ."والسلب والنهب، وكذلك تشجيع اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
وكان الموقع قد ُأدرج في قائمة التراث العالمي، وكذلك في قائمة التراث العالمي المعرض 

  .، نظراً لتدهور حالة الكنيسة٢٠١٢للخطر، في عام 
 ميالدية، مكانة ٣٣٩مبراطور البيزنطي قسطنطين من بنائها عام ولكنيسة المهد، التي انتهى اإل

تاريخية ودينية خاصة، حيث شُيدت في نفس المكان الذي ولد فيه المسيح، فيما يشمل الموقع كنائس 
وأديرة يونانية والتينية وأرثوذكسية وفرنسيسكانية وأرمنية، عدا عدد من األجراس والحدائق المتنوعة 

  >>...."طريق الحجاج"ل الممتدة على طو
  ٣ص/٤/٧/٢٠١٩الغد 

*** 
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  شؤون سياسية

   لحل القضية الفلسطينية"خريطة طريق"العثيمين يدعو لتشكيل 
 

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمين امس إلى تشكيل خريطة   دعا– عواصم
ولتين وأن تكون شرقي القدس طريق لحل القضية الفلسطينية، مجددا تمسك المنظمة بمبدأ حل الد

  .عاصمة لفلسطين
جاء ذلك خالل مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي الفرورف في 

  .موسكو نقلته قناة روسيا اليوم
موقفنا لم يتغير، ومن الضروري تشكيل ": وقال العثيمين عن تطورات القضية الفلسطينية

  ."دولتين، وشرقي القدس عاصمة لفلسطين
وأكد أن المسجد األقصى يعد أحد األماكن المقدسة لمسلمي العالم، فضلًا على أنه يجب الحفاظ 

  .على القرارات الدولية
نرحب بالحلول، ولكن بالنظر لها بشكل كامل، ويمكن التحدث مع أي جهة، ولكن من "وأضاف 

  .، دون تفاصيل"الضروري تشكيل خريطة طريق
 اإلسالمي إن العثيمين يبدأ الثالثاء زيارة إلى روسيا، يلتقي خاللها واالثنين قالت منظمة التعاون

كبار المسؤولين الروس بهدف تعزيز العالقات، وبحث القضايا المختلفة التي تهم العالم اإلسالمي 
  .خصوصا القضية الفلسطينية

تبر ثاني  دولة، وتع٥٧وروسيا لديها صفة دولة مراقب في منظمة التعاون اإلسالمي التي تضم 
  .٢٠٠٨أكبر منظمة دولية بعد األمم المتحدة منذ 

 في البحرين "صفقة القرن"وتأتي زيارة العثيمين عقب أيام من إقامة ورشة الشق االقتصادي لـ
  .التي قاطعتها فلسطين

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي الفروف في ختام مباحثاته، مع أمين عام 
المي، أن الصراع الفلسطيني االسرائيلي هو أولوية للعالم االسالمي ودول أخرى منظمة التعاون اإلس

كثيرة، وعبر بوضوح عن التمسك وااللتزام بتسوية هذا الصراع على أساس القرارات الدولية ومبادئ 
  .مؤتمر مدريد ومبادرة السالم العربية

ا أن تقوض عملية السالم وأضاف ان أي محاوالت إليجاد بدائل لتسوية هذا الصراع من شأنه
  .ومبدأ إقامة الدولتين، ويدمر آفاق تسوية عادلة لهذه القضية العادلة والتاريخية

وفي معرض تطرقه لورشة المنامة شدد الفروف على أن الخطة االقتصادية األميركية، خاصة ما 
مم المتحدة والقانون تعلق منها بتوطين الالجئين في مناطق تواجدهم، يشكل تناقضا وخرقا لقرارات األ



 
٨

 مليار ٥٠يوجد في هذه الخطة التمهيدية جزء اقتصادي يتعلق بتخصيص "وقال الفروف إنه .الدولي
دوالر، حيث يخطط أن يخصص نصف هذا المبلغ الستثمارات في فلسطين، فيما يخطط الستثمار النصف 

إذا كان الهدف من ذلك هو "ى أنه ، مشيرا إل"اآلخر في البنى التحتية لدول يعيش الالجئون على أراضيها
إبقاء الالجئين في دول اللجوء إلى األبد مقابل أن تنال هذه الدول على استثمارات ملموسة، فإن هذا 
األمر يتناقض مع قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة 

فلسطينيين من الدول التي يلجأون فيها خاصة من لبنان ومصر قادرة على استقبال واستيعاب الالجئين ال
  ."وغيرها من الدول

ولم يجد الوزير الفروف بداً من التأكيد على أنه من الصعب بناء تصورات واستخالصات نهائية 
  .بخصوص الخطة األميركية بشأن القضية الفلسطينية ما لم يتم قراءة نصها بالكامل

األميركان أن يوضحوا لنا مقترحهم كامالً ال أن يحاولوا بشكل مجزأ نريد من الشركاء "وأضاف 
من جانبه، عبر أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي، يوسف العثيمين عن شكره ."أن يقدموا أفكارهم

للدور الذي تلعبه روسيا في ضمان األمن واالستقرار العالمي، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الرئيس 
  .يمير بوتين، لتحقيق هذا الهدفالروسي، فالد

بالسياق، طالب البرلمان العربي في بيان امس فرنسا بالضغط على اسرائيل لالفراج عن أموال 
  .الضرائب التي تجنيها لصالح الفلسطينيين كاملة

رسائل مكتوبة لرئيس "وقال البيان إن رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي وجه 
الضغط على القوة "، وطالبهم ب"يس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخجمهورية فرنسا ورئ

لإلفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي ) إسرائيل(القائمة باالحتالل 
، ١٩٩٤وعزا السلمي اختيار فرنسا الى كونها الدولة الراعية لبروتوكول باريس الموقع عام ."اقتطاع
  .فاقية تحكم العالقات االقتصادية بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيليوهو ات

 مليون دوالر شهريا من عائدات ١٩٠وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالي 
  )وكاالت(-.اإلسرائيلية الضرائب على التبادل التجاري الذي يمر عبر الموانئ والمعابر

  ١٨ص/٤/٧/٢٠١٩الغد 
***  

  
  

  

  



 
٩

  المبارك األقصى المسجد في الكويتية التربية وزارة بعثة يستقبل لقدسا محافظ
 

 المسجد ومدير غنام، ليلى والبيرة اهللا ورام غيث، عدنان القدس محافظا استقبل – وفا – القدس
 التربية وزارة بعثة المبارك،قصى  األ المسجد في،  األربعاء أمس الكسواني، عمر الشيخ المباركقصى  األ

 الـرحمن  عبد فهد السيد اإلداري والتطوير اإلدارية للشؤون المساعد الوكيل برئاسة الكويتية، والتعليم
 .طهبوب رامي الكويت لدى فلسطين دولة سفير وبحضور الغيص،

 منـذ  الفلـسطينية  الثـورة  دعم في الشقيقة الكويت دولة لعبته الذي الطليعي الدور غيث وثمن
 الـذي  األخيـر  بـالموقف  مشيدا الفلسطيني، للشعب المشروعة يةالوطن الحقوق عن والذود انطالقتها،

 الفلسطينية، القضية تصفية إلى   الهادفة المؤامرات كافة رفض من الكويتية القيادات مختلف عنه عبرت
 والمقدسـات  المبـارك قصى  األ المسجد ودرتها القدس مدينة إنقاذ اجل من الجهود مضاعفة إلى   داعيا

 بـات  الـذي قصى  األ المسجد وخاصة تتهددها، التي اإلخطار من والمسيحي يمسالاإل العربي والتراث
 الطاقـات  وحـشد  االحـتالل،  حكومة من بدعم يحظون والذين إسرائيل   في اليمينين لدي أولوية يشكل

 يسرائيلاإل االحتالل إلنهاء الدولي المستوى على العاجل والتحرك يةسالمواإل العربية

 والكـويتي،  الفلـسطيني  الشقيقين الشعبين تربط التي األخوية تالعالقا عمق على غيث وشدد
 وقـضيته  الفلـسطيني  الـشعب  دعم في وشعباً وحكومة ميراًأ الكويت لدولة التاريخية بالمواقف مشيدا
 الحـالي  العربـي  للمـشهد  شـفافية  وأكثر وأعمق اشمل عربية رؤية وجود ضرورة إلى   الفتا .العادلة

 المسجد استهداف أولوياتها في تأتي جديدة، استعمارية مؤامرات من العربية مةلأل يحاك ما إلى واالنتباه
 وسـلب  العمـوم،  وجه على الفلسطينية والقضية الخصوص وجه على القدس ومدينة المباركقصى  األ

 االسـتعمارية  أبوابهـا  أوسـع  من واقتحامها والثقافي الحضاري مضمونها من إلفراغها األمة مقدرات
 . الحديثة

 جراء معاناة من أهلها يكابده وما القدس، مدينة في األوضاع بصورة الضيف الوفد غيث ضعوو
 واقتحامـات  المقدسـة  األمـاكن  لحرمـات  المتكـررة  واالنتهاكات الالنسانية، يةسرائيلاإل الممارسات

 عـة رق وتوسيع ية،سرائيلاإل الحكومة من والمدعومين المباركقصى  األ للمسجد المتطرفين المستوطنين
 الحقائق وقلب التاريخ لتزوير مكشوفة محاولة في المقدسة المدينة معالم تغيير على والعمل االستيطان

 مدينـة  وسلخ ومترابطة مستقلة فلسطينية دولة إقامة على الطريق قطع إلى   تهدف جديدة وقائع وخلق
 . والدولي يسالمواإل والعربي الفلسطيني محيطها عن القدس

