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٣

  شؤون سياسية

 يؤكدان دعمهما للقضية الفلسطينية وحل الدولتين: الملك والرئيس المصري

اتفق جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خالل  -  الرأي–القاهرة     
مباحثاتهما في القاهرة اليوم االثنين، على مواصلة العمل لتعزيز التعاون االقتصادي بين البلدين الشقيقين 

ا األردنية المصرية المشتركة وجرى التأكيد على أهمية اجتماعات اللجنة العلي.لتحقيق االزدهار المشترك
  .التي عقدت في القاهرة الشهر الحالي، للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في شتى الميادين

وأكد جاللة الملك والرئيس المصري، خالل المباحثات، اعتزازهما بعمق العالقات التاريخية بين 
تلف القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما البلدين، والحرص على إدامة التنسيق والتشاور بينهما حيال مخ

وشدد جاللة الملك والرئيس المصري على أهمية دعم العمل .يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية
وعلى صعيد التطورات اإلقليمية، .العربي المشترك، وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه األمة العربية

س المباحثات، حيث أكد جاللة الملك والرئيس المصري ضرورة تحقيق تصدرت القضية الفلسطينية والقد
السالم العادل والدائم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، واالستمرار بدعم األشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم 

، وعاصمتها ١٩٦٧العادلة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
وأكدا رفض األردن ومصر للممارسات .لشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السالم العربيةالقدس ا

اإلسرائيلية في األراضي الفلسطينية والتي أفضت أخيرا إلى هدم عشرات المنازل للفلسطينيين، ما يتطلب 
مرتبطة باألزمة وجرى، خالل المباحثات، بحث التطورات ال.تحركا دوليا لوقف هذه الممارسات االستيطانية

كما .السورية، وضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي لألزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا
تطرقت إلى األزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إليجاد حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود 

وحضر المباحثات وزير الخارجية .يةاإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب، ضمن استراتيجية شمول
وشؤون المغتربين، ومدير المخابرات العامة، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، والسفير األردني 

كما حضرها عن الجانب المصري وزير الخارجية، ورئيس المخابرات العامة، ومدير مكتب رئيس .في القاهرة
  .ة الجمهوريةالجمهورية، والمتحدث الرسمي باسم رئاس

وأقام الرئيس المصري مأدبة غداء رسمية تكريما لجاللة الملك حضرها الوفد المرافق لجاللته، 
  .وكبار المسؤولين المصريين

وجرت لجاللة الملك لدى وصوله قصر االتحادية مراسم استقبال رسمية، حيث أطلقت المدفعية 
المين الملكي األردني والوطني المصري، وتفقد إحدى وعشرين طلقة تحية لجاللته، وعزفت الموسيقى الس

   )بترا  (.جاللته والرئيس المصري حرس الشرف الذي اصطف لتحيتهما

  ٢ص/٣٠/٧/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
٤

  عن االحتالل تباشر عملها"االنفكاك"لجنة : "الغد"مسؤول فلسطيني لـ

  

ر السلطة الفلسطينية وقف  باشرت اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق قرا-عمان -  نادية سعد الدين  
العمل باالتفاقيات الموقعة مع االحتالل اإلسرائيلي، أعمالها بوضع اآلليات واإلجراءات الالزمة في إطار 
استراتيجية وطنية لالنفكاك االقتصادي والسياسي واألمني التدريجي عنه، وتحديد السقوف الزمنية للنفاذ، 

  ."الغد"وفق مصدر فلسطيني مسؤول لـ

ّناط بمهام اللجنة، التي تضم أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية ُوي  
وضع آليات ملموسة بسقف زمني محدد للتحرر الفلسطيني من تلك “، والحكومة الفلسطينية، "فتح"لحركة 

 العام "أوسلو"، واتفاق ١٩٩١ًاالتفاقيات التي جرى توقيعها تباعا منذ مؤتمر مدريد للسالم، العام 
  ."الغد"، وفق نفس المصدر لـ"١٩٩٣

وقف التنسيق األمني بين األجهزة "ويتضمن القرار الفلسطيني، عند تطبيقه، بحسب المصدر،   
األمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات االحتالل، وتعليق االعتراف بالكيان اإلسرائيلي إلى حين 

ّ والغاء قرار ضم القدس المحتلة، ١٩٦٧) يونيو(رابع من حزيران اعترافها بدولة فلسطين على حدود ال ٕ
  ."ووقف االستيطان

التحرر من اتفاق باريس االقتصادي، بما "ًوأضاف المصدر الفلسطيني أن اآلليات تتضمن، أيضا،   
فك في ذلك تعزيز المقاطعة االقتصادية للمنتجات اإلسرائيلية، مما يدعم استقالل االقتصاد الفلسطيني وي

  ."عالقة التبعية االقتصادية الفلسطينية لالحتالل

من جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تيسير خالد، أهمية القرار الفلسطيني،   
ّالذي جاء حصيلة سلسلة من الحوارات الوطنية الشاملة، للرد على انتهاكات سلطات االحتالل المتواترة 

والت التي طرأت على السياسة األميركية التقليدية التي شكلت ارتدادا عن ضد الشعب الفلسطيني والتح
  ."ً اإلسرائيلي وتنكرا للقانون الدولي-قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي

ودعا خالد، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في تصريح له   
ي للقرار، السيما فيما يخص تعليق االعتراف بالكيان اإلسرائيلي، ووقف التنسيق أمس، إلى التطبيق الفور

األمني معه ومقاطعة منتجاته، نظير وجود بديل وطني أو عربي أو أجنبي لها، بما يشكل ترجمة لقرارات 
  ." خالل اجتماعهما العام الماضي"المركزي" و"الوطني"المجلسين 

لى خطوات فعلية لممارسة دولة فلسطين ومؤسساتها أشكال من السيادة، واعتبر أن تنفيذ القرار يحتاج إ
وفق مصادرها ومراجعها الوطنية وقرارات الشرعية الدولية، بخاصة المتعلقة منها بقرار الجمعية العامة 

  ."١٩٦٧العام ) يونيو(لألمم المتحدة االعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 



 
٥

ًاالبتعاد عن البحث في آليات التنفيذ مجددا التي تحولت، خالل الفترة ""أهمية ونوه خالد إلى   
 واللجنة التنفيذية للمنظمة بشأن تحديد "المركزي" و"الوطني"الماضية، إلى أدوات لتعطيل قرارات المجلسين 

  ."العالقة مع سلطات االحتالل

الحكومة الفلسطينية "لفتياني، إن فتح، ماجد ا"من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة   
بدأت سلسلة إجراءات متعلقة باالنفكاك التدريجي عن االحتالل مع األخذ بعين االعتبار الحفاظ على 

  ."مصالح واحتياجات الشعب الفلسطيني

الحكومة تواصل إعداد الخطط " الرسمية، إن "صوت فلسطين"وأوضح الفتياني، في تصريح إلذاعة   
ًشل يد سلطات االحتالل عمليا في السيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني وعدم والبرامج بهدف 

