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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٤  في لندن جهود الملك الداعمة للقضية الفلسطينية" الجالية العربية"وفد نيابي يعرض لـ  •

  ٥  السفير التركي يؤكد دعم بالده للوصاية الهاشمية على القدس •

  شؤون سياسية

  ٦   يشيد بنتائج زيارة الوفد الوزاري إلى األردنطيني الفلسمجلس الوزراء •

  ٦  معركتنا مع االحتالل ثقافية قبل أن تكون سياسية وجغرافية: اشتية •

 توفير إلى اإلنسانأفت يدين عمليات الهدم الممنهجة ويدعو مجلس حقوق ر •
  ٧  الحماية لشعبنا

  

  اعتداءات

  ٨  منازلهم لهدم "مصالح وادي" سكان على الضغط يواصل االحتالل :القدس •

  ٩  من بلدة سلوان) ً عاما١١ و٦(االحتالل يعتقل طفلين : القدس •

  ٩  لألسبوع الرابع" العيسوية"االحتالل يواصل حملته في : القدس •
  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٠  ً دونما في الخليل٢٤مستوطنون متطرفون يقتحمون األقصى وآخرون يجرفون  •

  ١١  ة على أراض لكفر قاسممخطط إقامة مدينة يهودية جديد •
  

  تقارير

في  ُاالعتداءات اإلسرائيلية في القدس تنذر بانفجار األوضاع: قيادي فلسطيني •
  ١٢  اإلشارة إلى الهدم واالستيطان واستباحة األقصى

  ١٣  شركة فرنسية متواطئة بجرائم الحرب اإلسرائيلية: تقرير •
  

  

  

  

  



 
٣

  فعاليات
  

  ١٤  لمدينة المقدسةينتدي للحفاظ على هوية ا) ٣٤جرش ( •

  ١٥  "صفقة القرن"مؤتمر يدعو لوحدة الصف العربي لمواجهة : بيروت •

  ١٧  «BDS» والسبب.. رابطة أكاديمية أوروبية تلغي مؤتمرها في إسرائيل •
  

  آراء عربية
  

  

  

  ١٨  األردن وفلسطين حضارة التاريخ والمصير المشترك.. حتى نلتقي •

 من واجبنا جميعا ان نتصدى فع عن االقصىطا اهللا حنا كما نداسيادة المطران ع •
  ٢١  للمتآمرين على اوقافنا المسيحية في القدس 

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢٢  دعم المسيحيين االفنجيليين إلسرائيل مرتهن بمعتقدهم •
  

  أخبار باالنجليزية
  

The elusive saga of ‘Peace to Prosperity’ ٢٣  

The book of Palestine National liberation vs endless negotiations ٢٥  

Deep-rooted relations ٢٧  

How Evangelical Christians risk setting the Middle East on fire ٢٧  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  في لندن جهود الملك الداعمة للقضية الفلسطينية" الجالية العربية"وفد نيابي يعرض لـ 
  

ًس الوفد البرلماني الذي يزور العاصمة البريطانية لندن حاليا، النائب استعرض رئي – بترا –عمان 
  . المحامي يحيى السعود جهود جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية

وأشار خالل لقاء الوفد مجموعة من قيادات الجالية الفلسطينية والجاليات العربية وممثلي 
ية بحضور نائب السفير األردني لدى لندن ضيف اهللا الفايز اليوم الثالثاء إلى ٕمؤسسات تضامنية واعالم

وأكد أن األردنيين ". صفقة القرن" التفاف األردنيين خلف القيادة الهاشمية ورفضهم المطلق لما يسمى بـ
ًيقفون صفا واحدا خلف جاللة الملك ومع  لصفقة ال للتوطين وال للوطن البديل وال : الالءات الثالث"ً

إن األردن يدفع ثمن مواقفه تجاه الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات : وقال السعود". القرن
وجرى خالل اللقاء، الذي نظمه منتدى التواصل األوروبي . اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

ِا والمواضيع، وفي بالتعاون مع المنتدى الفلسطيني البريطاني، استعراض عدد من القضاي) يوروبال(
مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية، وكذلك 

ومن مخططات تصفية القضية على حساب الحقوق " صفقة القرن"الموقف االردني الشعبي والرسمي من 
ابو محفوظ تناغم الطيف السياسي بدوره، أكد النائب سعود . الفلسطينية وعلى حساب الدولة األردنية

األردني وتطابق مواقف كل شرائح المجتمع عندما يتعلق األمر بالقضية والحقوق الفلسطينية، مضيفا أن 
  . قضية فلسطين هي قضية كل بيت وكل فرد أردني

إن الشعب األردني لن يخضع للضغوط : ، قال ابو محفوظ"صفقة القرن"وفيما يتعلق بما يعرف بـ
  . ية، ولن يفرط بالقدس مقابل كل أموال الدنياالخارج

بدوره، اكد النائب الدكتور احمد الرقب أن قضية فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص هي 
قضية االمة العربية واإلسالمية وواجب الدفاع عنها مسؤولية الجميع سواء على المستوى الشعبي أو 

وني يحتاج إلى مشروع تحرري تتبناه االمة بكل قواها ًالرسمي، مشددا على أن مواجهة المشروع الصهي
إن مثل هذه اللقاءات يعكس حرص البرلمانيين : وقال رئيس المنتدى زاهر البيراوي. ومعها كل احرار العالم

وممثلي الشعب األردني على التواصل والتعاون مع القوى الشعبية وأبناء الجاليات العربية واإلسالمية في 
 إلى التكامل بين القوى المعنية بتعزيز الرواية الفلسطينية والعربية للصراع مع المحتل ًالغرب، داعيا

  . ٕاإلسرائيلي، والى التعاون والتنسيق بين الجهود الشعبية والرسمية في عالمنا العربي

  ٧ ص١٠/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  



 
٥

  السفير التركي يؤكد دعم بالده للوصاية الهاشمية على القدس
 

ّأكد السفير التركي لدى عمان مراد كاراغوز، دعم بالده ل -  الرأي–عمان     وصاية الملك عبداهللا ّ
التاريخية "ّالثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، واصفا العالقات بين أنقرة وعمان بـ 

، جاء ذلك خالل لقاء لجنة األخوة األردنية التركية برئاسة العين المهندس منير صوبر "والمتجذرة والعميقة
الثاء بحضور رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين السفير التركي بدار مجلس األعيان اليوم الث

العين ناصر اللوزي، وأعضاء من اللجنتين، أشار خالله إلى وجود عشرات اتفاقيات تعاون ثنائي بين 
  .البلدين الصديقين

وأكد السفير التركي أن جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تربطهما 
ًقة أخوية وعميقة، مشيرا الى أن هناك تطابقا في وجهات النظر بين األردن وتركيا حيال مختلف عال

القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، مبينا أن تركيا تدعم الجهود األردنية بقيادة جاللة 
هاشمية على المقدسات الملك عبداهللا الثاني لتحقيق السالم واالستقرار في المنطقة، وتدعم الوصاية ال

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس

وثمن العين صوبر المواقف التركية الداعمة للمملكة حيال مختلف القضايا اإلقليمية الهادفة 
ًإلحالل السالم واالستقرار في المنطقة، مشيدا بالدعم التركي للمملكة التي تستضيف أكثر من مليون 

  .ا المحدودة ألف الجئ سوري رغم موارده٣٠٠و

من جانبهم أشاد أعضاء اللجنتين بمستوى العالقات الدبلوماسية األردنية التركية المستمرة منذ 
ً عاما، والقائمة على التنسيق المشترك على مختلف المستويات القيادية والحكومية والشعبية، ٧٠أكثر من 

السياحة لتوفر مختلف المقومات داعين إلى تعزيز التعاون المشترك، ال سيما في مجال االستثمار و
  .المحفزة لالستثمار والسياحة في كال البلدين

وأشاروا الى أهمية وصاية جاللة الملك عبداهللا الثاني على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في 
  .القدس حفاظا على عروبة المدينة القديمة وقدسية أماكنها

 ٨ص/١٠/٧/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  

  



 
٦

  شؤون سياسية

   يشيد بنتائج زيارة الوفد الوزاري إلى األردن الفلسطيني الوزراءمجلس
  

 أشاد رئـيس الـوزراء محمـد اشـتيه فـي مـستهل جلـسة مجلـس الـوزراء - وفا٢٠١٩-٧-٨رام اهللا 
األسبوعية، اليوم االثنين، بنتائج الزيارة الوزارية األولى لحكومته إلى المملكة األردنيـة الهاشـمية الـشقيقة، 

 ضمن خطة التواصل مع األشقاء العرب في إطار استراتيجية الحكومة لالنفكاك التدريجي عـن كمحطة أولى
  .االحتالل، وفق توجيهات الرئيس محمود عباس

ًوأعرب عن كامل تقديره لألردن ملكا وحكومة وشعبا على الدعم االستراتيجي السياسي واالقتـصادي  ً
  .لسطينيللحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الف

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير لرئيس الـوزراء األردنـي عمـر الـرزاز، والـوزراء فـي الحكومـة 
األردنية، على حفاوة االستقبال والتعاون في جميع الملفات التي طرحها أعضاء الوفـد الـوزاري الفلـسطيني، 

واصـالت والماليـة، حيـث تـم التوقيـع والتي شـملت قطاعـات الـصحة واالقتـصاد والزراعـة والطاقـة والنقـل والم
على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم قابلة للتطبيق ضـمن أطـر زمنيـة قـصيرة ومتوسـطة المـدى تـتم متابعتهـا 

وفــي ســياق المتابعــة القانونيــة والمالحقــة  .مــن خــالل لجــان مختــصة لــضمان تنفيــذها فــي الوقــت المحــدد
ق الوطنيـة الفلـسطينية، نـاقش المجلـس جهـد منظمـة األمـم القضائية النتهاكات االحتالل اإلسـرائيلي للحقـو

لتنفيذ دراسة حول التكلفة االقتـصادية التـي يتكبـدها الـشعب الفلـسطيني " األونكتاد"المتحدة للتجارة والتنمية 
ًبــسبب االحــتالل، تمهيــدا لعرضــها فــي المحافــل الدوليــة ومحاســبة إســرائيل علــى تلــك االنتهاكــات، وأدان 

  . طوابق في حي الصوانة في القدس٤وطنين على مبنى سكني من استيالء المست

  ٨/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  معركتنا مع االحتالل ثقافية قبل أن تكون سياسية وجغرافية: اشتية

 

 دعــا رئــيس الــوزراء محمــد اشــتية ألن تكــون ذكــرى استــشهاد غــسان - وفــا٢٠١٩-٧-٨رام اهللا 
ــ ــل أن تكــون سياســية كنفــاني يومــا للرواي ــة قب ــى أن المعركــة مــع االحــتالل ثقافي ة الفلــسطينية، مــشددا عل

جاء ذلك خالل كلمته في ملتقى فلسطين الثاني للرواية العربية، اليوم االثنـين فـي مدينـة رام اهللا، .وجغرافية
ئيين بحـــضور عـــدد مـــن الـــوزراء وأعـــضاء اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر، وعـــدد مـــن الكتـــاب والـــروا

ـــال اشـــتية.الفلـــسطينيين والعـــرب ـــم ذي رأس مـــدبب كحـــد : "وق ـــا كنفـــاني كـــان صـــاحب قل إن أديبنـــا ومثقفن
الرصاصة، تتلمذنا على أدبه الذي زرع فينا الـوعي والثـورة، ولروحـه نقـول شـعبنا الفلـسطيني وقيادتـه دقـوا 