 يةسرائيلاإل االدعاءات مفندا الشريف القدسي الحرم مرافق لكافة وافيا شرحا المفتي قدم بدوره
 يتعـرض  التي المخاطر إلى   الفتا المقدس، المكان هذا في وحدهم المسلمين أحقية على ومؤكدا الزائفة،

 نالقبلتي اولى به يحظى كان الذي واالهتمام والمسلمين العرب وأمجاد بطوالت استلهام إلى   وداعيا لها،
 .يةسالماإل العقيدة من يتجزأ ال جزء باعتباره



 
١٠

 في بالقدس يةسالماإل األوقاف دائرة به تقوم الذي الدور الكسواني عمر الشيخ استعرض بدوره
 اهللا عبد الملك األردني العاهل واهتمام الهاشمية، والرعاية المباركقصى  األ المسجد قدسية على الحفاظ
 إلـى   المـستوطنين  اقتحامـات  لمنع بها يقوم التي الحثيثة والمحاوالت ن،للمسلمي األولى بالقبلة الثاني
  .الصيانة ألعمال يلزم ما وتقديم بها يقومون التي الممارسات كافة ورفض باحاته

 على تدل والتي فلسطين، في الوفد بها حظي التي بالحفاوة الكويتي الوفد رئيس أشاد جانبه، من
  .الفلسطيني الشعب تجاه ومواقفها لكويتل وتقديره الفلسطيني الشعب محبة

  ٤/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 
*** 

  جنوب المسجد األقصى" إسرائيلي"ماليزيا تدين افتتاح نفق 
 

ماليزيا إقدام سلطات االحتالل اإلسرائيلي على فتح نفق         أدانت – اآلن  فلسطين –القدس المحتلة   
 .جراء بغير المقبولجنوب المسجد األقصى بالقدس المحتلة، واصفة هذا اإل

األربعـاء، إن قـرار    وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد اهللا، في تصريح صـحفي، 
 .المسجد األقصى غير مقبول األحادي حول افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان جنوب" إسرائيل"

جراء يجـب   األحادي وأن هذا اإل   " إسرائيل"وأضاف الوزير عبد اهللا، أن حكومة بالده تدين قرار          
 .أن يتم بالتشاور مع الفلسطينيين

، وأنها تقف إلى جانب الفلسطينيين، وأن       "إسرائيل"وأشار إلى أن بالده ال تتغاضى عن ما تفعله          
 .هذه تضر بعملية السالم" إسرائيل"إجراءات 

األمريكي الخـاص   ، ديفيد فريدمان، والمبعوث"إسرائيل"يذكر، أن كل من السفير األمريكي لدى 
 .النفق المذكور لى الشرق األوسط، جيسون غرينبالت، شاركا في مراسم افتتاحإ

 .ويمر النفق ببلدة سلوان وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغالق كامل للبلدة

الحـائط  (ويمتد الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد األقصى وباحة حائط البراق             
 ).الغربي للمسجد

المدينـة، التـي    تكثف أنشطتها لمحو هوية القدس وتهويـد " إسرائيل" الفلسطينيون إن ويقول
الشرعية الدولية، التي ال تعترف بـاحتالل   يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات

  .للقدس" إسرائيل"
  ٣/٧/٢٠١٩فلسطين اآلن 

*** 
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  اللجنة الملكية لشؤون القدس
  

  يسرائيلاإل التزوير أيدلوجية يمثلالمزعوم في القدس  الحجاج طريق  

  
  عبد اهللا كنعان

   أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس 
  

 في القدس، هـذا المـشروع       الممنهج في مشروعه التهويدي     يسرائيلاإل االحتالل   يستمر

 والتـي   ، االعتداءات اليومية  من خالل   وتحتها، األرض والشجر والحجر فوق     اإلنسانالذي يطال   
 ومن المؤسف "طريق الحجاج"كان آخرها افتتاح نفق أسفل المسجد األقصى المبارك أسموه زوراً   

 من دعاة ورعـاة الحريـة       نرفضه التأييد الذي أن يلقى هذا التهويد المدعوم بالتزييف والخداع        

  .العالم والمنطقة والسالم في الديمقراطيةو

األقصى تحت ذريعة البحث عن آثار وهو فـي         ونتيجة الحفريات المستمرة أسفل المسجد      

فقد  الحقيقة تقويض ألساسات المسجد األقصى بهدف هدمه وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه           

متر مـن   ) ٧٠٠ (بطول يمتد، والذي   )طريق الحجاج  (عثرت إسرائيل على نفق قديم أسمته زوراً      
 حـدائق  لـى  حولـت إ والتي األمويةبلدة سلوان التي تعتبر الخاصرة الجنوبية لمنطقة القصور 

بهذا المـشروع    قامت   وقد حائط البراق في محيط الحرم القدسي،        إلى يصل النفق    حتى ،توراتية

االستيطانية، التي لم تقتصر عملها على بناء المستعمرات فقط بل عمدت لمشاريع            ) لعادإ (جمعية

  .الشاملةالتزويرية لتهويدية التزوير األثرية أيضاً، مما يدلل على سياستها االستعمارية ا

 النفق لـيس    إن إلىيأتي مخالفاً للحقائق التاريخية التي تشير       هذا  ان مشروع التزوير      

 أنفسهمأكدوا ب  والتاريخ   اآلثار علماء   إن إلى إضافة في السابق،    اً موجود كان ى للمياه سوى مجر 
 اآلثـار  عالم فقد أكدمية، أن ما يجري وعبر عقود من التزوير ليس سوى عملية كاذبة وغير عل            

لم يعثـروا  " اليهود   اآلثار، بان علماء    "اآلثار أبي"والذي يعرف بـ    )  فلنكشتاين إسرائيل( اليهودي

وال صلة لليهود بمدينة    المزيفة   تدعم القصص الواردة في التوراة       أثرية أوعلى شواهد تاريخية    

  . وغيرهمبيينريخ الغر والتااآلثارعلماء أشهر القدس، وأيده في ذلك العديد من 

 التـاريخ واآلثـار فـي فلـسطين         تزوير اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تؤكد أن         ان
 ألدلـة  إسـرائيل ن في   ي سببها استغالل حاجة المتدين    وجيةأيدل هي   اإلسرائيليين على يد    والقدس

لـرأي العـام    تضليل ا إلى تؤكد معتقداتهم الزائفة والتي يسعون من خاللها- ولو زائفة    – مادية
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، كما أنهـا  األثرية ال صلة لها بالحقائق التاريخية والدالئل والنقوش    التيوخداع العالم بأكاذيبهم،    
 البراق  وحائطالحرم الشريف   / األقصى التي تؤكد بأن المسجد      سكومخالفة صريحة لقرارات اليون   

ـ  األمـر   وهو خاص بالمسلمين وحدهم،     ال صلة لليهود بها،    إسالمية عربية ذي يتطلـب مـن      ال

ـ    اليونسكو منظمةالمنظمات الشرعية الدولية وفي مقدمتها       ـ    وراً التحـرك ف  ات لوقـف االنتهاك

الديمقراطية والحرص  ، وعلى العالم الذي يدعي      اإلنسانيةهدد الثقافة والحضارة    تي  ت ال اإلسرائيلية

 القائمة على حق    تطبيق قرارات الشرعية الدولية   ب إسرائيل يلزم   إن على السالم واألمن الدوليين   

  .م١٩٦٧ على حدود عام  الشرقية الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسإقامة
 واإلسـالمية  واألمة العربية    األردني اللجنة الملكية لشؤون القدس وقوفها والشعب        وتؤكد

 والمـسيحية فـي    اإلسالميةودول العالم المناصرة للحق خلف الوصاية الهاشمية على المقدسات          

 التي ال تخدم السالم     اإلسرائيلية لإلجراءات ودولياً، الرافضة    وإسالمياًعترف بها عربيا    القدس الم 

  .واألمن المنشود الذي تطالب به منظمات السالم وأصوات الحق والحرية في العالم كله

  ٤/٧/٢٠١٩اللجنة الملكية لشؤون القدس 

***  

  اعتداءات

  "األقصى"وزير إسرائيلي يقتحم 
  

 اقتحم وزير الزارعة اإلسرائيلي أوري أرئيل صباح األربعاء المسجد األقصى -القدس المحتلة 
المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل الخاصة، وأدى طقوسا تلمودية وذلك 

 .ألول مرة بشكل علني

وفتحت شرطة االحتالل الساعة السابعة والنصف صباحا باب المغاربة ونشرت عناصرها 
وقواتها الخاصة عند بوابات األقصى وفي داخله، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود االستفزازية، 

 .يتقدمهم الوزير أرئيل المقرب من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

وأفاد مسؤول العالقات العامة واإلعالم بدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة فراس 
وزير الزراعة المتطرف أرئيل اقتحم برفقة مجموعة من المستوطنين المسجد األقصى، الديس بأن 

 .وتجول في أنحاء متفرقة من باحاته بحراسة أمنية مشددة

 .وأوضح أن أرئيل أدى طقوسا تلمودية في ساحات األقصى، وسط انتشار كثيف لقوات االحتالل

ل الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت وأشار إلى أن شرطة االحتالل فرضت قيودا على دخو
 .بعض هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، كما فتشت حقائبهم
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ورغم قيود االحتالل إال أن عشرات المصلين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل توافدوا منذ 
 .يمالصباح للمسجد األقصى، وانتشروا في باحاته لتلقي دورس العلم وقراءة القرآن الكر