  "االستسالم إلجراءات االحتالل ومستوطنيه سواء في القدس أو فلسطين بأكملها

االتصاالت األمنية مع الجانب اإلسرائيلي في أدنى مستوياتها وتقتصر فقط على "وشدد على أن   
مناطق التي يسيطر عليها االحتالل، وما عدا ذلك ال يوجد عالقة أمنية احتياجات الشعب الفلسطيني بال

  .، وفق قوله"بين الجانبين

ًالحكومة تبذل جهودا إلنهاء العالقة االقتصادية مع االحتالل، سواء من خالل وقف "وبين أن   
 مع كل من األردن التحويالت الطبية أو بدء البحث عن خيارات اقتصادية جديدة في إطار االتفاقات األخيرة

  ."والعراق في مجاالت الطاقة والوقود

ّالمقاطعة االقتصادية تعد عنوانا مهما في هذه المرحلة وتوضع تفاصيله من قبل "ورأى الفتياني أن   
الشعب الفلسطيني قادر على "ً، معتبرا أن "الحكومة في إطار استراتيجية وطنية لالنفكاك عن االحتالل

مة بأسماء الشركات والسلع اإلسرائيلية التي تدخل فلسطين واإلستغناء عنها ببديل التأثير عبر وضع قائ
  ."وطني أو أجنبي

القرار الذي اتخذته "وبالمثل؛ اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدالني، إن   
مل لفك االرتباط القيادة الفلسطينية يؤسس لمرحلة جديدة ويجب البناء عليه في وضع استراتيجيات ع

  ."ٕوحدة الموقف والصف الوطني وانهاء االنقسام“ً، الفتا إلى أهمية "التدريجي مع االحتالل

وكان الرئيس، محمود عباس، قد أعلن يوم الخميس الماضي، عن وقف كافة االتفاقيات مع   
من هدم سلطات الجانب اإلسرائيلي، وتشكيل لجنة لدراسة كيفية تطبيق القرار، وذلك بعد بضعة أيام 

االحتالل عشرات األبنية السكنية الفلسطينية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب شرقي القدس 
  .المحتلة

ٕوأمام المطالبات الفلسطينية بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء االنقسام في مواجهة عدوان   
المصالحة، التي تراوح مكانها بسبب  استعدادها الكامل إلنجاز "حماس" االحتالل؛ فقد أكدت حركة

  .، خليل الحية"لحماس"، وفق قول عضو المكتب السياسي "فتح" حركة "اشتراطات ومعوقات"



 
٦

الوحدة الوطنية ومغادرة " والرئيس عباس إلى "فتح"، "للمركز الفلسطيني لإلعالم"ًودعا الحية، طبقا   
  ."الموحد وتشكيل حكومة وحدة وطنيةاالشتراطات والمراهنات، وعقد اجتماع اإلطار القيادي 

خطوة في االتجاه الصحيح، ولكنها “واعتبر أن قرار وقف العمل بوقف االتفاقيات مع االحتالل   
، بتعزيز المقاومة في الضفة الغربية، وتطبيق الوحدة الوطنية، ووقف االعتقال "تحتاج لخطوات عملية

  >>.".. قرارات المجلسين الوطني والمركزي ولم تنفذهذه القرارات مكررة سابقا في"، حيث إن "السياسي

   

  ٣١ ص٣٠/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  بالقدستحذير فلسطيني من مخطط لتهويد حي وادي الحمص 

  

حذر عضو لجنة الدفاع عن بلدة سلوان فخري أبو دياب من مخطط  - السبيل - القدس المحتلة   
مص واألحياء المجاورة عبر إحاطتها لسلطات االحتالل اإلسرائيلي يهدف لتهويد حي وادي الح

بالمستوطنات إلحداث خلل في التوازن الديمغرافي لصالح المستوطنين والحيلولة دون تمدد األحياء العربية 
 .في القدس وتواصلها إلجبار المقدسيين على الرحيل

غالف البيت "وقال أبو دياب في تصريح صحفي إن هذا المخطط يأتي في إطار ما يسمى   
الذي يطال أحياء وبلدات برمتها في القدس منها حي وادي الجوز والشيخ جراح وبلدة سلوان " قدسالم

في غربي " الخط األخضر "والصوانة، من خالل إحاطة البلدة القديمة بالمستوطنات وربطها مع ما يسمى 
 .٦٧القدس لطمس معالم حدود عام 

 المدينة باالستيالء على المنازل، ومنها في وأوضح أن سلطات االحتالل تنفذ فعليا مخططاتها في  
ّحي الشيخ جراح وكبانية أم هارون، حيث هناك اخطارات بالهدم لـ   شقة سكنية بحجج وذرائع ١١٨ُ

 . وحدة استيطانية جديدة ومسح أي أثر عربي في المنطقة٣٨٧مختلفة، بالتزامن مع عزمها إقامة 

 أربعة أنفاق في أربعة شوارع رئيسة في العاصمة وأشار أبو دياب إلى مساعي االحتالل إلقامة  
المحتلة أحدها لتكملة مشروع القطار الخفيف بين الشطرين الشرقي والغربي في المدينة ولتهيئة ضم 

 ."القدس الكبرى"المناطق ضمن مخطط ما يسمى 

 ٨ ص٣٠/٧/٢٠١٩السبيل 

***  

  

  

  



 
٧

  اعتداءات

 مشاريع استيطانية لتهويد القدس وعزلها ٥

  ون يقتحمون األقصىمتطرف

 

كشف وزير المواصالت وشؤون االستخبارات  - وكاالت– كامل إبراهيم - القدس المحتلة  
اإلسرائيلي يسرائيل كاتس أمس ضمن الحديث عن خطة الحكومة لتشجع الدول على نقل سفاراتها إلى 

لدة القديمة، في مدينة القدس المحتلة عن مخطط يجري وضع اللمسات األخيرة عليه لتهويد شمال الب
» صديق شمعون«و» جبعات حتموشت«الشيخ جراح لربط الجامعة العبرية ومستوطنة التلة الفرنسية و

  .بشبكة القطار الخفيف بالقدس الغربية في غضون عامين

ويحمل هذا التصريح الكثير من المضامين المتعلقة بأكثر من مشروع استيطاني تم اإلعالن عنه 
ل السنوات األخيرة، عقب اقتالع عدد من العائالت الفلسطينية من الحي المنكوب في حي الشيخ جراح خال

  .بالمستوطنين وبانتهاكاتهم التي ال تتوقف بحماية الجيش والشرطة اإلسرائيلية

إن هناك العديد من «): الرأي(ويقول خبير االستيطان ورئيس دائرة الخرائط خليل التفكجي لـ
ارض «في كبانية أم هارون ) خطة درج(نوات األخيرة وسميت في حينة المشاريع التي وضعت في الس

التي عليها مشروع استيطاني كبير يتوسطه شارع للربط بين هذا المشروع ومشروع مقابل » جورة النقاع
  .في قلب الشيخ جراح» صديق شمعون«له في أراضي مغارة 