ت األدبيـــة الفلـــسطينية ورحــب اشـــتية بــالروائيين العـــرب ضـــيوف الملتقــى، وكـــذلك بالهامــا".جــدران الخـــزان
  .المشاركة بالحدث، شاكرا جهد وزير الثقافة إلحداث هذا التراكم الثقافي من خالل فعاليات الملتقى



 
٧

معركتنا مع االحتالل ليست فقط على األرض والحقوق بل أيضا على الرواية، : "وقال رئيس الوزراء
الخـصوص، سـنبقى أوفيـاء لهـذه الجغرافيـا فرغم محاولة االحتالل تزوير تاريخ فلسطين والقدس علـى وجـه 

وهذا التاريخ، وأنتم رغم كل التزوير أصدق مـن سـيكتب عـن فلـسطين، فقلمكـم سـيبقى حريـصا علـى صـدق 
  ".الرواية الفلسطينية

  ٨/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

   اإلنسانأفت يدين عمليات الهدم الممنهجة ويدعو مجلس حقوق ر

 ماية لشعبنا توفير الحإلى
  

 أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب األمينة - وفا٢٠١٩-٧-٨رام اهللا 
صالح رأفت، مواصلة جيش االحتالل انتهاكاتـه بحـق المـواطنين " فدا"العامة لالتحاد الديمقراطي الفلسطيني 

ازل الممنهجـــة فــي مختلـــف المحافظـــات يـــة بمــا فيهـــا عمليـــات هــدم المنـــجرامالفلــسطينيين وممارســـاته اإل
  .الفلسطينية المحتلة

 يعـود لألسـير المحـرر محمـد اإلنـشاءًواعتبر رأفت هدم جرافات االحـتالل، اليـوم االثنـين، منـزال قيـد 
صبارنة في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل وتهديد عشرات المنازل المحيطة باإلخالء والهدم، وكذلك اقتحام 

 وادي الحمص في بلدة صور باهر ومداهمة المباني المهددة بالهدم، وأجراء التدريبات جيش االحتالل لحي
ًتمهيدا لعملية الهدم الواسعة التي ستطال عشرات المباني أيضا فـي الحـي، يـأتي فـي إطـار سياسـة العقـاب 

  .الجماعي بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف النيل من صمودهم وثباتهم

، مـشددا أمريكـيأن هذه الممارسات اإلسرائيلية مدعومـة بـضوء اخـضر لى  إوأشار في تصريح له،
" صــفقة القــرن"علــى أن محــاوالت كوشــنير لــن تفلــح فــي خــداعنا وتمريــر الخطــة األمريكيــة أو مــا يــسمى بــــ

لن تأتي هذه الخطة بجديد، فقد طرحت : "وتسويقها على انها ستجلب حياة أفضل للشعب الفلسطيني، وقال
ـــرف ـــدما اعت ـــين عن ـــه بإلغـــاء قـــضية الالجئ ـــة االحـــتالل اإلســـرائيلي ومطالبت ـــدس عاصـــمة لدول  ترمـــب بالق

 الفلسطينيين، ووقفه المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلـسطينيين، ولـم يكتـف بـذلك بـل دعـا
بلـدان حلها وتوطين الالجئين الفلـسطينيين فـي البلـدان المـضيفة واسـتعداده إعطـاء المـساعدات لتلـك الإلى 

  ".وقوبل طرحه ذلك بالرفض من لبنان وسوريا واألردن

 فــي أميركــاعنــدما افتــتح مبعــوث ترمــب للــسالم فــي الــشرق األوســط غــرينبالت، وســفير : "وأضــاف
ـــ المــسجد  إلــى الــذي حفــر تحــت حــي ســلوان بهــدف الوصــول" نفــق الحجــاج"إســرائيل فريــدمان مــا يــسمى بـ
بغـض " صـفقة القـرن"ل المزعوم يعـد تطبيقـا عمليـا لمـا يـسمى بــ  الهيكٕواقامةاألقصى من خالل هذا النفق 

  ". بنودهاإعالنالنظر عن موعد 
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أن معظـم دول العـالم  إلـى ً رأفت انه لن يتم التعامل مع الصفقة أو مع اإلدارة األمريكية، مشيراوأكد
ٕيلي واقامـة دولـة  اإلسـرائ-حـل الـصراع الفلـسطيني  إلـى ما زالت متمسكة بقرارات مجلس األمن التـي تـدعو

 بحيــث تــضم قطـاع غــزة والــضفة الغربيــة وعاصــمتها ١٩٦٧فلـسطينية علــى حــدود الرابــع مـن حزيــران عــام 
  .القدس الشرقية

وبين أن العمل مستمر مع كل الدول الكبرى في العالم مـن أجـل عقـد مـؤتمر دولـي حقيقـي لتـسوية 
 الــصراع الفلــسطيني اإلســرائيلي وفــق لهــذه هــذا الــصراع بوضــع آليــات لتنفيــذ قــرارات الــشرعية الدوليــة لحــل

ًالقــرارات، مــشددا علــى أن اإلدارة األمريكيــة هــي الطــرف الوحيــد الــذي تخلــى عــن قــرارات الــشرعية الدوليــة 
  .وانتهكها بشكل فظ

 المنعقــد فــي جنيــف فــي دورتــه الحاديــة اإلنــسانوفــي نهايــة تــصريحه، دعــا رأفــت مجلــس حقــوق 
 فــي فلــسطين بالعمــل الجــاد علــى تــوفير الحمايــة للــشعب اإلنــسانحقــوق واألربعــون وينــاقش اليــوم حالــة 

الفلــسطيني فــي ظــل االنتهاكــات المــستمرة مــن قبــل االحــتالل اإلســرائيلي، كمــا ودعــا أيــضا كــل المؤســسات 
جانـب الحـق الفلـسطيني فـي إنهـاء االحـتالل عـن أرضـة الوطنيـة وتجـسيد  إلـى والمنظمات الدوليـة للوقـوف

  . وفقا لقرارات الشرعية الدولية١٩٦٧ة على حدود الرابع من حزيران عام الدولة الفلسطيني

  ٨/٧/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اعتداءات

  منازلهم لهدم "الحمص وادي" سكان على الضغط يواصل االحتالل :القدس
 

 دةبلــ فــي الحمــص وادي حــي سـكان علــى ضــغطها االثنــين يـوم االحــتالل ومؤســسات قــوات واصـلت
 قربهـا بحجـة )سـكنية شـقة ١٠٠ بواقـع بنايـة ١٦( مبانيها لهدم المحتلة، القدس شرق جنوب باهر صور

 .المنطقة في العنصري والتوسع الضم جدار مقاطع من

 للمرة ًتمرينا وأجرت بالهدم، ّالمهددة المباني وداهمت اليوم اقتحمت االحتالل قوات ان مراسلنا وقال
  .الحي في المباني عشرات ستطال التي الواسعة الهدم لعملية ًتمهيدا الثانية

 ٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  من بلدة سلوان) ً عاما١١ و٦(االحتالل يعتقل طفلين : القدس

 

، ) أعــوام٦(اإلســرائيلي، مــساء االثنــين، الطفلــين محمــد مــازن الــشويكي  اعتقلــت قــوات االحــتالل
المــسجد  ســلوان، جنــوب بطــن الهــوى ببلــدة/مــن الحــارة الوســطى)  عامــا١١(عزالــدين الــشويكي  ومحمــود
 .المبارك األقصى

ــوة ــز معلومــات وادي حل ــة مرك ــت الطفلــين  وأوضــحت محامي ــة أن قــوات االحــتالل حول ّرزان الجعب
  .بشارع صالح الدين قبالة سور القدس من جهة باب الساهرة للتحقيق في مركز تابع لها

  ٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

 لألسبوع الرابع" العيسوية"االحتالل يواصل حملته في : القدس
 

 ومؤسسات االحتالل المختلفة حملتها في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلـة، واصلت أجهزة أمن

تفرضـه علـى البلــدة  وممارسـة العقـاب الجمـاعي بحـق الـسكان والتنكيـل بهـم، وسـط حـصار عـسكري مـشدد
  .لألسبوع الرابع على التوالي

عن عضو لجنة المتابعة في البلدة رائد أبو ريالـة، أن  في القدس، نقال" مدينة القدس"وقال مراسل 
فجـر أمـس حملـة اعتقـاالت جديـدة طالـت مجموعـة مـن المـواطنين بيـنهم الفتـاة  أجهزة أمـن االحـتالل شـنت

فـسه بـسبب عـدم ن ، والتي اعتقلت للضغط على شقيقها بـراء مـن أجـل تـسليم) عاما٢٠(وائل محمود  براءة
 .تواجده في المنزل لحظة اقتحامه

مجد حاليقـة، بـراءة محمـود، وليـد عبيـد، : اعتقاالت شملت وحسب مركز معلومات وادي حلوة، فان
 .زكريا عليان، علي محمد مصطفى، يزن أيمن عبيد، صالح أبو عصب محمد رمزي محيسن، محمد

 . منزله في البلدةإلى خالل توجهه واعتقلت قوات االحتالل أمس الشاب أحمد محمد درويش،

أثناء قيادته دراجته النارية في العيـسوية، واعتـدت  مخيم شعفاط كما اعتقلت الشاب مالك علقم من
 .عليه بالضرب المبرح

المـسجد األقـصى، وهمـا مـن  وأمس األول اعتقلت الشابين أحمد أنور جمجـوم ونـصار جمجـوم مـن
 .بلدة العيسوية

ــ ــسكانوواصــل االحــتالل توقي ــسائقين، فــضال عــن  ف مركبــات ال ــة بحــق ال ــر مخالفــات كيدي وتحري
 .والطرقات الرئيسية والفرعية وتسيير دوريات راجلة ومحمولة فيها االنتشار الواسع في الشوارع

الماضــي وقفــة احتجاجيــة فــي البلــدة ضــد االقتحامــات  وكــان ســكان البلــدة قــد نظمــوا الخمــيس قبــل
بـالقوة  االحتالل والبلدية العبرية والتنكيل بالـسكان، وقـد قمعتهـا قـوات االحـتالل اليومية للبلدة من قبل قوات



 
١٠

 أبنـاءواعتقلـت العـشرات مـن ) ً عامـا٢٠(وأعدمت بدم بارد ومـن مـسافة قـصيرة الـشاب محمـد سـمير عبيـد 
 .بالسكان البلدة مع مواصلة اقتحاماتها للبلدة وتنكيلها

مدخل البلدة الرئيسي، وتوقـف جميـع الـسيارات الخارجـة  ًوما زالت قوات االحتالل تنصب حاجزا عند
ًسيارة بشكل دقيق بحثا عن خلل ما، ويتم تحرير مخالفـة لكـل سـيارة تقريبـا؛ منها، ويجري فحص كل األمـر  ً

  .الذي وصفه السكان بالمخالفات القهرية والكيدية

  ٩/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

  ً دونما في الخليل٢٤يقتحمون األقصى وآخرون يجرفون مستوطنون متطرفون 
  

 - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود باحات المسجد األقصى المبارك -   بترا-  رام اهللا
الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة منذ الساعات األولى من صباح امس الثالثاء، بحماية 

رائيلي وفق ما أفاد مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون مشددة من قوات االحتالل اإلس
  . المسجد االقصى في القدس الشيخ عزام الخطيب

في رام اهللا ان المستوطنين المقتحمين قاموا بجوالت مشبوهة داخل ) بترا( وقال الخطيب لمراسل
حاته وسط التصدي لهم بالطرد ساحات الحرم القدسي الشريف وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في با

  .وهتافات التكبير االحتجاجية من قبل الفلسطينيين

من ناحية أخرى اقتحمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل االسرائيلي برفقة قوة من شرطة االحتالل 
  .ّاالسرائيلي صباح امس الثالثاء، قرية الزعيم شرق القدس المحتلة