يونيو الماضي، بحراسة /  متطرفًا يهوديا اقتحموا المسجد األقصى خالل حزيران٢٨٥٧وكان 
 .مشددة من شرطة االحتالل، بحسب فراس الدبس

لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من قبل ) عدا الجمعة والسبت(ويتعرض المسجد األقصى يوميا 
 .رض السيادة اإلسرائيلية عليهالمستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، في محاولة لف

  ٤/٧/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 
*** 

  الجدران عن وطنية شعارات ويزيل العيسوية يقتحم االحتالل :القدس
 

 تابعة طواقم وشرعت المحتلة القدس وسط العيسوية بلدة األربعاء اليوم االحتالل قوات اقتحمت
 .البلدة جدران عن الوطنية الشعارات بإزالة لها

 بالحجـارة  االحـتالل  لقوات بالتصدي الشبان بدأ وقد شديد بتوتر للبلدة الجديد االقتحام وتسبب
  .البلدة وسط متجددة مواجهات في الفارغة والزجاجات

  ٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
***  

  إصابة طفلين برصاص االحتالل شرق القدس
 

شرق مدينة القدس المحتلة، مساء اليوم طفلين من بلدة أبو ديس  أصيب – النجاح اإلخباري
 .األربعاء، برصاص االحتالل اإلسرائيلي خالل مواجهات مع االحتالل

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات مع جيش االحتالل اندلعت في بلدة أبو ديس، ما أدى 
افة للعشرات ، إض)عاما١٤(، والثاني بالقدم ) عاما١٥(إلصابة طفلين بالرصاص الحي، أحدهما بالفخذ 

  .بالغاز المسيل للدموع نقلوا جميعا للمستشفى
  ٣/٧/٢٠١٩ النجاح اإلخباري

***  
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  شيكل ماليين ١٠ ودفع المستوطنين لصالح بالقدس فندق بإخالء إخطارا يسلم االحتالل
 

 لليلـة  القديمـة  بالقـدس  الخليـل  بباب الخطاب بن عمر شارع في اإلمبريال فندق مدير تسلّم
 فـي  الفنـدق  بـإخالء  فيه يبلغه االستيطانية" كهانيم عطيرت" جمعية محامي قبل من إخطارا الماضية،
 الفنـدق  إلشغال كأجرة )شيكل ٣,٦ يساوي الدوالر( شاقل ماليين عشرة قيمته ما ودفع شهر، غضون

 .اآلن ولغاية ٢٠٠٤ عام من الممتدة الفترة عن

 بطريركيـة  مـع  موقـع  إيجار عقد بموجب دقالفن عائلته تدير والذي – الدجاني وليد أبو وقال
 فـي  االستيطانية الجمعية محامي من اإلخطار تسلم" إنه  القدس في لمراسلنا– ١٩٤٩ العام منذ الروم
 باإلخطـار  األرثـوذكس  الروم بطريرك الفور على أبلغ أنه إلى الفتا الماضية، الليلة من متأخرة ساعة

 محاولة في ،"اإلسرائيلي" للقضاء مجددا التوجه هو اآلن أمامه الوحيد الخيار أن إلى مشيراً وتفاصيله،
  ".االستيطانية كوهانيم عطيرت جمعية تدعيها التي المالية بالمطالبة وللطعن باإلخالء اإلجراء تنفيذ لعدم

  ٣/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
*** 

  شؤون مقدسية

  تجديد جوازات المقدسيين األسبوع المقبل
  

أعلنت دائرة األحوال المدنية والجوازات إنها ستبدأ باستقبال طلبات  - س رانيا تادر-عمان 
  .إصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين األسبوع المقبل

وكشف دائرة األحوال في بيان أنها ستقوم بإيفاد موظف الى القدس لتدريب الموظفين العاملين 
  .زات وتجديدهاهناك على اإلجراءات الالزمة للسير بمعامالت إصدار الجوا

  ١ ص٤/٧/٢٠١٩الرأي 
*** 

  مقدسية نذرت حياتها للتعليم ومحاربة التهويد.. عليا نسيبة
 

بذكريات ستة  )  عاما ٩٢(ذاكرة المعلمة عليا نسيبة      تزخر – القدس – الدجاني سارة –الجزيرة  
لها تتابع النكبات على المدينـة، فـآثرت أن         عقود أمضتها في جهاز التعليم بمدينة القدس، عاشت خال        

ـ  ١٩٦٧تكون ضمن حماة المنهاج المدرسي من التهويد بعد االحتالل عام            تربية جيل من   "، واضطلعت ب
 ".الفتيات القويات العاشقات لوطنهن ولمدينتهن
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 ولدى زيارتها في بيتها الواقع على بعد عشرات األمتار من أسوار المسجد األقصى في حي واد               
الجوز المقدسي، بدا تعب العقود الست التي أمضتها في مجال التربية والتعليم واضحا عليها، لكنهـا ال                 

  .تكف عن التبسم وهي تسترجع مسيرتها طالبة ثم معلمة ثم مديرة مدرسة

 لعائلة مقدسية عريقة، ومنذ نعومة أظفارها مكّنها شغفها         ١٩٢٧ولدت عليا إبراهيم نسيبة عام      
 .لتعليم من االلتحاق بالمدرسة المأمونية طالبة رسمية، وهي لم تتجاوز الرابعة من عمرها بعدبالتعلم وا

  نبوغ مبكر
عليا بنات جيلها ووجدت نفسها بين طالبات يكبرنها بعدة سنوات في الكليـة اإلنجليزيـة             سبقت

القـرن الماضـي،    بالقدس الغربية، عندما كانت فلسطين ترزح تحت االنتداب البريطاني في ثالثينيـات             
، وهي شهادة لم يكن يـسمح إال للمتفـوقين   "المترك" بعد أن نالت الثانوية العامة     ١٩٤٠وتخرجت عام   

 .بخوض امتحانها

أكملت بعدها عامين آخرين في قسم التربية والتعليم التـابع للكليـة حتـى              "قائلة   تتابع حديثها 
 عاما، لكنني لم أجد     ١٨دما كان عمري    حصلت على شهادة تسمح لي بأن أكون معلمة في المدارس عن          

 ".١٩٤٢شاغرا في القدس بعد تخرجي، وعملت في إحدى مدارس مدينة الخليل عام 

سرعان ما عادت نسيبة إلى مدرسة المأمونية التي درست فيها المرحلـة االبتدائيـة، وهنـاك                
 .١٩٤٨فلسطين عام درست مادتي اللغة اإلنجليزية والرياضيات لمدة خمس سنوات، حتى حلّت نكبة 

وعلى وقع مجازر ارتكبتها العصابات الصهيونية، وجدت نسيبة نفسها مع آالف الفلسطينيين في 
سوريا إبان النكبة، ومكثت هناك ثالث سنوات قبل أن تتمكن عائلتها من العودة إلى القدس عندما كانت                 

 .١٩٦٧تحت الحكم األردني الذي استمر حتى احتالل المدينة عام 

كانت فترة صعبة مليئة بالضياع، لم أعمل في ذلك الوقت لمدة عامين            "تلك المرحلة، تقول    وعن  
 ."كاملين، وفي كل يوم كنّا نقول سنعود غدا إلى القدس

  مسيرة
بعد العودة إلى القدس، سافرت نسيبة مع عائلتها إلى الكويت وعملت في مدارسها، ثم عـادت                

ما بين عامي   ) المأمونية(ر بها الحال معلمة في مدرستها األم        إلى القدس ومدارس الخليل، قبل أن يستق      
 .، إلى أن أصبحت مديرة للمدرسة وهي لم تتجاوز الثالثين من عمرها١٩٦٠ و١٩٥٢

بعد احتالل القدس، تصدت نسيبة وزمالؤها التربويون في القدس لمحاولة المحتل تهويد المنهاج 
 .عودة إلى مدرسة المأمونيةالمدرسي، مما اضطرها لإلضراب عن العمل وال

لم يرق األمر لسلطات االحتالل، فبدأت حينئذ بطلب مقابلتها ومن ثم بدأت رسائل التهديد، لكـن                
 ".لم ألب أي استدعاء وصلني منهم، ولم يستطيعوا رؤية وجهي على مدار السنين"عليا تقول 
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لتحق بها المعلمون طوال    تطور الصراع مع االحتالل إلى أن شّل إضراب شامل المدارس إذ لم ي            
ثالث سنوات كاملة، بعد أن قرر االحتالل حذف المضامين الوطنية من المنهاج، وهو ما جعل البحث عن                 

 .بدائل للمدارس الحكومية أمرا ملحا

جمعيـة  "أدركت نسيبة خطورة تلك المرحلة فاتفقت مع إحدى قريباتها المعلمات على العمل مع              
سة تستوعب أكبر عدٍد من الطالبات وإخراجهن من المدارس الواقعـة تحـت             ، لفتح مدر  "الفتاة الالجئة 

، بعد أن قدم الشيخ سعد الدين العلمي بيته ليـصبح  ١٩٧٠سيطرة االحتالل، وأصبحت الفكرة واقعا عام      
 .أول مدرسة تمتلكها الجمعية

في حي بيـت    لم تتوقف نسيبة عند مدرسة الفتاة الالجئة، فبدأت العمل بجد لفتح مدرسة أخرى              
 .حنينا شمال القدس الستيعاب أعداٍد أكبر من الطالبات، وبجهودها الفردية

ال أذكر أن أي معلمة قمت بالتواصل معها رفضت العمل معنـا، أو قامـت حتـى                 "تقول نسيبة   
 ".بالسؤال عن قيمة الراتب، كان الجميع يرغب في المساعدة رغم األوضاع المادية الصعبة