س الشرقية والغربية المحتلة عبر وأوضح التفكجي ان االحتالل يعمل على شطب الحدود بين القد
البناء على المنطقة الحرام او الحدود الفاصلة بين شطري المدينة وخاصة في منطقة الشيخ جراح التي 

  .تعتبر خاصرة القدس وعنق الزجاجة في شمال المدينة

 واكد التفكجي ان حي الشيخ جراح يتعرض االن لهجمة استيطانية كبيرة تضم العديد من المشاريع
اسفل (االستيطانية التي يخطط لها مع شبكة القطار الخفيف ولربط الشيخ جراح باالنفاق في منطقتي 

والنفق اسفلها وربطها » التلة الفرنسية«وفي منطقة الجامعة العبرية ومستوطنة )الطور وجبل الزيتون
ًلنفق شرقا وفق خطة عبر ا)معالية ادميم(ًعلى أراضي شعفاط غربا ومستوطنة )رمات شلوموا(بمستوطنتي 

  .القدس الكبرى

من جهة اخرى اقتحم عشرات المستوطنين، أمس ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة 
بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي تواصل للشهر الثاني حملة التنكيل بأهالي العيسوية، فيما فرضت 

  .إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم



 
٨

 مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى، ٤٢الت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس المحتلة إن وق
المزعوم، وبعضهم حاول تأدية » الهيكل«ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن 

  .قبل المغادرة من جهة باب السلسلة» باب الرحمة«صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة ومصلى 

احتجزت شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات األقصى بعض الهويات الشخصية للمصلين و
الوافدين من القدس والداخل، وفتشت حقائبهم، فيما يتعرض األقصى يوميا لسلسلة اقتحامات وانتهاكات 

تقسيمه من قبل المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، في محاولة لبسط سيطرتها الكاملة على المسجد، و
  .زمانيا ومكانيا

إلى ذلك، يواصل االحتالل حملة تعسفية في العيسوية منذ نحو شهرين اعتقل خاللها عشرات 
  .الشبان واألطفال، فضال عن تنكيله اليومي بالمواطنين

 فلسطينيين، بينهم فتاة، من منازلهم في بلدة العيسوية، ٧واعتقلت شرطة االحتالل، فجر أمس 
  .واحدة، وتم تحويلهم لمراكز التوقيفمعظمهم من عائلة 

الفتاة نغم محمد حسن عليان، والطفل معتصم حمزة عبيد، يوسف هاشم : وطالت االعتقاالت
  .عليان، ماجد سليمان داري، محمد عليان، أنس عليان، وفادي يوسف عبيد

 ١٤من جهته قال نادي األسير الفلسطيني ان قوات االحتالل االسرائيلي اعتقلت فجر امس 
  .فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس المحتلة

وذكر نادي االسير األسير في بيان ان قوات االحتالل االسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن 
سلفيت وطولكرم ونابلس والخليل وبلدة العيسوية شرق القدس المحتلة واعتقلت المواطنين بزعم أنهم 

  .نمطلوبو

، »وادي الدلب«وأغلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس البوابة الحديدية المقامة على طريق 
  .بالقرب من قرية دير ابزيع وكفر نعمة الرابط بين قرى غرب مدينة رام اهللا

وقال مجلس قروي كفر نعمة في بيان ان المواطنين في تلك المناطق اضطروا لسلوك طرق 
  . إلى أماكن عملهم، بعد إغالق البوابةالتفافية وطويلة للوصول

  ١٢ص/٣٠/٧/٢٠١٩الرأي 
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٩

  شؤون مقدسية

 وفاة معتقلة مقدسية محررة قبل معانقة ابنها األسير في سجون االحتالل

 

 توفيت صباح أمس اإلثنين، المعتقلة المقدسية المحررة آمال -  وكاالت- فلسطين المحتلة
رين محررين، وثالث ما زال قيد االعتقال، كان من المقرر أن يفرج وهي والدة أسي)  عاما٢٥(الشاويش، 

، لوكالة األناضول، إن )خاصة(وقال أمجد أبو عصب، رئيس لجنة أهالي القدس . عنه بعد عدة أيام
بعد أن عانت لفترة طويلة نتيجة أمراض ألمت بها أثناء وجودها ) اإلثنين(توفيت صباح أمس «الشاويش 

 عاما، الذي يقبع في السجن منذ ٣٠وشيع جثمانها أمس، بغياب ابنها محمد، . »زليفي االعتقال المن
 والشاويش هي أيضا والدة األسيرين المحررين  .سبع سنوات ونصف، ومن المقرر أن يفرج عنه بعد أيام

  .أحمد ومحمود

بنها  أثناء زيارة ال٢٠١٥الشاويش اعتقلت لمدة شهر واحد في العام «وأشار أبو عصب إلى أن 
محمد في سجن النقب، بتهمة إدخال هواتف نقالة لألسرى، وتم اإلفراج عنها بشرط السجن المنزلي لمدة 

خالل فترة سجنها المنزلي داهمها المرض فأصيبت بالضغط والسرطان، وهو ما عانت » :وقال. »عامين
  .«منه حتى رحيلها صباح أمس

ًسبع، حكما بتحويلها لما يسمى بخدمة الحقا أصدرت محكمة االحتالل في بئر ال» :وأضاف
كانت الراحلة مشاركة «: وتابع أبو عصب. »الجمهور، أي القيام بأعمال نظافة وما شابه، لعدة أشهر

  .«متميزة في االعتصامات والمسيرات الداعية لإلفراج عن األسرى من السجون اإلسرائيلية

ج عن نجلها محمد الشاويش في شباط واشار أبو عصب إلى أنه كان من المفترض أن يتم اإلفرا
وكان محمد . » أشهر تنتهي بعد أيام٦الماضي، ولكن السلطات االسرائيلية، حولته لالعتقال اإلداري لمدة 

 ٥ بتهمة المشاركة في طعن مستوطن إسرائيلي، وقضت محكمة بسجنه ٢٠١٢قد اعتقل في نيسان 
سرائيلية في مدينة بئر السبع حكما إضافيا بحق  أصدرت المحكمة المركزية اإل٢٠١٦سنوات وفي العام 
  >>... شهرا إضافية٢٢محمد بسجنة لمدة 

  ١ ص٣٠/٧/٢٠١٩الدستور 
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١٠

  آراء عربية

 !"...!أوسلو"الخروج من مستنقع 

 

  رشيد حسن

كارثة مدمرة، ضربت القضية الفلسطينية في االعماق،، ولم تقل خطرا، » اوسلو«شكلت اتفاقية 
  ..١٩٤٨كارثة ومأساوية عن 

وزلزلت وحدته المقدسة،  فلقد أدت هذه الكارثة الى انشقاق خطير في صفوف الشعب الفلسطيني،
محمود درويش، شفيق الحوت، .. واستقال عدد كبير ومهم من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنضال

مة التحرير الفلسطينية الخ، من اللجنة التنفيذية ومن المجلس المركزي ومؤسسات منظ. ..ابراهيم بكر
  ..االخرى