دار واالستيطان في قرية الزعيم في بيان لها ان جرافات وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الج
االحتالل هدمت اساسات عمارة سكنية قيد االنشاء في القرية بحجة البناء دون ترخيص من قبل سلطات 

 متر مربع من االرض تعود ملكيتها للمقدسي داوود ٧٠٠االحتالل، مؤكدة ان االحتالل جرف ما مساحته 
  .انية عنصريةعدوان وذلك الغراض استيط

على صعيد آخر قالت جمعية الهالل االحمر الفلسطيني ان عددا من الفلسطينيين بينهم أطفال 
فجر امس الثالثاء جراء اقتحام قوات جيش االحتالل االسرائيلي قرية ترمسعيا  اصيبوا بحاالت اختناق،

  .شمال مدينة رام اهللا، وسط الضفة الغربية

ات جيش االحتالل اقتحمت قرية ترمسعيا، وشرعت باطالق قنابل وذكرت الجمعية في بيان ان قو
  .الغاز السامة بكثافة في المكان، ما أدى إلصابات باالختناق من بينها الطفال
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من ناحية أخرى قام مستوطنون متطرفون يهود وبحماية من قوات االحتالل اإلسرائيلي امس  
المقامة على » كريات أربع«لما تسمى مستوطنة  دونما من األراضي المحاذية ٢٤الثالثاء، بتجريف 

  .أراضي وممتلكات المواطنين شرق مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة

وقال رئيس لجنة مقاومة االستيطان في المنطقة الجنوبية بالخليل عارف جابر في بيان، إن 
 دونما من أراضي ٢٤تالل، بتجريف المستوطنين اصطحبوا آلياتهم الثقيلة وشرعوا بحماية من قوات االح

  .المواطنين، ويعملون على سرقتها من خالل تسييجها، بهدف توسيع المستوطنة المذكورة

وأضاف جابر، ان أصحاب األرض قدموا عدة شكاوى في محاكم االحتالل ويملكون أوراقا ثبوتية 
  .لهإ، واخراج قيد فلسطيني، وأوراقا إسرائيلية تثبت ملكيتهم »طابو تركي«

ً الثالثاء، أربعة عشر مواطنا فلسطينيا في  هذا و اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي فجر امس
  . مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة

وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في 
 لحم وجنين، واعتقلت المواطنين االربعة عشر بزعم أنهم مدن الخليل ونابلس وسلفيت ورام اهللا وبيت

 .مطلوبون

 ١٦ ص١٠/٧/٢٠١٩الدستور 

***  

  مخطط إقامة مدينة يهودية جديدة على أراض لكفر قاسم
 

بلديـة كفـر قاسـم إن مخططـا جديـدا إلقامـة مدينـة يهوديـة جديـدة أعلـن عنـه مـا  قالت – ٤٨عرب 
ئيس الحكومة اإلسرائيلي يستهدف أراض تعود لعـدد مـن أهـالي في مكتب ر" مسؤول أمالك الغائبين"يسمى 

. وعقــدت البلديــة جلــسة طارئـة أمــس، األحــد، بحثــت فيهــا المخطـط ومخــاطره وســبل التــصدي لــه.كفـر قاســم
وأشارت إلى أن مساحة المدينة اليهودية الجديدة تبلغ ضعف مـساحة أراضـي كفـر قاسـم، وستـصل مـساحة 

لمدينة اليهودية مناطق صناعية وبنايات سكنية ومفترقات طرق كبيـرة  لتشمل ا٢٧٤٦,٣٣٤المخطط نحو 
وكشف بلدية كفر قاسم أن هذا المخطط سيبدأ من الحدود الشرقية للمدينة باتجاه أراضي عزون عتمة .جدا

 .شرقا إلى أراضي الزاوية بالضفة الغربية

عة مـن األراضـي مـن أجـل إقامـة مخطط المدينة اليهودية الجديدةوأكدت أن المخطط يستهدف مساحات واسـ
توسعات مستوطنة  المدينة الكبيرة في تاريخ االستيطان في المنطقة الشرقية، وأن هذا المخطط يوازي بحجم

وقام رئيس بلدية كفر قاسم، المحامي عـادل بـدير، فـور نـشر تفاصـيل هـذا المخطـط .أريئيل بالضفة الغربية
ظيم والبناء بعقد الجلـسة الطارئـة للمجلـس البلـدي وطـواقم العمـل والذي جرى إيداعه في اللجنة اللوائية للتن

في البلدية وفي مقدمتهم قسم الهندسة ولجنة التنظيم والبناء، وتـم عـرض المخطـط أمـام الحـضور، وشـرح 
تفاصيل وخطورة المخطط على مستقبل كفر قاسم وخطورة مصادرة األراضي التابعة للمدينة وأهاليها شـرقي 
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تشكيل طاقم مهنـي مخـتص لمتابعـة هـذه القـضية، وعـرض بعـض التوصـيات لـرئيس البلديـة وجرى .المدينة
المخطـط يهـدد البوابـة الـشرقية للمدينـة، وعلينـا "وقال رئـيس بلديـة كفـر قاسـم، إن .بهدف التصدي للمخطط

 ووجه نداء إلى كل أصحاب األراضي فـي المنطقـة الـشرقية المحاذيـة".جميعا أن نقف في وجه هذا المخطط
 شرقا وجنوبا بأن يتواصـل مـع قـسم الهندسـة مـن أجـل تقـديم ٥واألراضي المحاذية لشارع " أورانيت"لمدخل 

وقامــت البلديــة بتــشكيل طــاقم مخــتص مــن أجــل التواصــل مــع مكاتــب .االعتراضــات الجماعيــة ضــد المخطــط
بــواجبهم تجــاه الــسلطة الفلــسطينية وكــل مــا يتعلــق بأراضــي عــزون عتمــة وأراضــي الزاويــة مــن أجــل القيــام 

وذكــرت البلديــة أنهــا أشــكلت طاقمــا مختــصا، وناشــدت األهــالي .أراضــيهم ومواجهــة المخطــط االســتيطاني
ٕوخــصوصا أصــحاب األراضــي فــي المنطقــة المــذكورة بالتوجــه إلــى ديــوان رئــيس البلديــة وابــراز المــستندات 

ن هـذا األمـر فـي غايـة الخطـورة، ال شـك أ: "وختمت البلديـة بـالقول.والوثائق التي تؤكد ملكية هذه األراضي
  ".وعلى الجميع الوقوف وقفة واحدة من أجل منع إقامة هذا المخطط الذي ما زال في طور التخطيط

  ٨/٧/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

*** 

  تقارير

  ُاالعتداءات اإلسرائيلية في القدس تنذر بانفجار األوضاع: قيادي فلسطيني

  ألقصىفي اإلشارة إلى الهدم واالستيطان واستباحة ا

 

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلـسطينية،  قال – قدس برس  خدمة–) فلسطين(رام اهللا 
إن اســتمرار أعمــال هــدم البيــوت والمنــشآت الفلــسطينية فــي القــدس واســتباحة المــسجد  عــدنان الحــسيني،

 عمليـات الهـدم بــ ووصـف الحـسيني فـي بيـان صـحفي لـه اليـوم الثالثـاء،.ُاألقصى، ينذر بانفجـار األوضـاع
هـذه اإلجـراءات والممارسـات : "وأردف.التي تتبعها وتطبقها حكومة االحتالل اإلسـرائيلي" السياسة اإلجرامية"

ُإجــرام وعــدوان ينــدرج فــي إطــار الــسياسة اإلســرائيلية التــي تمــارس بحــق القــدس وأبنــاء الــشعب الفلــسطيني 
افــة المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، ويتحــدى يــضرب بعــرض الحــائط ك"وشــدد علــى أن االحــتالل ".األعــزل

  .، من خالل عمليات الهدم واستباحة األقصى"المجتمع الدولي بشكل صريح ومعلن

هـذه الـسياسة العدوانيـة، هـي سياسـة مدروسـة وممنهجـة بهـدف الـتخلص مـن الوجـود "واعتبر أن 
ٕمن أرضهم واحالل المستوطنين العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة، بهدف تقويض وجودهم واقتالعهم 

وهدمت قوات االحتالل، اليوم، أساسات وأعمـدة إسـمنتية لعمـارة سـكنية فـي حـي الـشيخ عنبـر فـي ".مكانهم
  . متر مربع٧٠٠ًقرية الزعيم شرقي القدس، إضافة لتجريف أرضا فلسطينية تبلغ مساحتها 

ن من طـابقين وأربعـة شـقق، في وادي الجوز والمكو" آل المحضر"واقتحم مستوطنون يهود، منزل 
  .ٍباإلضافة إلى االعتداء وتجريف أراض والعبث فيها
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وفــي ســياق متــصل، أكــد مــسؤول دائــرة القــدس فــي منظمــة التحريــر، أن اســتمرار اقتحــام األقــصى 
يعرض األوضاع في المدينـة المقدسـة النفجـار خطيـر ويجـر المنطقـة "والقيام بجوالت استفزازية في باحاته 

  ". من العنف والتطرفإلى المزيد

ودعا الحسيني، المجتمع الدولي إلـى الـضغط علـى حكومـة االحـتالل لوقـف كافـة أشـكال العنـصرية 
  .التي تنتهجها

ّوبين أن عنصرية االحتالل في القدس تتمثـل فـي؛ سياسـة هـدم المنـازل بـشكل مـستمر، واالعتـداء 
  .على المقدسات اإلسالمية، وخاصة استهداف المسجد األقصى

اصل عشرات المتطرفين اليهـود، اليـوم، اقتحـام باحـات األقـصى مـن جهـة بـاب المغاربـة بحراسـة وو
  .من قوات وشرطة االحتالل الخاصة والقيام بتنفيذ جوالت استفزازية

بالتزامن مع إغـالق بـاب . المزعوم" الهيكل"وتلقى المستوطنين شروحات من حاخامات يهودية عن 
  .ين فيهالرحمة واالعتداء على المصلي

  ٩/٧/٢٠١٩ قدس برس

***  

  شركة فرنسية متواطئة بجرائم الحرب اإلسرائيلية: تقرير

 

ّالـشركات فـي تقريـر لهــا أن  لمراقبـة (SumOfUs) المنظمـة األمريكيـة ّوثقـت – صـفا – بـاريس ٍ
ــة  ــسية العمالق ــأمين الفرن ــستثمر "أكــسا"شــركة الت ــر مــن   ت ــوك ٩١أكث ــر خمــسة بن ــي أكب ــون دوالر ف ٍ ملي ٍ

ٍوالتـي تعـد جميعهـا شـركات" إلبيـت سيـستمز"إسـرائيلية خاصـة لتـصنيع األســلحة  ٍائيلية، وأكبـر شـركةإسـر ّ 

ّمتورطة بشكل مباشر في جرائم الحرب اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ّ. 