، افتتحت المدرسـة النظاميـة للبنـات،        ١٩٧٠اح مدرسة الفتاة الالجئة عام      وبالتزامن مع افتت  
  رسـالة  .وكانت األولوية فيها تسجيل الطالبات القادمات من المدارس التي تعلم المنهـاج اإلسـرائيلي             

تكفلت عليا في تلك الفترة بدفع الكثير من نفقات المدرسة من أموالها الشخصية، لتغطية إيجار المبنـى                 
ير األدراج وكافة المستلزمات، وكان همها األول واألخير إيجاد مدارس بمنهاج فلسطيني خـالص              وتوف

كنت أول الواصلين وآخر المغادرين من المدرسـة،        "تقول عن تلك األيام     .ودون أي سيطرة من االحتالل    
وكنت أقف  كنت أشعر بخوٍف شديٍد على الطالبات، لم أسمح بالضرب أبدا داخل المدرسة ألي سبب كان،                

بدأت مدرسة النظامية بالتوسع    ".كل يوم على ممر المشاة لمساعدة الطالبات الصغيرات في العبور بأمان          
أكثر بعد أن ضمتها نسيبة تحت جناح دائرة األوقاف اإلسالمية، كي تمنع االحتالل مـن التـدخل فـي                    

، ١٩٨٥مدينة القدس عام    وكانت أول مدرسة تعلّم مادة الحاسوب في        . شؤونها أو فرض أوامره عليها    
استمرت عليا نسيبة في إدارة مدرسـة       .وكانت طالبات المدارس األخرى يأتين إليها للتعلم على أجهزتها        

 . من عمرها٧٨، حيث قدمت استقالتها بعد أن بلغت الـ٢٠٠٥ وحتى ١٩٧٠النظامية منذ عام 

وف، وحين شـعرت    كنت أحرص على التجول كل يوم في كل أرجاء المدرسة وبين الصف           "تقول  
 ".أنني لم أعد قادرة على القيام بهذه المهام يوميا، آثرت أن أترك اإلدارة وأستريح من مشواري الطويل

بـذلت الغـالي    "تقـول دائمـا      ، وهي ٢٠١١اختيرت المربية عليا نسيبة شخصية القدس عام        
 ".لقدسوالنفيس لتحقيق حلمي وهو تأسيس جيل من الفتيات القويات المحبات لوطنهن ول

  ٢/٧/٢٠١٩ الجزيرة
***  
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  امالك الكنيسة االرثوذكسية

   مسؤولين يونانيين قضية عقارات باب الخليل في القدسعطوباسي يبحث م
  

 سلم سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، مـدير عـام             - وفا ٢٠١٩-٧-٣أثينا  
ريقيا، مذكرة من اللجنة الرئاسية العليا      وزارة الخارجية اليونانية، ومدير دائرة الشرق األوسط وشمال أف        

  .لشؤون الكنائس بدولة فلسطين بخصوص عقارات باب الخليل بالقدس المحتلة
ووضع السفير المسؤولين اليونانيين في صورة قرار المحكمة العليا اإلسرائيلية بشأن تطورات            

على إثر صفقة أبرمت في حينها  ٢٠٠٤قضية عقارات باب الخليل الممتدة بالمحاكم اإلسرائيلية منذ عام 
  .شركات استيطانية يهودية وما رافق ذلك الحقا من إجراءات ومرافعات قانونية

وشدد السفير طوباسي على أهمية التعاون المشترك بين الجانبين من أجل الحفاظ علـى هويـة      
ليوناني الصديق  مدينة القدس سندا للقرارات الدولية بالخصوص، ولموقف الحكومة اليونانية والشعب ا          

 وعموم اليونان ضد سياسات االستيطان والتهويد التي يمارسها االحـتالل           بأثينا األرثوذكسيةوالكنيسة  
  . باعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية  السياسي الواضح وموقف الحكومة اليونانية

الل للتراجع عن القرارات    وطالب الجهات اليونانية بممارسة الضغط المطلوب على حكومة االحت        
  .المغلفة بغطاء قضائي

 بضرورة بطالن    وبحث إمكانيات التعاون في مجال الخبرات القانونية لتحصين االدعاء القانوني         
الصفقات وإلغاء قرارات المحاكم اإلسرائيلية في أي من المحافل القضائية المحلية األوروبيـة أو حتـى                

مرعية، التي يمكن االستناد عليها لتحـصين االدعـاء ضـد الـشركات             الدولية سندا للقوانين العديدة ال    
وأبدى طوباسي خالل اللقاءات أهمية وضـرورات المحافظـة         .االستيطانية اليهودية او فحوى القرارات    

على هوية مدينة القدس ونسيجها االجتماعي ومكانة مقدساتنا اإلسالمية والمـسيحية وإرث الكنيـسة              
ة بالقدس المتوارث عبر آالف السنين، وضرورات الحفاظ علـى مكانـة ودور             والبطريركية االرثوذكسي 

والحفاظ على األوقـاف وعلـى الوجـود العربـي المـسيحي            ) أم الكنائس (بطريركية القدس الروحي    
من جهتهما، أعرب المسؤوالن اليونانيان عن تفهمهم ومتـابعتهم         .واإلسالمي فيها ومكانة الكنائس كافة    

خاطر القرارات وألهمية األوقاف ومواقع تلك العقارات بالنسبة للكنيـسة وللقـدس            لمجريات األمور وم  
وأكدا عمـق   .ولشعبنا الفلسطيني الذي يرفض اإلجراءات تلك كافة ويدافع عن عاصمة دولته وعروبتها           

 كفـاح    عالقات الصداقة التاريخية بين اليونان وفلسطين والمواقف الثابتة للشعب اليوناني فـي دعـم             
 الحرية والسالم العادل على قاعدة حل الدولتين وفق حـدود الرابـع مـن                 الفلسطيني من أجل   الشعب

  .١٩٦٧حزيران 
  ٣/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 
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  تقارير

  لالجئين الفلسطينيين" براغمانياً"كوشنر يريد حالً 
  

 ٢٠١٩ يوليو – تموز ٣ألمح جاريد كوشنر يوم األربعاء  –) ب.ف.أ (– مونت كارلو الدولية
إلى أن خطته للسالم في الشرق األوسط ستسعى إلى تحسين دمج الالجئين الفلسطينيين في الدول 

 .العربية، فيما يعكف على االنتهاء من إعداد اقتراحاته رغم رفض القيادة الفلسطينية لها

 ٥٠بقيمة وبعد أسبوع من عقده ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات 
مليار دوالر في إطار خطة السالم، قال صهر ومستشار الرئيس االميركي دونالد ترامب إنه سيعلن عن 

 ."خالل األسبوع المقبل على األرجح"الخطوات التالية في خطة السالم 

وقال كوشنر، الذي وعد بمقاربة جديدة في صنع السالم في الشرق األوسط بعد عقود من 
ة، إن إدارة ترامب تعمدت افتتاح الخطة بحوافز اقتصادية، وستكشف الحقا عن تفاصيل المحاوالت الفاشل

 .حول المسائل السياسية الجوهرية

ولكن في مؤتمر صحافي مع اإلعالم العربي، بدا أن كوشنر يفضل تطبيع وضع الالجئين 
، وأبنائهم ١٩٤٨ئيل في الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على الفرار من بالدهم عند قيام دولة إسرا

ما "وأشار كوشنر إلى أن عددا مماثال من اليهود فروا أو طردوا من الدول العربية، وقال .وأحفادهم
حدث لالجئين اليهود هو أنه تم استيعابهم في أماكن مختلفة، بينما لم يستوعب العالم العربي الكثير من 

وعندما نطرح حال . هذا الوضع قائم ألنه قائم"ف وأضا."على مر الزمن) الفلسطينيين(هؤالء الالجئين 
سياسيا سنحاول أن نطرح أفضل الحلول المقترحة التي نعتقد أنها براغماتية وقابلة للتحقيق والتطبيق 

وردا على سؤال حول لبنان الذي يرفض منح الفلسطينيين الجنسية ويعيش عدد ."في هذا اليوم والعصر
ل كوشنر إنه يعتقد أن لبنان الذي يعاني من حساسيات طائفية، يريد كبير منهم في مخيمات فقيرة، قا

أعتقد كذلك أن الالجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمحرومين من الكثير من "وأضاف ."عادال"حال 
حقوقهم وال يعيشون في أفضل الظروف اآلن، يودون كذلك وضعا يوفر لهم سبيال يمكنهم من الحصول 

وتعارض إسرائيل بشدة اإلقرار بحق العودة لالجئين ."من الحقوق وأن يعيشوا حياة أفضلعلى المزيد 
 .الفلسطينيين وتقول إنه سيؤدي إلى نهاية الدولة العبرية

وال يثق الفلسطينيون بكوشنر، صديق رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو والذي ألمح 
 .سابقا إلى أن خطة كوشنر ال تتضمن إقامة دولة فلسطينية

  ٤/٧/٢٠١٩موقع البث المباشر 
*** 
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  تهشم آمال التسوية وتنعش آمال المحتّل".. فريدمان"مطرقة 
 

أقساط متقاربة انتقلت السياسة األمريكية من مربـع         على – الفلسطيني لإلعالم  المركز – غزة
االنحياز الحتالل القدس إلى خانة االنخراط الكامل في تهويدها وتـشريع االعتـداء علـى المقدسـات                 

  .الفلسطينية
قطار السياسة األمريكية يمضي بسرعة نفّاثة، فبدأ بنقل السفارة إلى القدس ثم تشريع احـتالل               