السبب الرئيس في تراجع مكانة القضية الفلسطينية، على المستوى العربي » اوسلو«وكانت 
انهم ليسوا فلسطينين «باعتبارهم .. العدو» دولة» واالسالمي والدولي، وهرولة البعض الى االعتراف ب

  .على حد تعبيرهم» ..!اكثر من الفلسطينين انفسهم

ودوال في افريقيا واميركا الجنوبية لم  ..اليونان واسبانيا«على سبيل المثال دوال في اوروبا ونذكر 
من ارض % ٧٨تعترف بكيان العدو، اال بعد اعتراف منظمة التحرير بهذا الكيان الغاصب الذي اقيم على 

  .فلسطين العربية التاريخية

وهي بيت الداء، » اوسلو«لعدو، وعل رأسها ومن هنا فتعليق العمل بكافة االتفاقيات الموقعة مع ا
واساس كل الشرور، يعتبر قرارا تاريخيا مهما، كما ان تنفيذ هذا القرار، يعتبر التحدي االكبر للقيادة 

وهي من وقعت عليه في احتفال اقيم في حدائق البيت  ..»اوسلو«الفلسطينية، باعتبارها من عرابي 
  .االبيض

  .. ردود االفعال على هذا القراركما تابع غيري ..لقد تابعت

فالعدو الصهيوني غير مصدق، بان القيادة ستقدم على هذه الخطوة وتقوم بتفيذها، وكذلك 
دعت السلطة «واشنطن التي لم تأت على ذكر هذا القرار، واكتفت الناطقة باسم الخارجية االميركية بان 

ف بانه لم يعد شيء من هذا القبيل، فلقد اغتال وهي تعر« الفلسطينية الى االنخراط في العملية السلمية
العملية السلمية، عندما اعترف بان القدس العربية المحتلةعاصمة لكيان العدو، وبعد » ترامب«القرصان 

وبوضع النقاط  ..، وطالب بالغاء حق العودة»االونروا» ان ايد االستيطان، وبعد ان قطع المساعدات عن
شارة الى ان الفضل كل الفضل في اتخاذ هذا القرار التاريخي، وتصحيح فال بد من اال ..على الحروف

.. يرجع الى صمود ومقاومة شعبنا العظيم.. »اوسلو«مسار القضية الفلسطينية، واخراجها من مستنقع 
  .شعب الجبارين



 
١١

 ، واعتبرها تفريطا خطيرا، واصر على مقاومة االحتالل،»اوسلو«فهذا الشعب لم يوافق مطلقا على 
كل ... كل ارضه.. وكسبيل وحيد لكنس االحتالل الصهيوني من ارضه ..»اوسلو«كسبيل وحيد السقاط 

  .فلسطين من البحر الى النهر

الملفت لالنتباه، والمثير لالعجاب في أن واحد، ان الشعب الفلسطيني لم ييأس، ولم يحيط،، ولم 
هذا العدوان وبصورة سافرة، كما تجلى ذلك يستسلم، رغم شراسة العدوان الصهيوني، ورغم دعم واشنطن ل

« واستطاع هذا الشعب العظيم، ان يسقط المؤامرة، ويسقط تداعياتها واذرعها القذرة » صفعة القرن«في 
تل «، ويفرمل الهرولة العربية الى »صفعة القرن«ويسقط بالتالي ... »ورشة الحدث كوشنير في البحرين

  .. «ابيب

وكل اتفاقيات العار وعلى رأسها االعتراف .. »اوسلو« الفلسطينية الغاء وها هو يملي على القيادة
  ..العدو الصهيوني« دولة»ـ ب

بان الخروج من فلك االحتالل صعب جدا، وخاصة من الناحية .. نرفض كل المقوالت والتحليالت
لة كثيرة، االقتصادية، ونجزم بان في تاريخ الشعوب التي ناضلت وضحت كثيرا، لكنس االستعمار امث

وخاصة ماحدث للجزائر والتي كانت فرنسا تعتبرها جزء منها، ورفض جنراالتها االنسحاب منها، ال بل 
حتى جاء الجنرال ديغول فاعترف بالحقيقة، وانحنى للمقاومة االسطورية الجزائرية، التي قدمت .. تمردوا

  ..ت الجسام لمن يريد ان يعيش حرامليونا ونصف مليون شهيد، واصبحت مثاال لالرادة الحرة، والتضحيا

 ..الخ ..فرخت طبقة من المرتزفة، والعمالء والسماسرة والمخبرين» اوسلو«ان .. صحيح

ان هذه الطبقة المتأسرلة، ال تستطيع مهما دعمها االحتالل ان تقف في وجه االعصار .. ولكن االصح
من جذورها، ويمزق ورقة » اوسلو«وها هو يقتلع  ،»صفعة القرن«الشعبي الفلسطيني، الذي اقتلع 

  .العدو الغاصب« دولة»ـ االعتراف ب

ان الشعب الذي ضحى باعز ما يملك، بدم ابنائه، وقدم مئات االلوف من الشهداء والجرحى 
  ..ومؤامرته» ترامب«كبيرة جدا، بحجم الكون للقرصان  «ال«، وقال »اوسلو«واالسرى للخروج من مستنقع 

جم كل االصوات المعادية، ويلجم المتأسرلين، وقادر ان يعيد لفلسطين هذا الشعب قادر ان يل
  ..وها هو يكتب التاريخ من جديد.. الثائر الذي صنع المعجزة.. الماجدة وجهها العربي الحر

  ..منتصرا..منتصرا..انه طائر الفينيق الذي يخرج من المعارك والحرائق منتصرا

  ١٣ ص٣٠/٧/٢٠١٩الدستور 
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 !ب واستهداف الرفض األردني الفلسطينيخطة ترم

 محمد ناجي العمايرة. د 

الرئيس وأصهاره على االستمرار في التالعب بالعقول، تصر إدارة ترامب األميركية عبر مستشاري 
عبر اإلعالم المرئي والمسموع القديم والجديد، فيما تبثه عن خطة السالم المزعومة للقضية الفلسطينية 

  .ٕوايجاد حل دائم وشامل لها يعيد إلى المنطقة األمن واالستقرار ويضعها على بوابة االزدهار

ن خالل ما يتسرب من الخطة المسمومة، وما جرى اعتباره أهم ما ومع أن كل ذلك بات مكشوفا م
فيها والمتمثل باعتراف اإلدارة األميركية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة األميركية إليها 

وما اتصل أيضا باالعتراف بضم أراضي الجوالن السوري . وتشجيع دول أخرى على القيام بعمل مماثل
وما تشيعه بين حين وآخر عن متضمنات الخطة حول تثبيت المستوطنات .. الكيان نفسهالمحتل إلى 

ًإال أن آخر المضحكات ما نشرته مؤخرا صحيفة ) المضحكة المبكية(ٕاإلسرائيلية، واغراءاتها االقتصادية 
مية عن أن الخطة تشمل التالعب بالوصاية والرعاية الهاشمية على المقدسات اإلسال) عبرية(صهيونية 