والتـي هـي العمـود  التقرير البحثي استثمارات شركة التأمين الفرنسية في البنوك اإلسـرائيلية، ويسرد
ّاألراضي الفلسطينية المحتلة، وفي شركة التصنيع  ّللمشروع االستيطاني اإلسرائيلي غير الشرعي فيالفقري 

 .تستفيد بدورها من تسليح الجيش اإلسرائيلي ، التي"إلبيت"العسكري 

ٍمتنــام لنتــائج التقريــر اليــوم مــن خــالل التعهــد بمزيــد مــن االحتجاجــات،  واســتجاب تحــالف عــالمي
الـرئيس التنفيـذي  ّنيـة مـن المتوقـع أن تـسلم اآلالف مـن رسـائل البريـد اإللكترونـي إلـىحملـة إلكترو ٕواطالق

ّلشركة التأمين الفرنسية، داعيا إياها إلى سحب اسـتهدفت . استثماراتها مـن الـشركات اإلسـرائيلية المتواطئـة ًّ
 .AXA Egypt الشركة الفرنسية في مصر فرع BDS Egypt فيها

ّالعالميــة ألكبــر مــساهمة فــي توقيــع رســالة موجهــة إلــى المــدراء " لإســرائي"ودعــت حركــة مقاطعــة 
 .اإلسرائيلية ّللشركة، لمطالبتهم بإنهاء استثماراتها في الشركات المتورطة في االنتهاكات التنفيذيين
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بـسحب اسـتثماراتها مـن شـركة  (AXA IM) ّوشـددت علـى أنـه رغـم قـرار إحـدى شـركاتها الفرعيـة
 األول الماضـي، تحـتفظ الـشركة األخـرى التابعـة لــ كـانون/فـي شـهر ديـسمبر (Elbit Systems) "إلبيت"

(AXA)وهي ، (AXA Equitable Holdings) للتصنيع العسكري" إلبيت"، باستثماراتها في أنظمة. 

للضغط الشعبي وسـحب اسـتثماراته  (HSBC) ّويذكر أنه في الشهر ذاته استجاب البنك البريطاني
  ".إلبيت"من 

  ٩/٧/٢٠١٩حافة الفلسطينية صفا وكالة الص

*** 

  فعاليات

 ينتدي للحفاظ على هوية المدينة المقدسة) ٣٤جرش (

   أحمد الطراونة-عمان  

ال تغيب شمس القدس لحظة واحدة عن سماء وجدان األردنيين، يستحضرون بهاءها على كل 
  .ّموائدهم اإلبداعية، ويذكرون بها العالم في كل مناسبة

 للثقافة والفنون هذا العام؛ والذي يؤكد من جديد على أهمية الثقافة في ٣٤في مهرجان جرش 
ّفعل المقاومة، تحضر القدس بكامل حلتها، ويعاد إنتاج الخطاب الجمعي المقاوم في ندوة يتوقع منها أن 
 تضيف الكثير في سياقات التعريف والتنبيه بما يدور في هذه المدينة من محاوالت حثيثة لتهويدها وطمس

الندوة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان جرش وتنظمها رابطة الكتاب األردنيين .ذاكرتها وتغيير جغرافيتها
، بمشاركة باحثين وأكاديميين من فلسطين واألردن، تأتي في سياق »القدس في الوجدان العربي«: بعنوان

دينة العربية ومقدساتها، ويؤكد الحراك الثقافي الذي يؤسس لحفظ الذاكرة ويسهم في الحفاظ على هوية الم
على عمق العالقة بين أهل األردن ومدينتهم المقدسة التي كانت قصة نضال وكفاح للمثقف والجندي 
ٕاألردني في ساحات معاركها وعلى أسوارها، وقصة وصاية واعمار وبناء ودفاع مستمر من قبل القيادة 

 تموز ٢٤تي ستقام في العاشرة من صباح يوم األربعاء الندوة ال.األردنية الهاشمية عن المدينة ومقدساتها
من إعداد الكاتب مخلد بركات، » المرابطون«: الجاري في المركز الثقافي الملكي وتفتتح بفيلم بعنوان

ّالمطران عطا اهللا حنا : عزت جرادات. ستكون على مدار جلستين، يشارك في الجلسة األولى التي يديرها د
، بينما يتحدث إمام المسجد األقصى »رسالة القدس وفلسطين للرأي العام«:  عنوانمن القدس بورقة تحمل

الدور «، ويتحدث عبداهللا كنعان عن »مقاومة المرابطين لمخططات االحتالل«الشيخ عكرمة صبري عن 
علي محافظة . ربحي حلوم، سيتحدث د. وفي الجلسة الثانية التي سيديرها د.«األردني في حماية القدس

القدس من «، بينما يستعرض نواف الزرو تاريخ القدس الحديث بورقة بعنوان »القدس إلى أين؟«عن 
، »آفاق ومستقبل المدينة المقدسة«وليد عبد الحي ورقة بعنوان . ، فيما سيقدم د»هرتزل حتى ترمب

  .«اإلعمار الهاشمي والوصاية على المقدسات«عبد اهللا العبادي عن .ويتحدث د
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الندوة ومن خالل عناوين مداخالتهم يؤكدون على أهمية المدينة المقدسة في المشاركون في 
الوجدان العربي ولكل المؤمنين، وسيكشفون عن جذور الصراع في هذه المدينة ومقاومة سكانها لسياسات 

ارات وأهمية القر. االحتالل اإلسرائيلي والتطهير العرقي الذي تمارسه دولة االحتالل تجاه المجتمع المقدسي
التي صدرت مؤخرا بحقها والتقلبات السياسية والبعد التاريخي والسياسي والديني، وكيف يمكن مجابهة ذلك 

وفي قراءة .من خالل الحزم ببناء موقف ثقافي عروبي يستند إلى هذه الثوابت تجاه هذه المدينة المقدسة
مدى حاجة هذه المدينة لموقف عربي لعناوين المداخالت التي سيقدمها المتحدثون في هذه الندوة، يظهر 

موحد يكبح جماح المواقف الغربية التي تسهم في قتل تاريخها، ويسهم في كبح جماح الزحف االستيطاني 
اإلسرائيلي المتواصل، وما تولد عنه من واقع مؤلم ومرير على سكان المدينة، جراء تكريس االحتالل لواقع 

الندوة التي ستؤشر بوضوح إلى أهمية السياسة . المدينة المقدسةقانوني يستندون إليه في مصادرة أراضي
األردنية والوصاية الهاشمية تجاه القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية والمواقف األردنية الثابتة 
تجاهها، عليها أن تعيد قراءة الواقع العربي المتردي الذي يعد أحد أسباب التمادي الذي يقع على المدينة 

ل االحتالل، وأن تدعو إلى أهمية تشكيل موقف موحد يستند إلى جذور ثقافية عربية موحدة قادرة من قب
  .على إنضاج موقف سياسي جاد في مواجهة الغطرسة الصهيونية

يعود مهرجان جرش من جديد، ليثبت من خالل هذه الندوات مدى التزامه برسالته الثقافية الداعية 
يه دفة الفعل الفني اإلبداعي وتحويله إلى فعل نضالي يرتكز إلى قضايا األمة لتحريك الراكد الثقافي، وتوج

فهذه الندوة المتخصصة هي جزء أصيل من النضال العربي المستمر في سياق الصراع . والوعي بها
  .ّالحضاري مع مشروع صهيوني يحاول أن يتجذر ثقافيا

  ١٨ص/١٠/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  "صفقة القرن"ف العربي لمواجهة مؤتمر يدعو لوحدة الص: بيروت
  

 أصدر المنتدى الشعبي العربي الموسع المنعقد في بيروت، مشروع ورقة – وكاالت – بيروت
متحدون في مواجهة صفقة .. إعالن بيروت“: العمل المقدمة من المؤتمر القومي العربي، تحت عنوان

رفضهم الكامل ” صفقة القرن“ مواجهة وأكد المجتمعون في لقائهم السياسي الشعبي لدراسة سبل.”القرن
وشددوا على أن .بتجلياتها وخطواتها السابقة والحالية والقادمة كافة” صفقة القرن“لما يسمى بـ 

مشروعهم هو دعم المقاومة بأشكالها كافة وفي مقدمتها دعم المقاومة المسلحة، ما يتطلب من أبناء 
لم تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة وخاصة مسيرات العودة االمة وقواها وتنظيماتها كافة ومن أحرار العا

اإلسالمي، / وجاء المنتدى بدعوة من المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي.والمرابطة في األقصى
والمؤتمر العام لألحزاب العربية، ومؤسسة القدس الدولية، واللقاء اليساري العربي، والجبهة العربية 
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ٕ شخصية سياسية وحزبية ونقابية وثقافية وحقوقية واعالمية يمثلون مختلف ٣٠٠وحضره  .التقدمية
  .فصائل العمل الفلسطيني وكل ألوان الطيف السياسي والفكري والحزبي العربي من المحيط إلى الخليج

وحضره من حركة حماس، عضو مكتبها السياسي حسام بدران، وممثلها في لبنان أحمد عبد 
ركة، ومن حركة فتح أعضاء لجنتها المركزية عزام األحمد، وروحي فتوح، وعباس الهادي، وسلفه علي ب

  .زكي

  فرصة تاريخية

واعتبر المجتمعون انخراط أي جهة أو نظام عربي أو إسالمي في مسار الصفقة المشؤومة خيانة 
  .في جريمة محاولة االجهاز على قضية فلسطين) شراكة(لألمة ولثوابتها ومقدساتها 

لموقف الجامع للشعب الفلسطيني سلطة وفصائل وأبناء فلسطين كافة ضد ما يسمى بـ وثمنوا ا
، واعتبروا أن هذا االجماع فرصة تاريخية نادرة ليضع الفلسطينيون يدا في يد للتصدي ”صفقة القرن“

  .لهذا الخطر الداهم

لتبني برنامج كما اعتبروا أن الوقت قد حان لإلعالن عن انتهاء اتفاقيات أوسلو ومخرجاتها و
  .فلسطيني موحد على طريق تحرير فلسطين وعاصمتها القدس

ودعا المجتمعون إلى العمل على تنظيم قمة شعبية عربية ضد ورشة العار في المنامة إلعالن 
  .الموقف العربي واالسالمي الحقيقي من صفقة العار

عبي الذي انعقد في الثاني من الش- ًواعتبر المجتمعون لقاءهم الجديد هذا استكماال للقاء السياسي
ميثاق األمة في مواجهة صفقة “يونيو الماضي عشية ورشة كوشنير الفاشلة في المنامة، وأنه ينطلق من 

  .الذي أقره في ذلك اللقاء” العار

  العامل الحاسم

الشعبي (ومن جملة التوصيات على الصعيد السياسي، أكد المنتدى أن وحدة الموقف الفلسطيني 
  .في مواجهة الصفقة كانت وستبقى العامل الحاسم في إفشال هذه الصفقة وكل مخرجاتها) والرسمي

وبينوا أن ذلك تجلى بوضوح من خالل الفشل الذريع الذي أصاب ورشة كوشنير في المنامة 
  .ًوبإقراره شخصيا بعد هزال الحضور الكمي والنوعي والرفض الشعبي العارم لها من المحيط إلى الخليج

المنتدى على ضرورة السعي لترجمة هذا الموقف الفلسطيني الموحد إلى آليات وصيغ عمل وشدد 
  .تضمن تجاوز حال االنقسام القائم

ودعا المجتمعون لالستفادة من أجواء التالحم اليي برزت بين القوى الشعبية العربية، بمختلف 
 كل قطر، من أجل معالجة حال ألوان الطيف السياسي والعقائدي والحزبي على مستوى األمة، وداخل

  .االنقسام والتفتيت والتشرذم السائدة في عالقات هذه القوى
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وطالبوا بالسعي بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية المشروعة إلسقاط كل أشكال التعامل والتنسيق 
  .مع العدو الصهيوني

ٕرياضي واإلعالمي واحياء كما طالبوا بوقف كل أشكال التطبيع السياسي واالقتصادي والسياحي وال
  .مكاتب المقاطعة، وتفعيل كل القرارات الرسمية العربية ذات الصلة

وشددوا على ضرورة إيفاء الحكومات العربية واإلسالمية بالتزاماتها المالية لدعم صمود الشعب 
  .الفلسطيني

هرية كحد  بتنظيم فعالية شعبية ش-وفق توصيات المنتدى–وتعهدت كل جهة مشاركة في اللقاء 
ًأدنى على األقل وسط الشباب الجامعي ابتداء بحلقة نقاش وانتهاء بتظاهرة مرورا باعتصام ورفع يافطات 