فريدمان( الضفة، واآلن يهدم التاريخ والتراث اإلسالمي بمطرقة الجوالن ودعم ضم.(  
شارك قبل يومين في حفر ) إسرائيل(سفير الواليات المتحدة األمريكية في ) ديفيد فريدمان(وكان 

لجبل الهيكل المزعوم، الذي    " طريق الحجاج "نفق تحت قرية سلوان بالقدس المحتلة ضمن مخطط افتتاح          
  .االستيطانية" لعادإ"تنّظمه جمعية 

عمق البعد الصهيوني المسيحي الـذي يدعمـه    ) ترمب(وتعكس الممارسات األمريكية في إدارة      
فـوق المـسجد   " الهيكـل "يهوديا في إدارة الرئيس األمريكي يؤمنون بالعقيدة النورانية وإقامـة   ) ١١(

  .األقصى وهي سابقة صريحة في موقف أمريكا إلى جوار االحتالل
  زوسيط منحا

في قضايا الصراع القوانين واألعراف الدبلوماسية،      ) إسرائيل(تتجاوز السياسية األمريكية تجاه     
مطرقة ويشارك في تدشين نفق بمدينة القدس المحتلة        ) فريدمان(أن يحمل دبلوماسي برتبة سفير مثل       

  .الصادر بحقها قرارات دولية وأممية سابقة تعبر عن انخراط كامل في مخطط االحتالل
وسط إعجاب الحضور مطرقة ضخمة لهدم حائط داخل النفق في حفل حـضره       ) فريدمان(وحمل  

سـاره  (، وزوجة رئيس الحكومة اإلسـرائيلية،       )جيسون غريبنالت (مبعوث الرئيس األميركي للمنطقة،     
، ورجـل األعمـال     )نيـر بركـات   (، ورئيس بلدية االحتالل في القدس سابقا عضو الكنيست،          )نتنياهو
  .وآخرون) شيلدون أديلسون(كي الملياردير األمير

) فريـدمان (جمال عمرو الخبير في شئون القدس واالستيطان أن ما يجري على يـد              . ويؤكد د 
يكشف أن الواليات المتحدة األمريكية ليست وسيطاً نزيها في عمليـة التـسوية             ) ترمب(وأقطاب إدارة   

  .مل في سياسة االحتاللوأنها انتقلت من خانة االنحياز إلى االنخراط الكا
المسيحيون الصهاينة أخطر من االحتالل نفسه، يؤمنون أن اليهود هم العـرق الـسيد              : "ويقول

 شخصية تبشّر بالنورانيـة ومعتقـداتهم       ١١ويعملون على إقامة الهيكل فوق األقصى، في إدارة ترمب          
هار مجدون وانتصار اليهود   تشبه حزب شهود يهواه المتطرف ويؤمنون بأسطورة المعركة الفاصلة في           

  ".ثم المسيح
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 واإلجابة هي هامـة، هـذا       -تسألونني لماذا أنا هنا؟   : "لوسائل اإلعالم قائالً  ) فريدمان(وتحدث  
األسبوع، الذي نحتفل فيه بذكرى إعالن استقالل الواليات المتحدة، حقوقنا لم يعطنا إياها الجمهوريـون               

 – رف آباؤنا ما هي الحقوق؟ اإلجابة أنهم قرأوا ذلك في التنـاخ           أو الديمقراطيون، إنما الرب، وكيف ع     
  ".أين جاء التناخ والتوراة؟ من هذا المكان ومن – المقدس اليهودي الكتاب

  نفق القدس بأنه موقع أثري للواليـات المتحـدة، مثلمـا هـو موقـع أثـري                 ) فريدمان(وعد
  . من المتطرفين في حفر النفقمبرراً حماسته في المشاركة إلى جوار حشد) إسرائيل(لـ

عبارة عن حفريات أثرية كبيرة تحت سطح األرض، وهي مستمرة          " طريق الحجاج "يشار إلى أن    
وسلطة اآلثار اإلسرائيلية تحت شارع وبيوت في حي عين         " إلعاد"منذ ست سنوات، بالتعاون بين جمعية       

  .حلوة بسلوان قرب باب المغاربة
الكبيـر يعـود لعـدة      ) ترمب( في الشئون األمنية أن دعم إدارة        هشام المغاري الخبير  . ويرى د 

وهم مؤمنين بتجميع اليهود وحقهـم  ) البروتستانت(أسباب أولها أن قيادة إدارته تعود للمحافظين الجدد      
  .في القدس

أقطاب إدارة ترمب تؤمن بالصهيونية وممارسات االحتالل وفي ظل ضعف موقف العرب : "ويتابع
فرصة لتحقيق مآربهم، ردود الفعل بعد نقل السفارة للقـدس كانـت ضـعيفة واكتفـى                تعد هذه أفضل    

  ".باالحتجاجات لذا يجري اآلن تنفيذ مخطط صهيوني علني
  خطير جديد

ذات الخلفية الصهيونية المـسيحية تجـاوزت فـضاء         ) ترمب(حالة الوضوح الناصع في إدارة      
ة مع ميالد صفقة القرن ومغادرة جزء مهـم مـن           التوقع لشركاء عملية التسوية التي تعرضت النتكاس      

  .األنظمة العربية دعم الحقوق الفلسطينية التاريخية
وتتناغم السياسية األمريكية واإلسرائيلية مع مشهد سياسي تشارك فيه أنظمة عربية وإعالميون 

خبير وشخصيات عربية يدعمون ويروجون للتطبيع، المشهد على قتامته سيكون األسرع حسب رؤية ال            
  . مستقبلية تتصدى لالحتاللإستراتيجيةالمغاري لميالد 

جاريد كوشنير، جيـسون    (في الشرق األوسط وعملية التسوية خاصةً هم        ) ترمب(عرابو إدارة   
ينشطون من مشكاة واحدة هي دعم لليمين والقومية اإلسرائيلية المتطرفـة           ) غرينبالت وديفيد فريدمان  

عالء أبو عامر الخبير في الشئون الدولية والدبلوماسية أن مـا           . يؤكد د .ومرجعيتهم صهيونية مسيحية  
سفير الواليات المتحدة األمريكية وغرينبالت مبعوث الرئيس األمريكي للشرق األوسط،          ) فريدمان(فعله  

  .يعد خرقاً للقانون الدولي، فالقدس كل القدس بحسب قرارات األمم المتحدة هي أرض محتلة
عل جريمة يحاسب عليها القانون وانتهاك لألعراف والقـوانين الدبلوماسـية،           هذا الف : "ويضيف

وهي أيضاً تمثل إهانة لمشاعر العرب والمسلمين وتعد على مقدساتهم، وقبل كل ذلك هذا الفعـل يمثـل              
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وتعليقاً على ما جرى، عد ".اعتداء على الشعب الفلسطيني صاحب األرض والحقوق غير القابلة للتصرف   
، )فريدمان وغرينبالت ( سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ما قام به             أمين

يشارك السفير التوراتي فريدمان، والمستوطن غرينبالت في هذا : "، متابعاً"إهانة إضافية للقانون الدولي"
غير الحكومية اإلسرائيلية عدم    العمل والنشاط االستيطاني في القدس المحتلة بينما أعلنت منظمة إيماك           

ومساعدوه في تأصيل االحتالل في قضايا الصراع       ) ترمب(سرعة  ".صحة، وكذب هذه الرواية الصهيونية    
  .ليست عبثاً وال جهالً بأتون السياسة، فلديهم برنامج مشترك وواضح انطالقاً من عقيدة دينية وسياسية

كانت تضم عدداً من المنحازين لالحـتالل بـشكل         يرى الخبير عمرو أن اإلدارة األمريكية سابقاً        
مستشارة األمن القومي ) رايس(وزير الخارجية األسبق أو   ) هنري كيسنجر (قوي وأحياناً فرد واحد مثل      

وكمـا أن تفاصـيل     .يضم أحد عشر داعماً قوياً لالحـتالل      ) ترمب(السابقة لكن المشهد الحالي في عهد       
) فريـدمان (فإن مطرقـة    ) أوسلو(ثر من ربع قرن من مخلّفات       صفقة القرن ومؤتمر المنامة شطبت أك     

  .أجهزت على ما تبقى من أمل للوصول إلى تسوية
تحطّم أربعة آالف سنة من الرواية الفلسطينية علـى    ) فريدمان(ويشير الخبير عمرو أن مطرقة      

وصـوالً إلـى    ) طريق الحجاج (الوجود الكنعاني ثم اإلسالمي وأن ما شارك فيه هو شق قناة لما يسمى              
ما يجري هو صناعة ميدانية وعملية تطهير من اآلثار اإلسالمية والفلسطينية تمضي            .القصور العباسية 

حسب الرواية اليهودية لممارسة حمل القرابين فوق صخرة المعراج وتسويق رواية أن الذبيح كان نبي               
  . اهللا إسحاق وليس إسماعيل متجاهلين مشاعر وعقيدة المسلمين عامة

  ٣/٧/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم
*** 

  فعاليات

 مشاركة واشنطن في التهويد يقوض الوصاية الهاشمية: النقابات األردنية
  

إن إقدام االحتالل على افتتاح     : النقابات المهنية األردنية، اليوم األربعاء     قالت – وكاالت – عمان
  .لعربي المسيحي واإلسالمي في القدسنفق تهويدي في سلوان يشكل تهديدا واضحا للوجود ا

هذه األعمال التهويدية، تجعل اإلدارة األمريكية شريكًا مباشرا في تقـويض الـدور             "وأكدت أن   
وذكـرت فـي    ".األردني في القدس وتهديد الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيها          