والمسيحية في القدس وجعلها موضع مساومة وتشكيك ثم محاولة اإليقاع بالصف العربي وبث الفرقة بين 
الدول العربية بشأنها؛ في إطار ضغوط سياسية واقتصادية على منظمة التحرير الفلسطينية واألردن 

 ترمب واللوبي الصهيوني ولم يتبق لدى إدارة. لزعزعة الموقف القوي والموحد الذي يرفض الخطة بمجملها
ٕالذي يدعمها إال الترويج واثارة اإلشاعات هنا وهناك عن تغييرات فيما استقرت عليه األمور منذ فترة 

وال شك أن الموقف األردني والفلسطيني القوي .طويلة بشأن القدس والمقدسات والوصاية الهاشمية عليها
ًوالمدعوم عربيا واسالميا هو موضوع االستهداف ا آلن حتى تصبح الجبهة العربية مزعزعة وتفقد تماسكها ًٕ

وهناك محاوالت تجري لالستفراد بهذا الطرف أو ذاك من أجل تمرير بعض مفردات الصفقة قبل إعالنها، 
إن استمرار الرفض الشعبي العربي الواسع وخاصة .وهي محاوالت جرى مثلها من قبل ولم يكتب له النجاح

ً مرورا ١٩٤٨هود التصفية السياسية وخططها وعناوينها منذ قرار التقسيم عام األردني والفلسطيني لكل ج
ًبعشرات المشاريع والقرارات والخطط وبينها مشروع روجرز وأفكار كلينتون وأوباما وغيرها يجعلها جميعا في 

األمة مهب الريح، لكن هذا كله يعتمد على روح الرفض والصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني وقوى 
الحية التي ال تعرف التخاذل وال تقبل بأنصاف الحلول إلى جانب التمسك العربي الرسمي واإلصرار على 
تنفيذ القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية التي تحظى بدعم دولي مهم وفاعل، ورغم التباين بين الرؤية 

ًفإن التنسيق بينها جميعا يضعف المعسكر الجذرية والجهود السياسية المتصلة بإرادة المجتمع الدولي، 
ولكن إفشال هذا المخطط يجب أن .. ًوهنا ال بد من التأكيد أن الحل ليس جاهزا.اآلخر ويفشل مخططاته

  .يأخذ أولوية قصوى على ما سواه مع اإلصرار على عدم تجزئة الحل أو تفتيت قضايا الحل النهائي

  ٢٤ص/٣٠/٧/٢٠١٩الرأي 
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١٣

 لفلسطينيون العمل بهمااتفاقان أوقف ا

     عزم جميل أحمد.د

قرارات بشأن وقف العمل باتفاقيات مع الجانب اإلسرائيلي، في حالتين نفذت القيادة الفلسطينية،  
. ”أموال المقاصة“األولى، في موضوع العضوية في المنظمات الدولية، والثانية، في موضوع . على األقل

ّاألمر األهم، الذي يجدر أن يتوقف العالم عنده أن الجانب اإلسرائيلي هو الذي أوقف العمل بمجمل 
ّات، وأنه يجدر ربما المطالبة بتنفيذ اتفاقيات أوسلو، بالتوازي مع المطالبة، بإلغائها، عن طريق االتفاقي

أو فرض انهاء االحتالل، بآليات دولية، قد يكون منها المفاوضات، وقد ال \التوصل التفاق جديد، و
  .تكون

) يوليو(تموز  ٢٥أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في وقت متأخر من يوم الخميس،  
، وقف العمل باالتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وتشكيل لجنة لبحث آلية التنفيذ تبدأ عملها اعتبارا ٢٠١٩

ّومن سياق القرار، يتضح أن . من الجمعة، وهذا القرار سبق واتخذ في المجلس الوطني الفلسطيني
 اتفاقيات أوسلو، وباريس، وواي المقصود بنود وفصول من ضمن االتفاقيات الكلية، الموقعة في إطار

بالتيشن، وغيرها، أي في مجاالت أمنية، وتجارية واقتصادية، وسياسية ودبلوماسية، أكثر منه إعالنا 
  .رسميا بإلغاء االتفاق السياسي

، وفي ٢٠٠٠لقد أوقف اإلسرائيليون أغلب هذه االتفاقيات منذ ما بعد انتفاضة األقصى، العام  
َاألفراد والعلم(منع الوجود الفلسطيني مقدمة ما أوقفوه،  على المعابر الحدودية، وهو وجود أقر في ) َ

، )أ(ٕاتفاقيات أوسلو، والغاء حصانة المناطق في قلب المدن الفلسطينية، التي صنفت بأنها مناطق 
، جاء والقرار الفلسطيني األخير. فأصبحت تخترقها بشكل متكرر لتنفيذ اعتقاالت أو فرض إجراءات تريدها

بعد أن وصل الخرق اإلسرائيلي لهذه المناطق، مرحلة جديدة، فلم يعد الخرق خاصا باعتقاالت ودخول 
وخروج، بل بهدم بنايات، األصل أن ترخيصها ومسؤوليتها فلسطينية تماما بموجب االتفاقيات الموقعة، 

  .اقية من االتفاقياتّوحتى اآلن كان الفلسطينيون، يعتقدون أن هذه المسؤوليات من البقايا الب

ّرد الفلسطينيون على مماطلة اإلسرائيليين في التوصل التفاق نهائي ومواصلة االستيطان، بالعمل،  
، على تدويل الصراع، والذهاب لألمم المتحدة لترقية مكانة الفلسطينيين الدولية، عبر ٢٠١١منذ العام 

وتحدى .  الدولية، وفي محكمة الجنايات الدوليةطلب العضوية في األمم المتحدة، والعضوية في المنظمات
الفلسطينيون الواليات المتحدة األميركية بشكل خاص، في عهد باراك أوباما، الذي اعتبر مثل هذه 
ّالعضوية تدميرا للنظام الدولي، ألن واشنطن تعهدت لإلسرائيليين، وهددت دول العالم أن تنسحب من 

  .”اليونسكو“بالفعل انسحبت الواليات المتحدة من منظمات مثل منظمات تقبل عضوية الفلسطينيين، و



 
١٤

تحدت القيادة الفلسطينية أيضا أسلوب إدارة دونالد ترامب شرعنة االستيطان، وشرعنة ضم القدس،  
وغيرها من السياسات التي كان المقصود أن تحسم المفاوضات قبل أن تبدأ، برفض االنخراط في 

  .مفاوضات وفق هذا النهج

احتجاجا على ) المقاصة(ثم أخذ الفلسطينيون خطوة ليست سهلة، برفض استالم عائدات الضرائب  
  .اقتطاعات إسرائيلية منها

اآلن هناك إقرار متزايد فلسطينيا أن العالم ال يريد أن يتدخل بفعالية، بما في ذلك محكمة الجنايات  
، ثم هناك وضوح )كن بهذا القدر قبل عامين مثاللم ي(الدولية، وبالتالي هناك إحباط من الموقف الدولي 