  .وحمالت هاشتاغ على وسائل التواصل

ً شهرا على ١٥ووجه المجتمعون التحية لمسيرات العودة وكسر الحصار المستمرة منذ أكثر من 
تفاضة شاملة ضد االحتالل واالستيطان وتعويد القدس، وهي تخوم غزة، داعين إلى تعميمها لتشكل ان

 .وحدها القادرة على إسقاط صفقة العار ومفاعيلها

  ٢٦ ص١٠/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  «BDS» والسبب.. رابطة أكاديمية أوروبية تلغي مؤتمرها في إسرائيل
 

الطب النفسي، ألغت رابطة أكاديمية أوروبية، تضم باحثين في مجال  - الرأي–لقدس المحتلة ا
  .(BDS) خطتها عقد مؤتمرها القادم في إسرائيل، وذلك في أعقاب مخاوف من ردود فعل حركة المقاطعة

 ٤٠٠، والتي تضم نحو (ENMESH) «الشبكة األوروبية لتقدير خدمات الطب النفسي«وكانت 
. في القدس، ٢٠٢١عضو، قد قررت في مؤتمرها األخير عقد المؤتمر القادم، المقرر في صيف عام 

  .وصدر إعالن رسمي بذلك في الشهر الماضي

وبعد نحو أسبوعين، بعث رئيس اللجنة اإلدارية والبروفيسور في جامعة نوتنغهام، مايك ساليد، 
  .رسالة إلى أعضاء إدارة الشبكة أعلن فيها قراره إلغاء عقد المؤتمر في إسرائيل

لها إن ساليد قرر إلغاء عقد المؤتمر عن مصادر اطلعت على رسالة قو» هآرتس«ونقلت صحيفة 
  .في القدس في أعقاب شكاوى أرسلها عدد من أعضاء اإلدارة بشأن اختيار المكان

وجاء أن ساليد أشار في رسالته إلى أنه لو واصلت الرابطة برنامجها عقد المؤتمر المقبل في 
ة لضغوطات من جانب حملة إسرائيل لكانت ستنشغل في السنتين المقبلتين بالخالفات، وستكون خاضع

  .المقاطعة

األلمانية، براند بوشنر، » أولم«وبحسب الصحيفة، فإن المحاضر في الطب النفسي في جامعة 
كما استقال . والذي يشغل منصب سكرتير اللجنة اإلدارية، قد استقال قبل عدة أيام احتجاجا على القرار
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وأرسلت . يل في اللجنة، ديفيد رو، للسبب نفسهالمحاضر في الطب النفسي في جامعة حيفا ومثل إسرائ
، رسالة «ENMESH» الرابطة اإلسرائيلية للتأهيل النفسي، والتي ينشط كثيرون من أعضائها في

  .احتجاج

وعقب ساليد على االحتجاجات بالقول أن عدد من أعضاء الرابطة في أنحاء أوروبا عبروا عن 
  .حين أيد آخرون ذلكقلقهم بسبب مكان عقد المؤتمر المقبل، في 

وأضاف أنه كرئيس للرابطة أجرى مشاورات مع أعضاء إدارتها وخارجها، بما في ذلك مع 
 وفي أعقاب هذه المشاورات توصل إلى نتيجة أن تغيير الخطة سوف يخدم مصالح. إسرائيليين

«ENMESH» ،بشكل أفضل  

  القرار عملي من أجل مصالحوأشار إلى أن هناك من اعتبر قراره أيديولوجيا، إال أنه قال إن

«ENMESH»وانه صدر بدون أي تدخل، ودون اإلعالن عن دعم أو عدم دعم حركة مقاطعة إسرائيل ،ٕ.  

 صوتت منظمتان أكاديميتان في الواليات المتحدة، رابطة ٢٠١٣يذكر في هذا السياق أنه في العام 
طعة الجامعات والمؤسسات األكاديمية في الدراسات اآلسيوية األميركية ورابطة دراسات أميركا، على مقا

األميركية، وألغي عام ) علم اإلنسان(كما صدر قرار مماثل من قبل الرابطة األنثروبولوجية . إسرائيل
٢٠١٦.  

وفي آذار الماضي، صوت مجلس جامعة كيبتاون في جنوب أفريقيا إلى جانب فرض المقاطعة 
  .رائيلية وعلى األكاديميين اإلسرائيلييناالقتصادية على كل المؤسسات األكاديمية اإلس

  ٩ص/١٠/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عربية

  األردن وفلسطين حضارة التاريخ والمصير المشترك.. حتى نلتقي
  

  *سري القدوة

لم تكن العالقات الفلسطينية االردنية مجرد عالقة بين شعبين او دولتين بل كانت وعبر التاريخ، 
رة واحدة عمدت بدماء الشهداء، وصيغت بأسس قائمة علي المبادئ هي عالقة مصير مشترك وحضا

الراسخة التي اسسها االجداد لتمتد عبر االجيال ولتشكل نموذجا اساسيا لصياغة المستقبل الواعد بين 
ٕالشعبين، وان األردن بالنسبة للشعب الفلسطيني هي حضارة التاريخ وهي بوابة فلسطين وعمقها التاريخي 

بي النابض، وجسور المحبة والتواصل العربي، وان العالقات االردنية الفلسطينية هي عالقات والعمق العر
تاريخية ثابتة بالتاريخ والجغرافيا، وهذا يدفعنا الي ضرورة االعتماد الكلي علي تحديد اولويات العمل 

لسطينية واالستفادة من الوطني من اجل ايجاد وبناء االستراتجية الوطنية واالقتصادية وبناء المؤسسات الف
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التجارب االردنية في شتى المجاالت العلمية والطبية واألكاديمية واإلعالمية والقانونية، وتحديد استراتجية 
االستقالل الوطني واالقتصادي عن االحتالل، واالعتماد الكلي علي دعم المؤسسات االردنية والخبرات 

نهوض بمجاالت التنمية المستدامة ما بين فلسطين واألردن العربية ووضع الخطط والبرامج الكفيلة في ال
والعمل على اقامة مشاريع استراتيجية في مجال الطاقة واالتصاالت والتنمية االقتصادية واالجتماعية 

  .والتعاون في شتى المجاالت العلمية واإلعالمية والسياسة ومجال العلوم الشرطية

سطين هي عالقات تاريخية عميقة جاءت تأكيدا علي رسالة ان العالقات الثنائية بين األردن وفل
الملك عبد اهللا الثاني والرئيس محمود عباس، ومواقف األردن الثابت من القضية الفلسطينية وسعيها 

، ١٩٦٧لتحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، من خالل اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 
الالجئين، وان االردن كانت وستبقي تعمل علي تقديم كافة أشكال الدعم وعاصمتها القدس وضمان عودة 

للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده وخاصة في القدس أمام االجراءات االسرائيلية كما ان المواقف التاريخية 
لألردن الشقيق واضحة ومعبرة عن رفضه ألي مساومة او مشروع أو صفقة أو حل اقتصادي يكون بديال 

  . السياسيعن الحل

ان المرحلة الراهنة تدفعنا الي العمل ضمن االتفاقيات الموقعة بين البلدين وبروتوكوالت التعاون 
االساسية وضرورة تفعيل وتطوير عمل اللجنة العليا األردنية الفلسطينية المشتركة والتي وقعت العديد من 

ه مباشرة بعد تشكيل السلطة الوطنية م وتم توقيعي١٩٩٥االتفاقيات، حيث كان اولها اتفاق تجاري عام 
- ١٩٩٥الفلسطينية، ومن ثم تم التوقيع علي العديد من االتفاقيات الهامة بين البلدين خالل الفترة 

م، وتأتي اليوم زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه الي االردن من اجل تفعيل االتفاقيات ٢٠١٠
لية إلعالن االستقالل االقتصادي، واالتفاق مع األردن للربط االقتصادية والبدء باتخاذ الخطوات العم

الجمركي على المعابر وتشجيع االستيراد عبر موانئها، وبالتالي ال بد من تفعيل االتفاقيات وتطويرها بعيدا 
عن االحتالل االسرائيلي، الذي يقف عائقا حقيقيا امام تطوير العالقات بين الشعبين وصياغة اسس 

كون كفيلة في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومواجه خطط االحتالل ومشاريع التصفية وما للمستقبل ت
يعرف بصفقة القرن االمريكية ووضع حد للحصار المالي الذي تفرضه سلطات االحتالل علي القيادة 

  .والشعب الفلسطيني

منطقة التجارية الحرة اننا بحاجة ماسة للعمل علي البدا الفوري بالتطبيق الفعلي لبرنامج إقامة ال
وتشجيع االستثمار، وتطوير المشاريع االقتصادية واالنطالق إلقامة مركز التجارة الفلسطيني االردني، 

  .وتفعيل بروتوكول التعاون في مجال االتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية

د هذه ان هذا العمل المشترك بين االردن وفلسطين هو عمل راسخ وفاعل ومهم وان تجسي
العالقات التاريخية بين الشعبين يتطلب االنطالق الفورى لتطبيق رؤية القيادة بين البلدين وتعزيز صمود 
ابناء الشعب الفلسطيني وأهمية إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العالقات االقتصادية والتجارية 
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من شئنها رفع مستوى التعاون والسياسية بين فلسطين واألردن ووضع التصورات المستقبلية والتي 
االقتصادي والتنسيق بين البلدين، وانعكاس ذلك علي مستوى العمل العربي، وأهمية مشاركة القطاع 

  .الخاص والقطاع العام وتحملهم المسؤولية في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

بر علي ورق بل كانت عبر ان العالقة الصادقة والتاريخية بين االردن وفلسطين لم تكن مجرد ح
التاريخ، هي تجسيد حقيقي لحماية الشعب الفلسطيني وتمثيله ضمن المؤسسات االردنية للحفاظ علي 
الهوية الفلسطينية والسعي لالستقالل االقتصادي عن االحتالل، والعمل علي بناء المؤسسات الفلسطينية 

حقيق آمال وطموحات الشعبين، على طريق القادرة علي حماية المشروع الوطني ووضع استراتيجية لت
  .تحقيق الوحدة والتكامل العربي الشامل

ان االردن وفلسطين يقفان معا جنبا الي جنب وبمواقفهما الرسمي والشعبي حيث يرفضان ما 
تسمى صفقة القرن، وتفرعاتها ومحاوالت فرض هذه الخطة على الشعب الفلسطيني والدول العربية، 

 كل المواقف بان التمسك الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد مؤكدتان دوما وفي
للشعب الفلسطيني، وعلى ضرورة التنسيق المشترك والتحرك على الصعيد الدولي من أجل خلق لوبي 
عربي لكسب الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات 

  .ية الدوليةالشرع

لبناء استراتيجية شاملة )  اردنية- فلسطينية (إننا بحاجة ماسة للعمل علي رسم خارطة طريق 
ٕلمواجهة االحتالل اإلسرائيلي واإلدارة االمريكية برئاسة ترامب، واسقاط مشاريعهم التصفوية والتصدي لكل 

واجهة القرارات واالنتهاكات محاوالت تمرير ما يسمى بصفقة القرن، واتخاذ خطوات عربية فورية لم
االسرائيلية المدعومة أميركيا بصورة سافرة وغير مسبوقة، والتي اصبحت تشكل خطورة على مجمل 
االوضاع العربية والقضية الفلسطينية، وان هذا االمر يتطلب اوال ضرورة االستقالل االقتصادي والوطني، 

علي العمل المشترك بين الشعبين من اجل االنفكاك والبدء فعليا ببناء المؤسسات االقتصادية المبنية 
االقتصادي عن االحتالل، وان عمق العالقات التاريخية التي تربط بين فلسطين واألردن، وما يجمع بينهما، 
من قواسم مشتركة كثيرة، تؤكد دوما علي اهمية الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة بقيادة الملك عبد اهللا 