 تمسنا في األردن مساسا مباشـرا، وتهـدد الوجـود           أمام هذه التطورات الخطيرة التي    : "بيان لها اليوم  
العربي اإلسالمي والمسيحي في القدس بمساهمة أمريكية فاعلة، فقد بتنا أمام تهديد وجـودي ال يقبـل                

نحن أمام مرحلة جديدة تملي إعادة التفكير العميقة في الخيارات : "وأضاف البيان".التقاعس أو المساومة 
  ". تجدي معها الحركات التكتيكية ومحاوالت عبور األزمةوالتحالفات، التي لم تعد
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يفرض علينـا فـي األردن رسـميا وشـعبيا أن نرتقـي      "وأشارت إلى أن ما يحدث في القدس   
  ".للمستوى المطلوب لمجابهته

ـ   "خط الدفاع األجدى واألكثر تأثيرا وفعالية     "وعدت أن المقدسيين     الـدعم  " تعزيـز "، مطالبة بـ
  .ماهير القدس في صمودها ورباطهاالجماهيري لج

فعلًا "ودعت إلى أن يصبح العمق الشعبي األردني الرئة التي يتنفس منها المقدسيون في رباطهم            
  ".ال قولًا

ستتبنى النقابات المهنية، كلٌّ حسب اختصاصه، برامج متخصصة لدعم القدس، وتعزز           : "وأردفت
  ".البرامج القائمة الحالية

ردنية على أن القدس ستبقى خطًا أحمر وعنوانًا يجمع عليه األردنيون بكـل             وشددت النقابات األ  
  .فئاتهم وأطيافهم

 ٣/٧/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

***  

   الجاري بالزرقاء٨مؤتمر القدس الشبابي األردني الفلسطيني الثاني في 
 

لمؤتمر (ق العام   حسين العاصي، المنس   أعلن – عبد الرحمن  منير – دوت كوم " القدس" – عمان
تمـوز الجـاري    ، انعقاد المؤتمر في مدينة الزرقاء في الثامن مـن )الشبابي األردني الفلسطيني القدس

الفكـر  "فلسطين، تحـت عنـوان    بالتنسيق مع مبادرة أصدقاء القدس، برئاسة تيسير هاني زلموط من
 .ات من فلسطين واألردن، بمشاركة المئ"والمسيحية الهاشمي بالوصاية على المقدسات اإلسالمية

وكان مؤتمر القدس الشبابي األردني الفلسطيني األول عقد في الزرقاء بدايـة أيـار الماضـي                
 .بمشاركة فلسطينية وُأردنية واسعة

اليوم الثالثاء، إن المؤتمر سيستـضيف   دوت كوم،" القدس"وقال حسين العاصي في تصريح لـ
مسيحية، وفي مقدمتهم الشيخ عكرمة صبري والمطران عطاهللا وال عدداً من الرموز المقدسية اإلسالمية

الملكيـة   اللواء أكرم الرجوب، وغيرهم، ومن األردن برلمانيون وأمين عام اللجنـة  حنا ومحافظ جنين
إضافة إلى رجـال أعمـال    لشؤون القدس عبد اهللا كنعان ومستشار شؤون القدس عبد الناصر الناصر،

 .ينونقابيين وأكاديميين وإعالمي

العربي والتأكيد على دورهم في زيادة الوعي  وأضاف أن المؤتمر يهدف إلى تفعيل دور الشباب
على هويتها، ولفت االنتباه إلى معاناة المقدسيين وضـرورة دعمهـم    حول مكانة القدس وأهمية الحفاظ

 .وتعزيز ثباتهم وإسنادهم
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لحفاظ على هوية القدس وتأكيـد      كما أكد أن المؤتمر سيبحث دور المؤسسات العربية في دعم ا          
 .حق وصاية الهاشميين عليها

 أكدوا رفضهم المطلق للمساس بهوية القدس والمقدسـات،         األولإن المشاركين بالمؤتمر    : وقال
 .مطالبين بتقديم الدعم للصمود الفلسطيني بالقدس

إن : لوالشعبي للقدس وفلسطين، وقـا  وشدد حسين العاصي على أهمية الدعم العربي الرسمي
ومفتاح الحل، ألن كل محاوالت ضـم القـدس وتغييـر     القدس كانت وما زالت وستبقى محور الصراع

الديانات األخرى، وطمس العمق اإلنـساني والحـضاري والثقـافي للقـدس      مالمحها ومحاولة إقصاء
ـ  فشلت بفعل الصمود الفلسطيني، مؤكداً ضرورة تقديم الـدعم العربـي واإلسـالمي    وفلسطين، قد ل بك

 وللواليات المتحـدة بأنـه ال   إلسرائيل  رسالةلتقديممستوياته لتعزيز الصمود الفلسطيني أمام االحتالل، 
  .يمكن التخلي عن القدس وال فلسطين

  ٣/٧/٢٠١٩القدس المقدسية 
***  

  آراء عربية

 أسرلة.تهويد.عبرنة

 زكارنة كمال

 الـصهيوني  يرهاباإل المشهد يتصدران،  التعريف عن الغنيان المستوطنان وغرينبالت فريدمان
 األمريكيـة  اإلدارة يمـثالن  وهما المحتلة القدس إلى   وعداءهما هما إرهاب وينقالن،  المحتلة فلسطين في

 المـسجد  باتجـاه  المقدسي سلوان حي أسفل الجدران هدم في ويشاركان،  عام بشكل المتحدة والواليات
 ينتميـان  التي الصهيونية االستيطانية مجموعاتال أسمته جديد نفق فتح في واالشتراك المباركقصى  األ

 القـدس  فـي  القيامة وكنيسة المسيح بالسيد الخاصة اآلالم طريق إللغاء محاولة في الحج طريق إليها
 .والحضارة والتاريخ الدين وتزييف، المحتلة

 العربيـة  واألمتـين  يسـالم اإل والـدين  الفلـسطيني  للشعب وعداءهما حقدهما افرغا بأيديهما
 النفق امتداد تعيق التي الجدران احد يهدمان وهما مسبوقة غير سعادة وجهيهما على وبدت،  يةسالمإلوا

 الجماعـات  جانـب  إلى   وهما،  وقت أي في لالنهيار ومعرضة،  بالهواء معلقة يجعلها الذي سلوان أسفل
 الواقـع  األمر ييرتغ على جميعا يعملون،  الصهيوني االحتالل سلطات من بالكامل المدعومة،  االستيطانية

 العربيـة  الفلـسطينية  الروايـة  وعبرنةرض،  األ وفوقرض  األ تحت المحتلة القدس في القائم والوضع
 عنهـا  والقوميـة  والدينية الوطنية الهوية نزع بعد اسرلتها ثم ومن،  وبهتانا زورا وتهويدها يةسالماإل

 .مكانها والمزورة الكاذبة اليهودية الرواية وإلصاق
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 للهدم سلوان حي تعريض جانب إلى،  الحج طريق الصهاينة اسماه الذي للنفق لحقيقيةا الخطورة
 ملحقاتـه  وجميـع  المباركقصى  األ المسجد وبناء وجدران ألساسات جديا تهديدا يشكل فانه،  واالنهيار
 جميع يصلوا انرض إلى   األ تحت يزحفون سوف ألنهم المشرفة؛ الصخرة قبة مسجد فيها بما اإلنشائية

 المـسجد  وتعـريض  أيديهم بفعل اصطناعية ية أرض هزة او اصطناعي زلزال وافتعال،  هذه العبادة ردو
 لهذه والرئيسي األساسي الهدف وهو،  القريب المستقبل في وفعلي وجدي حقيقي لخطر المباركقصى  األ

 من األمريكية ارةواإلد اليمينية االحتالل حكومة من كامل بغطاء المتطرفة الدينية االستيطانية الجماعات
 .وغرينبالت وفريدمان كوشنير ي؛رهاباإل الثالثي خالل

 داوود مدينـة  اسم أطلق عندما فريدمان لسان على جاء ما،  القلق تثير التي األخرى الخطورة 
 يعني ما والحفر؛ الهدم بأعمال ويقوم النفق داخل وهو،  بالذات حولها وماقصى  األ ومنطقة القدس على
 هيكل وإقامة المباركقصى األ المسجد هدم بضرورة تقول التي والتوراتية التلمودية عتقداتبالم يؤمن انه

 المتـشددون  المتدينون اليهود ابتدعها وخرافات خزعبالت تتحقق حتى،  أنقاضه على المزعوم سليمان
 .فريدمان ومنهم

قـصى  األ المسجد لأسف والحفر الهدم بأعمال والمباشرة السرعة بهذه القدس مدينة إلى   االنتقال
 أمريكية شراكة هناك بأن يوحي،  التمثيل من عال مستوى على أمريكية بمشاركة،  لهدمه تمهيدا المبارك
 السياسي الصراع تحويل شأنه من،  جدا متطرف وهمي خرافي ديني مشروع تنفيذ في حقيقية يةإسرائيل

 في تكن لم بعيدة مواقع إلى   ياهشظا تصل وقد أخرى ودول مناطق إلى   يمتد سوف ديني إلى   المنطقة في
 .أمريكا الكبرى وحليفتهم الصهاينة حسابات

، والـسريع  الفوري للتحرك مضى وقت أي من أكثر اليوم مدعوتان يةسالمواإل العربية القمتان
 أصبح وقد،  فيها والمسيحية يةسالماإل والمقدسات القدس تستهدف التي التدميرية األعمال لهذه للتصدي
 اشـتراك  وخطـورة  تعقيدا األمور يزيد وما،  المباركقصى  األ مع مباشر تماس وعلى قربا أكثر الخطر
 المقدسـات  تـستهدف  التـي  الصهيونية االستيطانية باالعتداءات وعلني مباشر بشكل األمريكية اإلدارة