، وتعظيم دور اإلدارة )أ(ّأن المدى الذي تدمر فيه إسرائيل االتفاقيات ال يتوقف، وهدم بيوت المنطقة 
ما يعني أن التعويل على تدويل الصراع . المدنية، هو تدمير ووقف أكبر لالتفاقيات من الجانب اإلسرائيلي

  . الخرق االسرائيلي لالتفاقيات بلغ مدى جديدابات يسبب إحباطا، وأن

حبرا “موضوع المنظمات الدولية، وأموال المقاصة، تثبت أن الرد على الوقف اإلسرائيلي لالتفاقيات ليس 
ولكن هناك تفاصيل في االتفاقيات معقدة، والمرشح البدء بوقف اتفاقيات . أو مجرد تنظير” على ورق

كن وقف التنسيق األمني، لكن مع عدد هائل من األسئلة، تبدأ بعدم تزويد ومن المم. اقتصادية وتجارية،
اإلسرائيليين بسجالت المواليد، والزواج، والوفيات، وبالتالي استحالة مغادرة عدد كبير من الناس من 

ات التعامل مع الناس مباشرة، ثم هناك آلي) عبر اإلدارة المدنية العسكرية(الحدود، وسيعرض اإلسرائيليون 
  .عمل األمن الفلسطيني داخليا

التي يجب وقفها قبل غيرها ليشعر اإلسرائيليون بضرر  السؤال األساسي، اآلن، ما هي االتفاقيات 
فمثال خفض التحويالت للمستشفيات اإلسرائيلية، إجراء صغير أسهم في تحقيق هذا الهدف، . سياساتهم

مع وضع خطة تعبئة شعبية . عها موضع التنفيذفلسطينية يجري وض” بنك أهداف“هناك حاجة لتحديد 
 .شاملة، فلسطينيا ودوليا، لقطع الطريق على عمليات االلتفاف اإلسرائيلي على أي قرار فلسطيني

  ١٨ ص٣٠/٧/٢٠١٩الغد 

*** 
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  توافق أردني مصري داعم لألشقاء الفلسطينيين

  

  رأي الدستور

لة الملك عبد اهللا الثاني والرئيس المصري عبد ّتصدرت القضية الفلسطينية والقدس مباحثات جال
الفتاح السيسي، بتأكيد من الزعيمين على ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم بين الفلسطينيين 
واإلسرائيليين، واالستمرار في دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة في إقامة 

، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفق حل ١٩٦٧بع من حزيران عام دولتهم المستقلة، على خطوط الرا
  .الدولتين ومبادرة السالم العربية

ْلقد حملت المباحثات، رسائل مهمة في ظرف وتوقيت بالغي األهمية، بالتأكيد على ثوابتنا في دعم 
ة الصف العربي وتوحد األشقاء الفلسطينيين والدفع بخيار حل الدولتين، وفي هذا الموقف تبرز أهمية لحم

  .ّالمواقف وتنسيقها لكي تعود عدالة القضية الفلسطينية على واجهة القرار العربي وتتصدر أولوياته

كما حمل اللقاء إشارات واضحة، فمن الجانب األردني تأكيد على ثوابتنا وعدم ارتهاننا للضغوطات 
لسطينية لنكون على عهدنا مع أمتنا مهما تعالت، وصالبة موقفنا في الدفاع عن عدالة القضية الف

ورسالتنا ومبادئنا خير نصير وعون وظهير لألشقاء الفلسطينيين لتتكسر كل أحالم الواهمين بالحلول 
المجتزأة الهادفة إلى هضم حقوقهم التاريخية والمشروعة، ومن الجانب المصري إدراك كبير ألهمية وحدة 

  .ً على بلورة موقف جامع يكون داعما لألشقاءالصف العربي، ووقف تشتيت الجهود، والعمل

ّلقد أبرقت عمان والقاهرة برسائل واضحة وصلبة وثابتة، يتوجب البناء عليها، لتوسيع قاعدة 
التوافق العربي، فالمطلوب اليوم توحيد الموقف، والدفع بخيار حل الدولتين ومبادرة السالم العربية، فهما 

  .ً فيهما ضامنا للحق الفلسطينياألساس والمدخل ألي تسوية، ونرى

ّإن الموقف األردني والمصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، يعبر عن ضمير ووجدان الشعبين  ُ ّ
ًالشقيقين، وقد تجسد إرادة وموقفا صريحا بلقاء الزعيمين، ففلسطين ليست للمساومة، والقدس ليست  ً ً 

 كل قوى العالم ومراكز القرار الدولي اإلنصات لألصوات للمقاسمة وال تفريط بها وال مشاركة فيها، وعلى
المعتدلة ولنداءات السالم، فهي وحدها القادرة على إخراج المنطقة من أتون االضطراب، أما دعوات 

 .الحلول المجتزأة فلن تسهم إال في مزيد من التوتر ودفع المنطقة نحو حافة الهاوية

  ١٣ ص٣٠/٧/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  



 
١٦

  صحيفة الرأي-ألردنية المصرية القمة ا

 رأينا 

استقطبت المباحثات التي أجراها جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 
سية واإلعالمية إن لجهة التوقيت التي جاءت فيه هذه القاهرة يوم أمس، اهتمام الدوائر السياسية والدبلوما

المباحثات أم لجهة جدول أعمالها المكثف الذي تم التركيز فيه على العالقات الثنائية واآلفاق المفتوحة 
لإلرتقاء بها في مختلف المجاالت وبخاصة على صعيد التعاون االقتصادي وتعزيزه بما يضمن تحقيق 

ًين والشعبين الشقيقين وهو الذي تجلت أهميته أيضا في اجتماعات اللجنة العليا االزدهار المشترك للبلد ّ
ًاألردنية المصرية المشتركة التي عقدت اجتماعها في القاهرة أخيرا للنهوض بمستويات التعاون الثنائي في 

 العالقات من هنا كانت القمة األردنية المصرية فرصة متجددة أخرى للتأشير على عمق..مختلف الميادين
ٕاألخوية المشتركة بين عمان والقاهرة واعادة التأكيد على أن نهج التنسيق والتشاور بينهما حيال مختلف  ّ
ًالقضايا ذات االهتمام المشترك متجذر ويحظى باالهتمام الدائم خدمة للمصالح المشتركة وبما يخدم 

دعم العمل العربي المشترك وبخاصة في ٕواذ حرص الزعيمان الكبيران على أهمية ..القضايا العربية كافة
الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة وأكدا على ضرورة توحيد المواقف العربية إزاء التحديات التي تواجه 
ّاألمة العربية، فإن حرص جاللة الملك والرئيس السيسي على إعادة التأكيد بمواقف عمان والقاهرة الثابتة 

جتهاد في شأن ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم بين الفلسطينيين وغير القابلة للتأويل أو اال
واإلسرائيليين يكتسب أهمية إضافية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية التي 
ّتصدرت جدول أعمال القمة واصرار عمان والقاهرة على مواصلة دعم األشقاء الفلسطينيين في نيل  ٕ