  .ٕي مختلف المحافل والمجاالت، من أجل نيل الحرية وانجاز االستقالل الوطنيالثاني لفلسطين ف

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية -  سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

  ١٣ ص١٠/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 
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   من واجبنا جميعا طا اهللا حنا كما ندافع عن االقصىسيادة المطران ع

  ان نتصدى للمتآمرين على اوقافنا المسيحية في القدس 

 

 قال سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم االرثوذكس اليوم لدى استقباله –القدس  
وفدا من موظفي االوقاف االسالمية في القدس بأننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا ورفضنا لالقتحامات 

التي يقوم بها المستوطنون لباحات المسجد االقصى وذلك بطريقة استفزازية مستمرة المستمرة والمتواصلة و
ومتواصلة فما حدث خالل االيام الماضية وما يحدث بشكل دائم ومستمر من اقتحامات واستفزازات انما هي 

  .ظاهرة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيال 

ومن يقومون باقتحامه فالزيارة متاحة لمن هنالك فرق شاسع بين من يقومون بزيارة المسجد االقصى 
يرغب بزيارة هذا المكان المقدس اما االقتحامات فهي ظاهرة هدفها مبيت وهو االستعداد والتخطيط لشيء 

  .ما بحق هذا المكان من خالل تقسيمه زمانيا ومكانيا وصوال الى ما اخطر من ذلك 

االسالمية ولكافة ابناء شعبنا الفلسطيني بان اولئك ما اود ان اقوله لكم ولكافة المسؤولين في االوقاف 
الذين يستهدفون االقصى ويخططون لتقسيمه زمانيا ومكانيا ويقتحمونه بشكل استفزازي انما هم ذاتهم 
المعتدون على اوقافنا المسيحية والتي تسرق منا بطرق غير قانونية وغير شرعية وعبر اشخاص ليسوا 

د اوجد االحتالل له في القدس سماسرة وعمالء ومرتزقة وادوات مسخرة في مخولين بأن يقوموا بذلك، فق
خدمة مشروعه االستعماري في المدينة المقدسة وبعضهم يعمل في الخارج ويقوم بتوجيه ما يحدث هنا 

  .على االرض من مكاتبهم المكيفة دون اي وازع اخالقي او انساني 

ة االحتالل وهؤالء هم المسؤولون عن تسريب عقارات باب هنالك عمالء ومرتزقة وادوات يعملون على خدم
  . وحتى هذه الساعة ٤٨الخليل وغيرها من العقارات المسيحية والتي سرقت منا منذ عام 

كثيرة هي االوقاف والعقارات واالراضي التي سربت لالحتالل منذ النكبة وحتى اليوم ولكن ما يحدث في باب 
وذكسية العريقة في باب الخليل انما تعتبر انتكاسة غير مسبوقة تستهدف الخليل وما يخطط لالبنية االرث

كنيستنا وحضورنا وعراقة انتمائنا لهذه االرض كما انها تستهدف مدينة القدس كلها وطابعها وتاريخها 
  .وهويتها وتراثها ومالمحها 

االرثوذكسية العريقة في تلك ان ما يخطط له المستوطنون في باب الخليل والذين يستعدون القتحام االبنية 
  .المنطقة انما تعتبر نكبة جديدة تستهدف القدس بشكل عام والحضور المسيحي بشكل خاص 

من سرب وباع وقبض وخان االمانة ال يحق له ان يقوم بذلك أما اولئك الذين غطوا هذه الجرائم ودافعوا 
  .عن مرتكبيها فهم شركاء في الجريمة المرتكبة بحق القدس

لك متواطئون ومتخاذلون وهنالك مرتشون قبضوا المال من اجل صمتهم او من اجل ان يزوروا الحقائق هنا
  .والوقائع وفي كلتا الحالتين فإن هؤالء يتحملون مسؤولية مباشرة تجاه ما يحدث في مدينة القدس
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  آراء عبرية مترجمة

  دعم المسيحيين االفنجيليين إلسرائيل مرتهن بمعتقدهم
  

  ٩/٧/٢٠١٩أسرة التحرير  -  هآرتس

ما يجري هذه األيام في واشنطن يعد أحد األحداث األكثر تأثيرا على السياقات هنا في البالد 
ل اليمين اإلسرائيلي منذ سنين ويعم. ”مسيحيون متحدون من اجل إسرائيل“فالمؤتمر السنوي لمنظمة 

على توثيق الحلف، السياسي والمالي، مع المسيحية االفنجيلية، الداعمة للمشروع الصهيوني كجزء من 
  ).يعتقدون أن تجمع اليهود في فلسطين أحد عالمات عودة السيد المسيح(معتقداتها، 

نجيلي مساهمة حاسمة في من االفنجيليين البيض صوتوا لترامب، وساهم اللوبي االف% ٨٠نحو 
قرار ترامب نقل السفارة األميركية إلى القدس، واالعتراف بالسيادة اإلسرائيلية في الجوالن، وكان لهم تأثير 
ٕمباشر على السياسة األميركية في موضوع إيران، واغالق وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين 

وكما يذكر، فان احتفال نقل السفارة ). مقاطعة إسرائيل(”  اسبي دي” والمعارضة لحركة ال ” األونروا“

دساتنا االسالمية نناشد جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على مق
والمسيحية بضرورة اتخاذ التدابير السريعة لوقف الجريمة التي ترتكب في باب الخليل وهوية المسربين 
معروفة للقاصي والداني وهنالك ثغرات قانونية يجب ان تستغل وهنالك ضغوطات سياسية يجب ان تمارس 

 علينا وعلى كنيستنا ومسيحيي مدينتنا بهدف ابطال هذه الصفقة المشؤومة التي تبعاتها ستكون كارثية
  .وعلى مدينة القدس بشكل عام 

وكما انه من واجبنا ان ندافع عن االقصى المستهدف والمستباح هكذا من واجبنا جميعا ان ندافع عن 
  .االوقاف المسيحية التي تسرب وتسرق منا في وضح النهار 

من ال يستحق والعقارات الوقفية في القدس ليست ان من يسرب هذه العقارات انما يقدم ما ال يملك الى 
سلعة معروضة للبيع بل هي اوقاف وجب الحفاظ عليها واستثمارها واستغاللها بما يخدم ابناء القدس 
ودعم صمودهم وبقائهم والحفاظ على مقدساتهم وجذورهم العريقة والعميقة في تربة هذه االرض المقدسة 

.  

قدس على موقفها الوطني المبدئي ونحن معكم في كل جهد يبذل في الدفاع نشكر االوقاف االسالمية في ال
ابطال صفقة باب الخليل ولكن هذا يحتاج الى جهد  عن االقصى ومعا وسويا يجب ان نعمل من اجل 

  .ويحتاج الى عمل قانوني وضغط سياسي من القيادة السياسية في االردن وفي فلسطين 

  ١٠/٧/٢٠١٩مكتب رالمطران عطاهللا حنا 

*** 
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.  القس جون هايجي–” مسيحيين موحدين من اجل إسرائيل“تضمن مزايا افنجيلية بل وخطابا لمؤسس 
  .كما أن احتفاالت هذه السنة لنقل السفارة جرت برعاية داعية مسيحي

الواقع في إسرائيل، بتشجيع الحلف ان ما يدفعه ترامب لمصوتيه المسيحيين يغير بشكل حرج 
اليميني، وليس فقط في الواليات المتحدة بل في دول أميركا الالتينية ايضا وعلى رأسها البرازيل وحتى في 
استراليا والفلبين يؤثر النمو المتواصل في الطائفة االفنجيلية المؤيدة للصهيونية على السياسة تجاه 

  .إسرائيل

فكنيسة افنجيلية في ميامي .  تتوقف عند المسيحية الجغرافية السياسيةان مواقف االفنجيليين ال
. اجلت هذه السنة حدثا خيريا إلسرائيل بعد أن شارك القنصل اإلسرائيلي في مسيرة الفخار المثلية المحلية

ان التداخل بالمصالح بين اليمين المسيحاني . كما أنهم يقفون خلف موجة تشريعات ضد االجهاض
 وامناء الهيكل االفنجيليين مؤقت بالتالي قد يتسبب ذلك بامكانية كامنة اللحاق ضرر اجتماعي اليهودي
  .بإسرائيل

إن حكومة تحرص على مستقبل الدولة وتفكر للمدى البعيد في حياة مواطنيها ال يمكنها أن تسمح 
يهود يؤدون دورا مؤقتا لنفسها أن تشتري بشمولية الدعم لها من طائفة تعمل انطالقا من اإليمان بأن ال

إن الفرصة لجني األموال والدعم لمشروع االحتالل والمستوطنات تغشي . في مسيرة الخالص المسيحي
على دولة إسرائيل أن تنفض عن نفسها . هذه لعبة خطيرة بنار دينية. عيون معسكر اليمين وزعمائه

 .عناق الدب االفنجيلي

  ٢٥ ص١٠/٧/٢٠١٩الغد 

***  

زيةاخبار باالنجلي  

The elusive saga of ‘Peace to Prosperity’ 
 
Jul 09,2019 - The “Peace to Prosperity” conference that convened during the last week of 
June in Manama, the capital city of Bahrain, ended without leaving a trace of memorable 
impact, despite the intensive preparations, lavish promises and fanfare. This is not difficult 
to comprehend, as the entire project was not real. It was no more than an improvised 
attempt to salvage the so-called “deal of the century”. 
The Bahrain enterprise was devised as bait to entice the Palestinians to reconsider their 
rejection of Jared Kushner’s plan, designed to tempt the Palestinians to forego their 
political rights, to end a century-old struggle for independence and statehood and to 
liberate themselves and their land from a seven-decade-old occupation in exchange for 
improving their living conditions. 
Simultaneously, the Bahrain plan was also meant to allure the neighbouring Arab 
countries, particularly those which host Palestinian refugees, to buy into the plan and agree 
to provide permanent residence status to the Palestinians in order for them to drop their 
rightful claim of returning to their original homeland in Palestine. They would also be 
rewarded with development projects and cash. 
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The plan was seriously flawed. 
As bait, it was hardly smart. A smart fisherman would attach a nice piece of meat, or fish-
attracting food, to a hook. The hook that will be hidden inside the bait would then be 
dropped in the water from the fishing rod so that the fish would be fatally hooked when it 
jumps to retrieve and swallow the food. The idea of baiting is to deceive the fish into 
believing the food is not trapped. 
But unlike successful fishermen’s methods, the approach of Kushner and his team to the 
Palestinians, and, indeed, to their Arab neighbours, has been so blatantly exposed, where 
every move was sending unlimited warnings to the Palestinians to be extremely cautious of 
a poisoned bait on its way to them, and, indeed, they have been. 
The “deal of the century” consists of two parts: political and economic. The political aspect 
was meant to come first so that peace would precede economic development; hence the 
dramatic title “Peace to Prosperity”. But early revelations of details of the political part, in 
fact the US-sponsored implementation measures concerning Jerusalem, UNRWA, the 
Golan Heights, the promised annexation of parts of the West Bank and punitive economic 
measures against the Palestinians, had made it impossible for Kushner and his team to 
proceed with their counterproductive tactics. Not just the Palestinians, but also most other 
world powers were sceptical of a plan that left nothing, absolutely nothing for the 
Palestinians, nothing of their internationally and historically recognised rights. 
As a result, the declaration of the deal was repeatedly postponed with one excuse or 
another during the past 30 months. 
Kushner finally came up with the idea of reversing the order. By introducing the economic 
part in the Bahrain meeting, he hoped the promise of $50 billion and a tall list of projects 
over a period of 10 years may change the Palestinian mood. It did not. Neither have the 
Palestinians, nor the other concerned Arab parties, shown any sign of approval, insisting 
instead on the fulfilment of Palestinians’ rights first. 
The show ended as it began, with no impact. Even Kushner had to admit the Bahrain 
gathering was a failure, though blaming the Palestinian absence for it. The promise was 
unreal; it was clearly recognised, even by those who took the trouble to attend, as unreal; 
there was no money, no visible funders and many of the planned projects were recycled 
from past failed attempts. Not only that, but Kushner made it very clear in his Bahrain 
introductory speech that development would follow peace, not the other way round; 
meaning that the Palestinians and the Arab states would have to agree to the political terms 
of “the deal of the century” — terrible, impractical and immoral as they are — before they 
qualify for the imaginary prize money, if that would ever materialise. This was a classical 
exercise in futility. I honestly cannot conceive how the promised declaration of the “deal of 
the century” can happen later this year under the existing conditions. 
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The book of Palestine National liberation vs endless negotiations 
 