، القيامـة  وكنيـسة  المـشرفة  الـصخرة  وقبة المباركقصى  األ المسجد وبخاصة والمسيحية يةسالماإل
  .المحتلة القدس في الصهيوني التهويدي المشروع تنفيذ في العملية مساهمةوال

  ٣/٧/٢٠١٩الدستور 
*** 
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 ما وراء المنامة؟.. نتنياهو وكوشنر

  
 الدكتور ابراهيم بدران

بعد صمت الطبول واطفاء االنوار حول كوشنر في ورشة المنامة ينبغي التفكير فيما هو وراء 
: وتدل جميع المؤشرات على أن هناك أهدافا أربعة غير معلنة للقاء المنامة. عالحفل والكلمات والمشاري

األول خاص بالمسألة الفلسطينية والثاني باالنتخابات األميركية القادمة والثالث بالخليج العربي والرابع 
   .بالجماهير العربية عموماً

 من الضحالة والسذاجة صحيح أن أهم ما ميز الورشة ذلك المكر والخبث السياسي في غالف
والسطحية المفرطة التي اتسم بها خطاب كوشنر وما عرضه من مشاريع التي في الغالب اقترحها عليه 

ذلك أن النظر إلى موضوع الصراع الفلسطيني الصهيوني . بنيامين نتنياهو وعدد من مستشاريه
يع تحفيز وهمي القتصادات  عاما على انه يمكن انهاؤه بمجموعة من مشار١٢٠االسرائيلي على مدى 

  . دول أمر فيه تفاهة وسذاجة وفيه في نفس الوقت المكر والخبث٥
ففي المسألة الفلسطينية لم يتعرض كوشنر إلى الدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في إقامة 

هاء  وانت١٩٤٧دولتهم على ترابهم الوطني تنفيذاً للقرارات الدولية ابتداء من قرار التقسيم العام 
 وما بعدها كما تجاهل الحقوق السياسية وحق تقرير المصير وحق ٢٣٨ و٢٣٢بقرارات مجلس األمن 

هذا هو موقف نتنياهو تماما الذي يعتقد أن جر الفلسطينيين واألقطار العربية خاصة . الالجئين بالعودة
يجعل الفلسطينيين تلك المحيطة بفلسطين إلى تشبيكات اقتصادية ومالية ولوجستية مع اسرائيل سوف 

ويتجاهل نتنياهو إن مفتاح الصراع الفلسطيني االسرائيلي هو . والعرب ينسون الموضوع السياسي كامالً
وان صاحب القرار في تناول . انتهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس: جملة بسيطة

ا الشعب الفلسطيني ذاته المتجذر في أرضه الموضوع ليست الواليات المتحدة وال الدول العربية وانم
وخالفاً لتوقع بن غوريون وأتباعه . وسالحه الصمود سنة بعد سنة وجيال بعد جيل حتى ينتهي االحتالل

بأن الجيل الثاني من الفلسطينيين سوف ينسى فلسطين والجيل الثالث لن يذكرها نهائيا فأطفال فلسطين 
فلذا ال قيمة لما يقترحه نتنياهو من خالل كوشنر على األنظمة . من الجيل الثالث أشد تمسكا بوطنهم

  .العربية أو رجال األعمال
إن األرقام التي عرضها كوشنر من الهزالة التي تعكس استخفاف العقل الصهيوني باألمة 

 دول وكأنه يشتري قطعة ٥ سنوات بين ١٠ مليار دوالر على مدى ٥٠يتحدث كوشنر عن . العربية
وبسبب ارتفاع البطالة تحدث كوشنر . سيط ناهيك على وطن بأكمله يريد شراءه بهذه المبالغأرض بالتق

 ألف فرصة عمل سنويا أي سذاجة هذه حين ١٠٠أو . عن مشاريع سوف تخلق مليون فرصة عمل
  . مليون فرصة عمل سنويا١,٥ًيكون احتياج الدول الخمسة 
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 فستكون قروضا وتسهيالت مالية "المخيفة"ريع أما األموال التي ستأتي لالنفاق على تلك المشا
ويتحدث عن مشروع تحلية المياه . موجهة للبنية التحتية وليس لالنتاج، وعلى الشعوب أن تسددها

لربط شبكة المياه األردنية بالشبكة االسرائيلية على أمل أن التشبيك المائي سيجعل مناطق من األردن 
إن جميع . الضافة إلى الغاز يتم وضع سقف ألي تحرك سياسي أردنيمعتمدة على مياه اسرائيلية وبذا با

المشاريع التي تحدث عنها كوشنر تستطيع الدول المعنية اقامتها وبامكاناتها الذاتية إذا احسنت اإلدارة 
  .وأحسنت التعاون فيما بينها

 ما لم يعطها وفي المسألة األميركية يحاول ترامب أن يبين للوبي الصهيوني انه اعطى اسرائيل
اياه أي رئيس اميركي سابق، ومكنها من العرب والفلسطينيين من خالل سياسته التي خرقت القانون 
الدولي واالعراف السياسية وضربت بعرض الحائط القانون االنساني ابتداء من اعترافه بسيادة اسرائيل 

نتهاء باعترافه بسيادة اسرائيل على على القدس ومروراً بمحاولة تدمير االونروا وتغافل حق الالجئين وا
وهو أي . ارض ال تملكها هي األراضي الفلسطينية بما عليها من مستعمرات وكذلك الجوالن السورية

ترامب يريد المقابل ويريد الثمن وهو أن يعاد انتخابه مرة ثانية بأقصى دعم ممكن من اللوبي 
  .الصهيوني

اهو واليمين االسرائيلي تتجه بلؤم وخبث إلى الخليج وفي مسألة الخليج العربي فإن انظار نتني
كمصدر للمال، تماما كما فعل ترامب حين راح يضغط على دول الخليج بكل اتجاه لشراء مزيد من 

ولذا فإن الهدف البعيد السرائيل إقامة منصة اقتصادية مالية . المعدات واألسلحة والمشاريع األميركية
ويتحدث كوشنر عن شبكة سكة حديد لتمتد . لمنامة كمنطلق علني لذلكلها في الخليج، وجاءت ورشة ا

والهدف االسرائيلي الذي أعلن عنه أكثر من وزير اسرائيلي ربط هذه الشبكة . عبر األردن إلى الخليج
بخط حديدي من ميناء حيفا إلى اربد إلى دول الخليج ومن ثم تشجيع المستوردين والمصدر على 

عبر ميناء حيفا على طريق تعميق التشبيك االقتصادي واللوجستي العربي مع التصدير واالستيراد 
  .اسرائيل

والبد من القول بأن ايران بتدخلها المسلح وغير المبرر في شؤون دول المنطقة تساعد اسرائيل 
ومن خالل الضغط االميركي والتلويح بمسألة . في اهدافها ألنها أصبحت مصدر تهديد لدول الخليج

ة وتكاليف هذه الحماية يجري فتح االبواب للتعامل مع اسرائيل على الرغم من الرفض الشعبي الحماي
   .لذلك في جميع دول المنطقة

وفي مسـألة الجماهير العربية فإن الهدف االسرائيلي من الورشة هو اقناع العرب بأن اسرائيل 
دفاعات نتنياهو ازاء اتهامه بأنه وهذه النقطة واحدة من . موجودة ومقبولة واصبحت جزء من المنطقة

ومع هذا فإن الجماهير العربية ترى في اسرائيل . يدفع باسرائيل إلى العزلة لتنتهي إلى حائط مسدود
   .عدوانا دائما وخطرا محدقا البد من وضع حد له مهما كانت المواقف الرسمية
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نظرية نتنياهو القائلة بأن : ية نظريات تتصارع في المنطقة العرب٣وأخيراً ال بد من التأكيد على 
بين اسرائيل واألقطار ) الطاقة والمياه والنقل والمال(التشبيك االقتصادي العميق في المرافق األساسية 

العربية سيجبر هذه الدول على السكوت عن كل ما تفعله اسرائيل حاضراً ومستقبالً، وسوف توصله إلى 
ن وهي أن صمودهم على ترابهم الوطني بأي ثمن ومهما كانت والثانية نظرية الفلسطينيي. أموال النفط

التضحيات سيجبر اسرائيل عاجال أو آجال على االعتراف بحقوقهم السياسية وقيام دولتهم الوطنية في 
والثالثة نظرية الشعوب العربية وهي أن التفاف الشعوب حول أنظمتها هو الذي يمنح األنظمة . فلسطين

وأن مستقبل األمم . مكن من خاللها مواجهة الضغوط والخدع التي تخفيها اسرائيلالقوة والمنعة التي ي
ال تصنعه المعونات والقروض وال المنح والحماية األجنبية بقدر ما يصنعه العقل والعلم والعزيمة 

  .والمشروع الوطني
  ٣ص/٤/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

President says he is ready to sever all ties 
with Israel if it keeps ignoring agreements 

 
RAMALLAH, Wednesday, July 03, 2019 (WAFA) – President Mahmoud Abbas said today 
that he is ready to sever all ties with Israel if the latter does not honor the signed 
agreements. 
"If Israel does not abide by the agreements, we are going to cancel them all," he said 
answering a question about reports that the Palestinian Authority may collapse under the 
financial pressure caused by Israel's withholding of millions of dollars in Palestinian 
clearance revenues. 
"If it continues in not honoring them, we will cancel all the agreements between us no 
matter what will happen," he said speaking to reporters at his Ramallah headquarters. 
The President also said that the door is still open to resume dialogue with the United States 
if it recognizes the two-state solution, recognizes Jerusalem as occupied territory and 
agrees that any solution to the conflict with Israel should be based on United Nations 
resolutions. 
He said the Americans have not contributed anything of value to the peace process since 
the signing of the Oslo agreement in 1993. 
He revealed that eight months of secret talks with Israelis were conducted in Oslo without 
American knowledge, and when they found out about it after the accords were initialed by 
the Palestinians and Israelis, the Americans insisted on being part of it and therefore 
offered to have it signed officially at the White House. 
Nevertheless, said President Abbas, even though the Americans have not done anything to 
push forward the peace process, yet cooperation with them continued all these years until 
the current administration of Donald Trump took steps that ended its role as a mediator in 
the peace process. 
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He was referring to its recognition of Jerusalem as capital of Israel and moving its embassy 
to it, ending the refugee issue, recognizing the illegal settlements, and closing the Palestine 
Liberation Organization office in Washington. 
He said the Americans have taken decisions on the same issues that were supposed to be 
resolved through negotiations, stressing that with this done, there was nothing left to 
negotiate. 
President Abbas said the American so-called deal of the century and its Manama workshop 
held on June 25 were a big lie and this is why they will never be accepted. 