 وعاصمتها ١٩٦٧ة والمشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران حقوقهم العادل
ويجب أن ال يغيب عن ذهن أحد أن الجهد .القدس الشرقية وفق حل الدولتين ومبادرة السالم العربية

شقاء المبارك والموصول والدؤوب الذي يقوم به جاللة الملك في هذا الشأن إنما يندرج في حشد الدعم لأل
ًالفلسطينيين وأيضا في تأكيد رفض األردن والقاهرة للممارسات اإلسرائيلية التي أفضت مؤخرا إلى هدم  ً
ًعشرات المنازل الفلسطينية، ما يتطلب وبالضرورة تحركا دوليا عاجال ومؤثرا لوقف هذه الممارسات  ً ً ً ّ

ة بما لهما من تأثير واحترام ودور ّفي السطر األخير تنهض عمان والقاهر..االستيطانية وغير القانونية
حيوي في قضايا المنطقة بما دأبتا على القيام به من أجل خدمة القضايا العربية وبما يخدم مصالح األمة 
ّوشعوبها وهو ما تجلى في تطابق موقفهما ازاء تطورات األزمة السورية وضرورة تكثيف الجهود الموصلة 

ً وحدة سوريا أرضا وشعبا في الوقت ذاته الذي أكد فيه الزعيمان إلى حل سياسي لهذه األزمة وبما يحفظ ً
على ايجاد حلول سياسية ألزمات المنطقة ودعم الجهود اإلقليمية والدولية في الحرب على اإلرهاب ضمن 

  .استراتيجية شمولية تضمن دحره وتجفيف منابعه

  ١ص/٣٠/٧/٢٠١٩الرأي 
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 ميا اإلسرائيليةّاألكاديميا الفلسطينية تدمر باسم األكادي

 عودة بشارات /هآرتس

فلديها كسلطة . من اجل مقاطعة السلطة الفلسطينية” اس.دي.بي“اسرائيل ال تحتاج الى الـ   
احتالل، احتياطي كبير من االنظمة واالجراءات، التي تمكنها ليس فقط من المقاطعة، بل ايضا تدمير 

  .السلطة

ير من اموال السلطة بسبب المدفوعات لعائالت الخطوة التدميرية االخيرة هي خصم جزء كب  
ومع ذلك، في نظر العالم ال يدور الحديث هنا عن مقاطعة تجوع مئات آالف . السجناء الفلسطينيين

وكل ذلك في الوقت الذي فيه كل المتورطين االسرائيليين . الفلسطينيين بذريعة دعم عائالت السجناء
  .ئ من قبل التأمين الوطنيبنشاطات ضد فلسطينيين يحظون بحضن داف

في هذه االثناء، في مرمى الهدف تقف االكاديميا الفلسطينية، وباالساس جامعة بير زيت، التي تتمتع 
االحتالل . بسمعة اكاديمية كبيرة، اضافة الى مشاركتها االجتماعية والوطنية في حياة المجتمع الفلسطيني

. ة االعتقاالت، بل ببساطة عدم تمديد تأشيرات مكوثهمقرر تدمير الكادر االكاديمي فيها، ليس بواسط
الكثير من المحاضرين في الجامعة الذين يسمون اجانب، هم فلسطينيون تماما، ولكن بسبب الغطرسة 
. االسرائيلية ال يستطيعون الحصول على الجنسية الفلسطينية، وهكذا حظرت عليهم خدمة ابناء شعبهم

  .، يقول المثل العربي”ح لآلخرين بالنومالشخص السيئ ال ينام وال يسم“

وجامعة بير زيت، بنشاط قضائي في هذا "الحق"، والتي بدأت مع جمعية "عدالة"حسب منظمة   
بوظيفة كاملة في ” اجانب“ اضطر اربعة محاضرين تسميهم إسرائيل ٢٠١٩ – ٢٠١٧في االعوام : الشأن

ولم يستطيعوا مواصلة التدريس . الى مغادرة البالدجامعة بير زيت، الى جانب ثالثة آخرين بوظيفة جزئية 
  .ألن اسرائيل رفضت تجديد تأشيرات مكوثهم

تقدم قصص لمحاضرين حرموا من الحق، وربما واجب االسهام في دورهم للمجتمع ” عدالة“  
 .الفلسطيني؛ ليس في اعداد العبوات الناسفة، بل في النشاط االكاديمي الذي يحتاجه الفلسطينيون جدا

هذا ال يقلق السياسيين االسرائيليين وال يمنعهم من الصراخ واالحتجاج على مقاطعة المؤسسات االكاديمية 
صرخة، التي كلما مر الوقت يتبين أن كل هدفها هو زيادة شعبية اشخاص مثل . االسرائيلية من قبل العالم

  . تقريبا غير موجودةالوزير جلعاد اردان وعضو الكنيست يئير لبيد، حيث أن مقاطعة حقيقية

أنا أتوجه هنا الى المحاضرين الديمقراطيين في الجامعات االسرائيلية، ماذا تفعلون ازاء الظلم الذي   
يجري في ساحتكم الخلفية؟ لماذا ال ترفعون صراخكم ضد تنكيل الحكومة التي تعمل باسمكم؟ لماذا لم 

: عة بير زيت ويعلنون لبنيامين نتنياهو أو ألف محاضر اسرائيلي يزورون جام٣٠٠ – ٢٠٠نسمع عن 
اذا لم يكن هناك عمل جدي من جانب االكاديميا االسرائيلية فان هذا االمر سيبقى . ”نحن لسنا معكم“

  .مذكور لها في سجلها الى األبد



 
١٨

رغم أنني أرى في المقاطعة وسيلة شرعية عندما يدور الحديث عن هدف سام مثل التحرر   
ولكن في الوضع القائم وازاء الموقف السلبي للمحاضرين . اطعة تخيفني بشكل عامالوطني، إال ان المق

اذا كان االنغالق سائدا فيجب مقاطعة المؤسسات “االسرائيليين من معاناة زمالئهم الفلسطينيين، أقول 
يحتجون االكاديمية االسرائيلية، االمر الذي ال يغتفر هو أنه في الوقت الذي يصرخ فيه المحاضرون هنا و

 –على المقاطعة ضدهم في العالم، فان جرافة االحتالل التي تعمل ايضا باسمهم تقوم بتدمير االكاديميا 
  .”أمر شائن ولدت بالضبط لوصف هذا السلوك المخجل“أنه . األخت الفلسطينية

رار ويجب عدم نسيان اصدقائنا االلمان الذين يريدون مواصلة دعم االحتالل االسرائيلي بواسطة ق  
كل ذلك من خالل الخوف من أن . اس كحركة السامية.دي.مخجل للبوندستان باالعالن عن حركة بي

وبهذا، من المهم أن يعرفوا أنه من كثرة تحمسهم كي ال يعتبروا هم انفسهم . يتهموا هم انفسهم بالالسامية
ب سامي آخر، الشعب معادين للسامية، فقد اجتازوا خطا دقيقا، واآلن هم الساميون تماما تجاه شع

 .الفلسطيني

  ٣٠ ص٣٠/٧/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية
 

King, Sisi reaffirm joint stance on Palestinian cause 
Two leaders agree to boost economic cooperation at talks in Cairo 