Ramzy Baroud 
Those who are still hoping that the new American agenda on Palestine and Israel is 
temporary, or reversible, should abandon this false hope. Washington’s complete adoption 
of Israel’s messianic, extremist policies regarding occupied Palestine has been a long time 
in the making. And it is here to stay. 
Despite the unmistakable clarity in the American political discourse regarding Palestine, 
the Palestinian Authority (PA) is still trapped in a 25-year long, ineffectual political 
paradigm. Unable to move past their disproportionate reliance on American validation and 
lacking any real strategic vision of their own, PA President Mahmoud Abbas and his men 
are operating within a clichés-centred trajectory of a “negotiated peace”, a discourse that 
was, itself, invented and championed by Washington and its allies. 
Newly-appointed, not elected, Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh, conveyed 
this very sentiment in his June 24 interview with CNN’s Christiane Amanpour. “If you 
look at the literature, if you look at the statements, our President has been working by the 
book,” he said.  
What book was Shtayyeh referring to? Certainly not the book of international and 
humanitarian law, which has devised a clear path aimed at achieving Palestinian freedom, 
rights and territorial sovereignty.  
It is, rather, a book that is written by Washington, from which brazen pro-Israel agenda 
has preceded the Donald Trump administration by decades.  
This is, in fact, the core ailment of Palestinian politics, as practiced by the PA. Throughout 
the years, the PA has received hundreds of millions in American funds, in exchange for 
sidelining the UN in favour of a complete American hegemony over the so-called “peace 
process”. Abbas’ recent attempts at reviving the role of the UN and its affiliated 
institutions is a belated attempt at correcting a historical mistake. 
What will it take for Shtayyeh, and his boss in Ramallah, to abandon the American option 
and, instead, develop a rounded strategy that is founded on national unity, democratic 
representation and international solidarity? Much precious time has been lost subscribing 
to the one-sided American book, which has no room for a Palestinian discourse of national 
liberation, unconditional freedom and basic human rights.  
While Trump’s adviser and son-in-law, Jared Kushner, was referring to Palestinians as 
“hysterical and erratic”, following the two-day Bahrain economic conference, US Middle 
East “peace envoy” Jason Greenblatt was challenging the very terminology used by the 
entire international community regarding the illegal Israeli Jewish colonies in occupied 
Palestine. 
“People [should] stop pretending [that] settlements, or what I prefer to call 
‘neighbourhoods and cities,’ are the reason for the lack of peace,” the American envoy told 
participants at the “Israel Hayom Forum for US-Israeli Relations”. 
For the record, the widely-circulated rightwing Israeli newspaper, Israel Hayom which 
sponsored the conference, is financed by pro-Israel American casino mogul, Sheldon 
Adelson. The latter is known to be the primary advocate behind Trump’s misguided 
policies in Palestine, including Washington’s recognition of Occupied Palestinian East 
Jerusalem as part of Israel’s capital. 
Greenblatt is but one of several unabashedly pro-Israel American politicians, who have 
taken the already biased US foreign policy to a whole new low. This clique also includes 
former US ambassador to the UN Nikki Haley and Washington’s Ambassador to Israel 
David Friedman. 
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In an interview, also with Israel Hayom on June 11, Haley tried to assure Israelis that 
“Israel should not be worried”, about having to make any political concessions in exchange 
for Trump’s recognition of Jerusalem as Israel’s capital or of Israel’s sovereignty over the 
occupied Syrian Golan Heights.  
“Through the Middle East plan [so-called ‘deal of the century’], one of the main goals that 
Jared Kushner and Jason Greenblatt focused on was to not hurt the national security 
interests of Israel,” Haley said. “They understand the importance of security; they 
understand the importance of keeping Israel safe.” 
While Haley’s, Kushner’s and Greenblatt’s statements can be viewed as part of the ever-
skewed, pro-Israel language emanating from Washington, one must not be too hasty. The 
fact is, Washington has now fully embraced the Zionist Israeli discourse without the 
slightest attempt at playing the role of the impartial arbitrator.  
It is as if Haley, et al are now members of the Israeli Prime Minister Benjamin 
Netanyahu’s right-wing Likud Party. 
But no one represents this blatant American realignment into the Israeli camp better than 
Ambassador Friedman, who has, in an interview with The New York Times, on June 8, 
backed any future Israeli annexation of parts of the occupied West Bank. 
A few weeks later, in a disturbing and highly symbolic gesture, the American ambassador 
carried a sledgehammer and broke open a tunnel that snakes underneath the East 
Jerusalem Palestinian neighbourhood of Silwan. The tunnel, part of Israel’s expansionistic 
policy in occupied Jerusalem, has already damaged the foundation of over 80 Palestinian 
homes. 
The determined and gratified look on Friedman’s face spoke volumes about the 
“hysterical, erratic” and extremist US foreign policy under Trump. 
So what hope is left for the PA in Ramallah, now that Washington has taken all the 
political, financial and every other practical step to sideline Palestinians, to marginalise 
their rights and push them into submission? And what good will appealing to American 
sensibilities through CNN and any other platform do, considering that Washington’s 
strategy is deeply entrenched and irrevocable?  
Much can be said about Palestinian failure to change course when it became repeatedly 
clear since the signing of the Oslo Accord in 1993, that Washington has no interest in 
pressuring Israel to end illegal settlement construction and to respect international law. 
Worse, while Washington paid lip service to “peace”, it supported the Israeli war machine, 
military occupation and settlement construction with billions of dollars.   
While it is good that the PA is finally waking up to the fact that subscribing to 
Washington’s foreign policy book is a historic mistake, mere awareness is simply not 
enough.  
It is time for the Palestinians to write their own book, one that is guided by the concept of 
national liberation, not endless negotiations; one that is predicated on unity, not mortifying 
factionalism; one that appeals to the whole global community, not to American handouts. 
Ramzy Baroud is a journalist, author and editor of Palestine Chronicle. His last book is 
“The Last Earth: A Palestinian Story”(Pluto Press, London) 
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Deep-rooted relations 
 
The visit of Palestinian Prime Minister Mohammad Shtayyeh and his accompanying 
ministerial delegation to Jordan on Saturday for talks with Prime Minister Omar Razzaz 
and other Cabinet ministers is historic, strategic and far-reaching in more than one way. 
Prime Minister Razzaz was direct and to the point when he told the Palestinian 
delegation that the Palestinian cause is Jordan's first regional priority, and that Jordan will 
always cling to the two-state solution with East Jerusalem as the capital of Palestine. 
For this reason, Razzaz continued to say, Jordan will never be a party to any deal, project 
or scheme that aims to undermine Jordan's principled and unequivocal position on the 
Palestinian case or jeopardise Palestinian rights to establish their own independent state in 
the West Bank with East Jerusalem as its capital. 
Razzaz told Shtayyeh and his delegation that Jordan will forever stand by the Palestinians 
with all its might and abilities until they are able to exercise their inalienable rights in the 
West Bank and East Jerusalem. 
Above all, Razzaz added, Jordan will never make compromises on East Jerusalem or 
the Hashemite Custodianship over the Islamic and Christian holy places in East Jerusalem. 
For his part, the Palestinian prime minister noted the deep-rooted historic, geographic and 
demographic links between the Palestinians and Jordanians. Shtayyeh emphasised that for 
his people, Jordan is not only a "gateway" for the West Bank, but also the "bridge" for 
contacting the outside world. 
Perhaps the most interesting part of Shtayyeh’s words were when he said that 
henceforth, the Palestinian Authority will be on a different trajectory that aims to 
disengage gradually from dependence on Israel and replace it with stronger ties 
and reliance on Jordan with regard to matters ranging from, inter alia, trade, commerce, 
health, energy, agriculture and customs duties. 
The two sides are bent on forging and cementing new bonds, even under difficult 
conditions, and have, indeed, inked several memoranda of understanding covering a wide 
range of bilateral ties for this purpose. 