WAFA July 03, 2019  

*** 

Palestine foreign ministry thanks Jordan for UNESCO efforts 
 
AMMAN — The Palestinian Foreign Ministry on Wednesday expressed its appreciation 
for the Kingdom's stance on Jerusalem during the 43rd session of UNESCO World 
Heritage Committee currently being held in Azerbaijan. 
Palestinian Minister of Foreign Affairs Riyad Malik i thanked Jordan for its efforts to 
prepare a resolution on Jerusalem that supports the consensus to keep the Holy City on the 
list of endangered world heritage sites. 
Maliki also expressed his gratitude over the Kingdom's support for an appendix related to 
Israeli violations against UNESCO treaties, as well as the effect of Israeli practices on 
heritage sites and the falsification of historical and cultural records, the Jordan News 
Agency, Petra, reported. 
Reaffirming that all Israeli attempts to alter realities will fail, the minister said that the 
Church of the Nativity was no longer in danger, and called for a permanent UNESCO 
delegate to be sent to Jerusalem to document Israeli violations and Judaisation efforts to 
change the city's religious, historical and cultural status quo. 
The minister also expressed his thanks to members of the World Heritage Committee for 
unanimously agreeing to keep Hebron city, the Old City and the Ibrahimi Mosque on the 
list of endangered world heritage sites. 
He also urged the international community to fully uphold their responsibilities and take 
measures to hold the occupation accountable for its crimes against Palestinian heritage, 
culture and history in Jerusalem and the other cities, calling on international organisations, 
especially UNESCO, to protect Jerusalem's Islamic and Christian identity from distortion.  
Also on Wednesday, the Royal Committee for Jerusalem Affairs reaffirmed its support for 
the internationally- recognised Hashemite Custodianship of Islamic and Christian holy 
sites in Jerusalem, urging Arab and Muslim nations and justice-advocating countries to 
follow suit.  
The committee, in a statement carried by the Jordan News Agency, Petra, said that Israeli 
measures hinder efforts to achieve envisioned peace.  
Abdullah Kanaan, secretary general of the committee, said that the so-called "pilgrimage 
road", which was recently opened, represents Israel's distortion of facts that aim at 
misleading public opinion. 
The secretary general called on UNESCO and other organisations to take action to stop 
Israeli violations and urge Israel to implement international legitimacy resolutions that 
guarantee the establishment of an independent Palestinian state on the pre-1967 lines with 
East Jerusalem as its capital.  

Jordan Times Jul 04,2019  
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Tarawneh condemns opening of Israeli tunnel  
 
A picture taken on March 1, 2019 shows the Dome of the Rock at the Aqsa Mosque 
complex in Jerusalem (AFP file photo) 
AMMAN — President of the Arab Inter-Parliamentary U nion and Lower House Speaker 
Atef Tarawneh condemned on Tuesday the opening of the so-called "pilgrim's road" 
beneath the village of Silwan in Jerusalem as a breach of international law and 
international humanitarian law. 
Israeli actions aim at altering the identity of the Old City, especially Al Aqsa Mosque/Al 
Haram Al Sharif and other nearby Islamic and Christian sites, but everything above and 
underground remains Palestinian, Islamic and Christian, Tarawneh stressed in a press 
release issued by the Arab Union and carried by the Jordan News Agency, Petra.  
Tarawneh also quoted UN Security Council Resolution 2334, saying that Israel’s illegal 
settlement activity constitutes a "flagrant violation" of international law and has "no legal 
validity", highlighting the need to immediately suspend Israel’s occupational activities. 
On behalf of the Arab Inter-Parliamentary Union, Tarawneh demanded the Security 
Council shoulder its responsibilities and take immediate measures to stop Israel from 
digging under Al Aqsa Mosque and the area around it.  
He also demanded UNESCO and the UN secretary general utilise Palestinian organisations 
to protect Al Aqsa Mosque from the Israeli settlers’ attacks. 
Tarawneh also called on Arab and Islamic governments as well as the Organisation of 
Islamic Cooperation to take actions to stop Israeli violations.  

Jordan Times Jul 03,2019  
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Palestinians in bad need for a unifying strategy 
 
Daoud Kuttab 
More than a week after the end of the controversial economic workshop in Bahrain, 
dubbed "Peace to Prosperity", Palestinians in the Palestinian territories were confused and 
concerned. 
During a visit to Ramallah and Jerusalem, I was repeatedly asked if the US "ultimate deal" 
was going to be implemented. Palestinians were also worried that the Palestinian 
government and leadership have no plans or vision for the future. The economic bite has 
been very difficult, especially since it has affected a large number of civil servants. Some 
160,000 Palestinian public employees received 60 per cent of their salaries, and the impact 
was felt in various economic fields. 
The stalemate between the Palestinian government and the Israeli authorities over the issue 
of tax remittances was the talk of the town in many circles, with some saying that they are 
hoping French President Emmanuel Macron or someone at his level would intervene and 
help resolve the conflict that arose when the Israeli Knesset passed a law that ordered the 
government to cut an amount from the tax and customs remittances that are collected by 
Israel on behalf of the Palestinians in an amount equal to that of what Palestinians pay 
prisoners and the families of martyrs. It appears that Israel is also interested in finding a 
solution and is said to have offered a number of them, including the possibility of Israel 
paying the prisoners’ canteen allotment or possibly reducing the 3 per cent it collects as an 
administrative fee according to the Paris economic agreement. 
What is most worrisome is the sense of absence of any serious middle to long-term vision. 
Palestinians want to strengthen local governments in case the Palestinian Authority falters. 
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Others want to work on creating a bonding station in Hebron and Jenin that would receive 
products earmarked for the Palestinian market and, therefore, collect Palestinians’ own 
customs without having to be left at the mercy of the Israelis. 
The split between Fateh and Hamas is also damaging. Different experts say that Palestinian 
President Mahmoud Abbas is showing extreme flexibility in trying to reach reconciliation, 
and that he has told the Egyptians he is willing to sign on the dotted line to any timetable 
they recommend for the implementation of a deal to end the longest split in modern 
Palestinian history. The unity that was shown by all Palestinians in opposition to the US-led 
efforts has given many the feeling that both sides are not far from each other politically, 
while it is clear that certain groups from both sides are benefitting from the status quo. 
But perhaps the most depressing issue is the absence of a clear strategy for Palestinian 
liberation. Almost all the leaders and experts I have met concede that there is no chance to 
go back to the armed resistance. This leaves Palestinian leaders with one of two options: the 
negotiations track and the mass civil resistance track. The negotiations track, which 
President Abbas has championed for years, has brought no progress, with more and more 
people calling for discarding this option until there is a change in the balance of forces and 
a genuine opportunity for a breakthrough. This leaves the non-violent popular struggle 
track, but this also has many obstacles represented mainly by the absence of a serious 
willingness by the leadership to give up on the current perks they have and make the 
sacrifices that are necessary for the success of a non-violent effort. 
Elections could be the mechanism towards honing in on a strategy and choosing the people 
that are willing to lead it. Everyone agrees that elections are long overdue and the issue has 
become a hot topic of conversation, but like all other issues, there is no clear path yet for 
elections. 
Most agree that elections without an agreement is next to impossible. Both Fateh and 
Hamas blame each other for the absence of an agreement on it. Hamas was insistent that 
legislative, presidential and Palestine National Council elections should take place at the 
same time. At first Ramallah was insistent, as per the decision of the Palestinian high court 
of having only legislative elections, but it appears now that they agree on both legislative 
and presidential elections. 
President Abbas appears ready to agree on elections but is waiting for a clear sign from 
Hamas. Hamas says it agrees, and that if Abbas is serious, he will issue a presidential 
decree and announce a specific election day. President Abbas seems to have agreed to issue 
a decree for legislative elections to be followed four months later by a presidential election. 
Some argue that he wanted to do this in case Hamas won again and that this would give 
him some wiggle room. Others say he is now willing to have the two elections 
simultaneously. 
Palestine is arguably going through one of its worst periods. The absence of a vision and 
the lack of any serious progress on the political/negotiations track require a more 
introspective direction. A serious and honest debate is badly-needed within the Palestinians 
in order to come out with an agreed to vision for the future. Such a discussion must avoid 
polemics and one-upmanship, and be based on a realistic vision that can be implemented 
and a political will to carry such a vision to its natural end. 
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