 
His Majesty King Abdullah meets with Egyptian President Abdel Fattah El Sisi in Cairo on 
Monday (Photo courtesy of Royal Court) 
AMMAN — His Majesty King Abdullah and Egyptian President Abdel Fattah El Sisi, 
during talks in Cairo on Monday, agreed to continue enhancing economic cooperation 
between the two countries towards mutual prosperity. 
Both sides stressed the importance of the Jordan-Egypt higher committee meetings, which 
most recently convened in Cairo earlier this month, in advancing joint cooperation in 
various areas, a Royal Court statement said.  
During the talks, the King and the Egyptian President reaffirmed the deep historical 
relations between Jordan and Egypt, highlighting the importance of maintaining 
coordination on various issues of mutual concern, in order to advance common interests 
and serve Arab causes. 
His Majesty and the Egyptian president also stressed the importance of supporting joint 
Arab action and unifying positions on the challenges facing the region. 
On regional developments, discussions focused on the Palestinian cause and Jerusalem, 
with the two leaders underscoring the need to achieve just and lasting peace between the 
Palestinians and the Israelis. 
The King and Sisi stressed the need to support the Palestinians in gaining their just and 
legitimate rights to establish their independent Palestinian state on the June 4, 1967 lines, 
with East Jerusalem as its capital, and in line with the two-state solution and the Arab 
Peace Initiative. 
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Moreover, both sides highlighted their rejection of Israeli measures in the Palestinian 
territories and the recent demolition of dozens of Palestinian homes, which calls for action 
by the international community to stop these settlement activities, according to the 
statement. 
Talks also covered the latest developments of the Syrian crisis and the need to intensify 
efforts to reach a political solution that preserves Syria's territorial integrity and the unity 
of its people. 
Current developments in the region and efforts to reach political solutions to regional 
crises were also discussed, as well as regional and international efforts to fight terrorism 
within a holistic approach. 
Foreign Minister Ayman Safadi, General Intelligence Department Director Maj. Gen. 
Ahmad Husni, Adviser to His Majesty for Communication and Coordination Bisher Al 
Khasawneh, and Jordan’s Ambassador to Egypt Ali Ayed attended the meeting on the 
Jordanian side. 
Foreign Minister Sameh Shoukry, General Intelligence Service Director Maj. Gen. Abbas 
Kamel, Director of the Office of the President Maj. Gen. Mohsen Abdel Nabi, and 
Presidency Spokesperson Bassam Rady attended the meeting on the Egyptian side. 
President Sisi hosted a luncheon in honour of His Majesty and the accompanying 
delegation, attended by a number of senior Egyptian officials, the statement added. 
Earlier, the King was accorded an official welcoming ceremony upon arrival at Al 
Ittihadiya Palace. 
The King departed for Tunis following his brief visit to Cairo to extend condolences over 
the passing of Tunisian President Beji Caid Esseb 
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UAE donates $50m to UNRWA 
 
Students at the UNRWA Birzeit Girls’ School, West Bank, on November 22, 2018. The 
UAE has announced a $50 million contribution to help the agency meet its funding needs 
for 2019 (Photo courtesy of UNRWA) 
AMMAN — The United Arab Emirates (UAE) announced a $50 million contribution to the 
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA), according to a statement from the UN agency on Monday. 
The funding reiterates the UAE’s “commitment” to support the vital and life-saving 
services provided by the agency to over five million Palestine refugees in Syria, Lebanon, 
Jordan, Gaza and the West Bank, the statement said.  
The UAE is a valued and reliable partner to the agency, and one of a select few donors 
whose regular support over several decades has greatly contributed to the agency’s ability 
to carry out its mandate, read the statement. 
Commending the support from the UAE, UNRWA Commissioner-General Pierre 
Krähenbühl said: “At a time of intense pressure on our agency, the immense generosity of 
the United Arab Emirates sends a clear message that Palestine refugees are not alone. In 
addition to a crucial financial contribution, it is also a show of solidarity by the UAE for 
which I am deeply grateful.” 
This “extraordinary financial support will go a long way” in helping UNRWA maintain its 
programmes for 2019 as planned, namely in the areas of primary healthcare, education 
and social services, all vital for the life and dignity of Palestine refugees, and an anchor for 
their feeling of stability, the statement said. 
UNRWA said it remains grateful to the UAE for its “renewed trust and support”. 
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In 2018, the UAE’s “extraordinary contribution” of $50 million to the agency enabled it to 
open the doors of its 708 schools for the 2018-2019 academic year, and made the UAE the 
sixth largest donor for that year. 
UNRWA is mandated to provide life-saving services to some 5.4 million Palestinian 
refugees registered with the agency across its five fields of operation in Jordan, Lebanon, 
Syria, the West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip.  
Its services include education, healthcare, relief and social services, camp infrastructure 
and improvement, protection and microfinance, concluded the statement. 
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Canadian court rules against labeling 
 settlement wines as Product of Israel' 

 
Federal judge presiding over case says labeling settlement wines as Israeli is 'false, 
misleading and deceptive' 
 
One wine in question is made by Shiloh Winery, based in Shiloh settlement in West Bank 
(AFP/File photo) 
By  
MEE staff 
 
A Canadian federal court ruled against a 2017 decision to allow wines made and 
manufactured in illegal Israeli settlements to be sold in Canada under the label "Product of 
Israel". 
Canada: Court hears lawsuit challenging Israeli settlement wine labels 
Read More » 
The court on Monday found that 'Product of Israel' labels on wines from Israeli 
settlements in the occupied West Bank are "false, misleading and deceptive", according to 
a statement released by the court. 
The ruling was in favour of David Kattenburg, a Jewish-Canadian activist who brought the 
complaint to the Federal Court of Canada in 2017.  
The presiding judge, Anne L Mactavish, said in her 43-page decision that it will be up to 
the Canadian Food Inspection Agency (CFIA) to determine how settlement wines should be 
labeled.  
In mid-2017, the CFIA initially ordered liquor stores across the province of Ontario to de-
shelve two Israeli settlement wines that were being sold with the label "Product of Israel".  
That decision drew widespread public pressure from pro-Israel groups and the agency 
reversed its stance after the Canadian government directed the CFIA to a free-trade 
agreement with Israel, which it said showed that the labelling was correct. 
 On Monday, Judge Mactavish said that labeling wines made and manufactured in illegal 
Israeli settlements as a product of Israel "was unreasonable", ordering the government to 
discontinue the practice.  
"One peaceful way in which people can express their political views is through their 
purchasing decisions. To be able to express their views in this manner, however, consumers 
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have to be provided with accurate information as to the source of the products in 
question," Mactavish said in her ruling.  
"A decision that allows Settlement Wines to be labelled as 'Products of Israel' thus does not 
fall within the range of possible, acceptable outcomes which are defensible in respect of the 
facts and law," she added.  
Kattenburg filed the complaint to the Federal Court of Canada in October 2017. In May 
2019, the court  
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