Jordan Times Jul 09,2019  

*** 

How Evangelical Christians risk setting the Middle East on fire 
 
8 July 2019 
TB Joshua is the latest in a wave of pro-Zionist preachers taking an active interest in Israel 
– and Palestinians will pay the price 
Middle Easy Eye – 8 July 2019 
The recent arrival of Africa’s most popular televangelist preacher, TB Joshua, to address 
thousands of foreign pilgrims in Nazareth produced a mix of consternation and anger in 
the city of Jesus’s childhood. 
There was widespread opposition from Nazareth’s political movements, as well as from 
community groups and church leaders, who called for a boycott of his two rallies. They 
were joined by the council of muftis, which described the events as “a red line for faith in 
religious values”. 
Joshua’s gatherings, which included public exorcisms, took place in an open-air 
amphitheatre on a hill above Nazareth that was originally built for papal masses. The site 
was used by Pope Benedict in 2009. 
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The Nigerian pastor, who has millions of followers worldwide and calls himself a prophet, 
aroused local hostility not only because his brand of Christianity strays far from the more 
traditional doctrines of Middle Eastern churches. He also represents a trend of foreign 
Christians, driven by apocalyptic readings of the Bible, interfering ever more explicitly in 
Israel and the occupied Palestinian territories – and in ways that directly aid the policies of 
Israel’s far-right government. 
Much-needed tourism boost 
Nazareth is the largest of the Palestinian communities in Israel that survived the Nakba, or 
catastrophe, of 1948, which forced most of the native population out of the bulk of their 
homeland and replaced it with a Jewish state. Today, one in five Israeli citizens are 
Palestinian. 
The city and its immediate environs include the highest concentration of Palestinian 
Christians in the region. But it has long suffered from the hostility of Israeli officials, who 
have starved Nazareth of resources to prevent it from becoming a political, economic or 
cultural capital for the Palestinian minority. 
The city has almost no land for growth or industrial areas to expand its income base, and 
Israel has tightly constrained its ability to develop a proper tourism industry. Most 
pilgrims pass through briefly to visit its Basilica of the Annunciation, the site where the 
angel Gabriel reputedly told Mary she was carrying Jesus. 
Nazareth’s municipal officials leapt at the chance to exploit the publicity, and income, 
provided by Joshua’s visit. The municipality’s longer-term hope is that, if the city can 
attract even a small proportion of the more than 60 million Christian evangelicals in the US 
and millions more in Africa and Europe, it will provide an enormous boost to the city’s 
economy. 
Recent figures show evangelical tourism to Israel has been steadily rising, now accounting 
for about one in seven of all overseas visitors. 
Playing with fire 
But as the fallout over Joshua’s visit indicates, Nazareth may be playing with fire by 
encouraging these types of pilgrims to take a greater interest in the region. Most local 
Christians understand that Joshua’s teachings are not directed at them – and, in fact, are 
likely to harm them. 
The Nigerian pastor chose Nazareth to spread his gospel, but faced vocal opposition from 
those who believe he is using the city simply as the backdrop to his bigger mission – one 
that appears entirely indifferent to the plight of Palestinians, whether those living inside 
Israel in places such as Nazareth, or those under occupation. 
Political factions in Nazareth noted Joshua’s “ties to far-right and settlers circles in Israel”. 
He is reported to have had meetings about opening operations in the Jordan Valley, the 
reputed site of Jesus’ baptism but also the agricultural backbone of the West Bank. The 
area is being targeted by the far-right government of Benjamin Netanyahu for settlement 
expansion and possible annexation, thereby dooming efforts to create a Palestinian state. 
A view of Armageddon 
During his visits to Israel, Joshua has also enjoyed access to key government figures such 
as Yariv Levin, a close ally of Netanyahu’s, who has been in charge of two portfolios viewed 
as critical by the evangelical community: tourism, and the absorption into Israel of new 
Jewish immigrants from the US and Europe. 
Many in the evangelical community, including Joshua, believe it is their duty to encourage 
Jews to move from their home countries to the Promised Land to bring forward an end-
times supposedly prophesied in the Bible. 
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This is the Rapture, when Jesus returns to build his kingdom on earth and righteous 
Christians take their place alongside him. Everyone else, including unrepentant Jews, it is 
implied, will burn in Hell’s eternal fires. 
The cliff above the Jezreel Valley where Joshua and his disciples congregated offers views 
over Tel Megiddo, the modern name of the biblical site of Armageddon, where many 
evangelicals believe the end of the world will soon happen. 
Speeding up the second coming 
These Christians are not simply observers of an unfolding divine plan; they are active 
participants trying to bring the end-times closer. 
In fact, the traumas of the Israel-Palestine conflict – the decades of bloodshed, violent 
colonisation and expulsions of Palestinians – cannot be understood separately from the 
interference of Western Christian leaders in the Middle East over the past century. In 
many ways, they engineered the Israel we know today. 
The first Zionists, after all, were not Jews, but Christians. A vigorous Christian Zionist 
movement – known then as “restorationism” – emerged in the early 19th century, 
predating and heavily influencing its subsequent Jewish counterpart. 
The restorationists’ peculiar reading of the Bible meant that they believed the Messiah’s 
second coming could be accelerated if God’s chosen people, the Jews, returned to the 
Promised Land after 2,000 years of a supposed exile. 
Charles Taze Russell, a US pastor from Pennsylvania, travelled the world from the 1870s 
onwards imploring Jews to establish a national home for themselves in what was then 
Palestine. He even produced a plan for how a Jewish state might be created there. 
He did so nearly 20 years before the Jewish Viennese journalist Theodor Herzl published 
his famous book outlining a Jewish state. 
The secular Herzl didn’t much care where such a Jewish state was built. But his later 
followers – deeply aware of the hold of Christian Zionism in western capitals – focused 
their attention on Palestine, the biblical Promised Land, in the hope of winning powerful 
allies in Europe and the US. 
Rallying cry for Herzl’s followers 
Imperial Britain’s support was especially prized. In 1840, Lord Shaftesbury, who was 
connected through marriage to Lord Palmerston, a later prime minister, published an 
advert in the London Times urging the return of Jews to Palestine. 
Christian Zionism was an important factor influencing the British government in 1917 to 
issue the Balfour Declaration – effectively a promissory note from Britain that became the 
blueprint for creating a Jewish state on the ruins of the native population’s homeland. 
Writing of the declaration, Israeli historian Tom Segev has observed: “The men who sired 
it were Christian and Zionist and, in many cases, anti-Semitic.” That was because 
Christian Zionism took as its premise that Jews should not integrate into their own 
countries. Rather, they should serve as instruments of God’s will, moving to the Middle 
East so that Christians could achieve redemption. 
Edwin Montagu was the only British cabinet minister to oppose the Balfour Declaration, 
and he was also its sole Jewish member. He warned – for good reason – that the document 
would “prove a rallying ground for anti-Semites in every country in the world”. 
‘Struggle until the Rapture’ 
While Jewish Zionists looked to the imperial powerhouse of Britain for sponsorship a 
century ago, today, their chief patron is the US. The standard-bearers of Christian Zionism 
have been enjoying growing influence in Washington since the Six-Day War of 1967. 
That process has reached its apotheosis under President Donald Trump. He has 
surrounded himself with a mix of extreme Jewish and Christian Zionists. His ambassador 
to Israel, David Friedman, and Middle East envoy, Jason Greenblatt, are fervent Jewish 
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supporters of the illegal settlements. But so too, it seems, are key Christians in the White 
House, such as Vice President Mike Pence and Secretary of State Mike Pompeo. 
Before he entered government, Pompeo was clear about his evangelical beliefs. Back in 
2015, he told a congregation: “It is a never-ending struggle … until the Rapture. Be part of 
it. Be in the fight.” 
This past March, he backed the idea that Trump might have been sent by God to save 
Israel from threats such as Iran. “I am confident that the Lord is at work here,” he told the 
Christian Broadcasting Network. 
Pence, meanwhile, has said: “My passion for Israel springs from my Christian faith … It’s 
really the greatest privilege of my life to serve as vice-president to a president who cares so 
deeply for our most cherished ally.” 
Sleeping giant awakens 
Trump’s relocation last year of the US embassy to Jerusalem, pre-empting any negotiated 
settlement of the Israel-Palestine conflict, was designed to pander to his Christian Zionist 
base. Some 80 percent of white evangelicals voted for him in 2016, and he will need their 
support again in 2020 if he hopes to be re-elected. 
Not surprisingly, the new US embassy in Jerusalem was consecrated by two prominent 
televangelist pastors, John Hagee and Robert Jeffress, known for their fanatical 
support for Israel – as well as occasional antisemitic outbursts. 
More than a decade ago, Hagee, the founder of Christians United for Israel, told 
delegates at a conference organised by AIPAC, Israel’s main political lobby in Washington: 
“The sleeping giant of Christian Zionism has awakened. There are 50 million Christians 
standing up and applauding the state of Israel.” 
The Hagee group’s activities include lobbying in Congress for hardline pro-Israel 
legislation, such as the recent Taylor Force Act that slashes US funding to the Palestinian 
Authority, the Palestinians’ government-in-waiting. The group is also active in helping 
to push through legislation at the state and federal levels, penalising anyone who boycotts 
Israel. 
For US evangelicals, and those elsewhere, Israel is increasingly a key issue. A 2015 
poll showed some three-quarters believe that developments in Israel were prophesied in the 
Bible’s Book of Revelation. 
Many expect Trump to complete a chain of events set in motion by British officials a 
century ago – and more and more of them are getting directly involved, in hopes of 
speeding along that process. 
Closer ties to settlers 
Israel’s vision of an “ingathering of the exiles” – encouraging Jews from around the world 
to move to the region under the Law of Return – fits neatly with Christian Zionism’s beliefs 
in a divine plan for the Middle East. 
The efforts of extremist Jewish settlers to colonise the West Bank, the bulk of any future 
Palestinian state, also chimes with Christian Zionists’ understanding of the West Bank as 
the “biblical heartland”, an area Jews must possess before Jesus returns. 
For these reasons, evangelicals are developing ever-closer ties with Israeli Jewish religious 
extremists, especially in the settlements. Recent initiatives have included online and face-to-
face Bible studies programmes run by Orthodox Jews, often settlers, targeted specifically at 
evangelical Christians. The tutorials are designed to bolster the settlers’ narrative, as well 
as demonising Muslims and, by extension, Palestinians. 
The most popular course offered by Root Source, one such venture, is titled “Islam – 
Insights and Deceptions”. It uses the Old and New Testaments to make the case that Islam 
“is extremely dangerous”. 
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A few months ago, Haaretz, Israel’s leading liberal newspaper, published an investigation 
into the growing flow of evangelical volunteers and money into the West Bank’s illegal 
settlements – the chief obstacle to achieving a two-state solution. 
One US organisation alone, Hayovel, has brought more than 1,700 Christian volunteers 
over the past 10 years to help in a settlement close to Nablus, in the heart of the West Bank. 
Evangelical money pours in 
An increasing number of similar initiatives have been aided by new rules introduced last 
year by the Israeli government to pay Christian Zionist groups such as Hayovel to advocate 
abroad for the settlements. 
It is much harder to know exactly how much evangelical money is pouring into the 
settlements, because of a lack of transparency regarding US donations made by churches 
and charities. But the Haaretz investigation estimates that over the past decade, as much as 
$65m has flowed in. 
Ariel, a settler town sitting in the very centre of the West Bank, received $8m for a sports 
centre from John Hagee Ministries a decade ago. Another evangelical outfit, J H Israel, has 
spent $2m there on a national leadership centre. 
Other Christian charities that have historically funded projects inside Israel are reported 
to be increasingly considering assisting the settlements too. 
Should a Trump peace plan – touted for publication later this year – back annexation of 
parts of the West Bank, as is widely expected, it would likely unleash a new and even 
greater wave of evangelical money into the settlements. 
Immune to reason 
This is precisely the problem for Palestinians, and the wider Middle East. Christian 
Zionists are meddling yet again, whether they be government officials, church leaders or 
their congregations. Evangelical influence is to be found from the US and Brazil to Europe, 
Africa and Southeast Asia. 
Western governments typically have more practical and pressing concerns than realising 
biblical prophecy to justify divide-and-rule policies in the Middle East. Chiefly, they want 
control over the region’s oil resources, and can secure it only by projecting military power 
there to prevent rival nations from gaining a foothold. 
But the uncritical support of tens of millions of Christians around the world, whose passion 
for Israel is immune to reason, makes the job of these governments selling wars and 
resource grabs all the easier. 
Both Israel and the West have benefited from cultivating an image of a plucky Jewish state 
surrounded by barbaric Arabs and Muslims determined to destroy it. As a result, Israel 
has enjoyed ever greater integration into a Western power bloc, while Western 
governments have been offered easy pretexts either to interfere in the region directly or 
delegate such interference to Israel. 
The payoff for Israel has been unstinting support from the US and Europe, as it oppresses 
and drives the Palestinians off their lands. 
With an evangelical base behind him, Trump has no need to offer plausible arguments 
before he acts. He can move the US embassy to Jerusalem, or approve the annexation of the 
West Bank, or attack Iran. 
Standing against Israel’s enemies 
Seen this way, any enemy Israel claims to have – whether the Palestinians or Iran – 
automatically becomes the sworn enemy of tens of millions of evangelical Christians. 
Netanyahu understands the growing importance of this uncritical overseas lobby as his and 
Israel’s standing drops precipitously among liberal US Jews, appalled by the rightward 
lurch of successive governments. 
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In 2017, Netanyahu told a crowd of evangelicals in Washington: “When I say we have no 
greater friends than Christian supporters of Israel, I know you’ve always stood with us.” 
For Palestinians, this is bad news. Most of these evangelicals, such as T B Joshua, are 
largely indifferent or hostile to the fate of the Palestinians – even Palestinian Christians, 
such as those in Nazareth. 
A recent editorial in Haaretz noted that Netanyahu and his officials were now 
“endeavoring to make evangelicals – who support Israel’s hawkish rejectionism regarding 
the Palestinians – the sole foundation of American support for Israel.” 
The truth is that these Christian Zionists view the region through a single, exclusive prism: 
whatever aids the imminent arrival of the Messiah is welcomed. The only issue is how soon 
God’s “chosen people” will congregate in the Promised Land. 
If the Palestinians stand in Israel’s way, these tens of millions of foreign Christians will be 
quite happy to see the native population driven out once again – as they were in 1948 and 
1967. 

Jonathan cook 8 July 2019  
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