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  شؤون سياسية

 الملك يستقبل كبير مستشاري الرئيس األميركي

امس   استقبل جاللة الملك عبداهللا الثاني، في قصر الحسينية-)بترا ( االول من اب عمان 
األربعاء، كبير مستشاري الرئيس األميركي، جاريد كوشنر، الذي يزور األردن ضمن جولة له تشمل عددا 

 .من الدول في المنطقة

د جاللة الملك التأكيد وفي معرض بحث الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، أعا 
على ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة 

 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن ١٩٦٧الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
 .ات الشرعية الدولية ذات الصلةوسالم إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السالم العربية وقرار

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال  
والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومساعد الرئيس األميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون 

  )بترا. (غرينبالت، والوفد المرافق

  ١/٨/٢٠١٩بترا 

*** 

  الملك يؤكد ضرورة تحقيق تقدم في جهود 

  حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين

 

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني، خالل لقائه اليوم االثنين مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي  - الرأي–عمان 
تحقيق تقدم في جهود حل الصراع بنيامين نتنياهو الذي غادر األردن بعد زيارة قصيرة للمملكة، ضرورة 

الفلسطيني اإلسرائيلي استنادا الى حل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وبما 
، وعاصمتها القدس الشرقية، ١٩٦٧يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 

إسرائيل، االمر الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق السالم واالستقرار والتي تعيش بأمن وسالم إلى جانب 
 .في المنطقة

وشدد جاللته على أن مكانة القدس كبيرة عند المسلمين والمسيحيين كما هي بالنسبة لليهود،  
وهي مفتاح السالم في المنطقة، حيث أكد جاللته أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع 

كما أكد جاللته أن . على أساس حل الدولتين، كون القدس مفتاح تحقيق السالم في المنطقةالنهائي 



 
٥

األردن، مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في المدينة المقدسة، 
 .من منطلق الوصاية الهاشمية عليها

البحر األحمر ( من ضمنها مشروع ناقل البحرين وتم خالل اللقاء، بحث عدد من القضايا الثنائية 
 .ٕ، والذي ستنعكس آثاره االيجابية على األردن والضفة الغربية واسرائيل) البحر الميت–

كما تم االتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي الى  
وحضر . واالستثماري بين السوقين األردني والفلسطيني) داتالصادرات والوار(تعزيز حركة التبادل التجاري 

االجتماع وزير الخارجية وشؤون المغتربين ومدير المخابرات العامة ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب 
 .جاللته، ومستشار جاللة الملك للشؤون االقتصادية

  ٥ ص١/٨/٢٠١٩الرأي 

***  

 للسالم في كامب ديفيد تحذر من عقد مؤتمر "الخارجية الفلسطينية"

  

 حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة مقترح كشف عنه اإلعالم -  وكاالت -  عواصم
  ".بحضور قادة عرب) صفقة القرن(لعقد مؤتمر للسالم في مدينة كامب ديفيد، يطرح "اإلسرائيلي 

ا المقترح وغاياته، تنظر بخطورة بالغة لهذ" وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، امس، إنها 
وتحذر من إقدام إدارة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وفريقه المتصهين، وتحت ضغط السباق االنتخابي 
ٕفي أمريكا واسرائيل، واإلصرار على إنجاح نتنياهو، على اتخاذ المزيد من القرارات المساندة لالحتالل 

  .”غربية المحتلة أو أجزاء واسعة منهاواالستيطان وفرض القانون اإلسرائيلي على الضفة ال

من ) صفقة القرن(سيل التسريبات األميركية واإلسرائيلية بشأن موعد طرح “وأضاف البيان أن 
دون تفاصيل، يعكس تخبطا أمريكيا وأزمة عميقة لواشنطن وتل أبيب أحدثها الرفض الفلسطيني الصريح 

  .”لقرارات ترامب

جميع المحاوالت األميركية اإلسرائيلية لتجاوز بوابة الشرعية “وأكدت الخارجية الفلسطينية أن 
  .”الفلسطينية عبر مسارات جانبية مصيرها الفشل

اإلسرائيلية قد نقلت امس عن مصدر في واشنطن قوله، إنه ” يديعوت آحرونوت“وكانت صحيفة 
، )سبتمبر(قررة في ايلولمن المقرر أن يعقد مؤتمر قمة في كامب ديفيد قبل االنتخابات اإلسرائيلية الم“

نتنياهو لن يحضر القمة “، مشيرة إلى أن ”وسيطرح فيه ترامب الخطوط العريضة لرؤيته للسالم بشكل عام
  .”كي ال يجعل من الصعب على القادة العرب المشاركة فيها

ترامب لن يتحدث عن دولة فلسطينية، بل عن كيان، وسيكتفي باإلشارة “ولفتت الصحيفة إلى أن 
  .” وجود عربي في القدس الشرقية ولن يتحدث عن عاصمةإلى



 
٦

يرفض الفلسطينيون الخطة على الفور، بينما سيعلن رئيس الوزراء “وتوقعت الصحيفة أن 
  .”اإلسرائيلي أنه يقبلها رغم تحفظاته

ويبدأ جاريد كوشنير، صهر الرئيس األميركي وكبير مستشاريه لشؤون الشرق األوسط، زيارة إلى 
  >>....والسعودية ومصر واإلمارات وقطر، حامال معه اقتراحا للقادة العربإسرائيل 

  ٢٣ ص١/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

 مقايضة مرفوضة.. فلسطين

  وكاالت-  الرأي -القدس المحتلة

من النادر أن تمنح إسرائيل موافقات على قيام الفلسطينيين بالبناء في المنطقة ... <<    
 )ج(

بأن يقول إنه يبذل جهدا –في حال تطبيقها–زراء بنيامين نتانياهووستسمح هذه الخطة لرئيس الو  
 .ُلصالح خطة كوشنر، رغم أن عدد المنازل صغير نسبيا بالمقارنة مع المستوطنات الجديدة التي ستبنى

الن ذلك يعني «وكان كوشنر صرح أن خطته لن تشمل حل الدولتين .ولم تعرف بعد تفاصيل زيارة كوشنر
 أكد السفير األميركي لدى "سي إن إن"وفي مقابلة مع شبكة .ين وشيئا آخر للفلسطينيينشيئا لإلسرائيلي

  .إسرائيل ديفيد فريدمان والذي يدعم المستوطنات، على موقف كوشنر

وقال فريدمان إن الواليات المتحدة تؤيد الحكم الذاتي للفلسطينيين، لكنه أشار إلى أن واشنطن   
دولة فلسطينية كاملة، ويعكس هذا التصريح موقف نتانياهو بشكل غير مستعدة حاليا لدعم قيام 

إن القضية التي بين أيدينا تتعلق بالموافقة المسبقة على الدولة، ألن "وأضاف السفير األميركي .أساسي
 .كلمة الدولة تحتمل الكثير من التفسيرات التي نعتقد أنها تؤدي إلى إساءة استخدام العبارة

كم الذاتي الفلسطيني، ونؤمن بالحكم الذاتي المدني للفلسطينيين وبأن هذا الحكم نؤمن بالح"وأردف   
 .يجب أن يصل حتى النقطة التي يتعارض فيها مع األمن اإلسرائيلي، وهو أمر شديد التعقيد

ويرى فريدمان أن الحكومة الفلسطينية في الوقت الحالي في أضعف حاالتها ما يمنعها من   
واحتلت إسرائيل الضفة .تهدد إسرائيل» دولة فاشلة"ات المسلحة، وبالتالي ستكون السيطرة على الجماع

، وضمت القدس الشرقية الحقا في خطوة لم تلق اعتراف ١٩٦٧الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 
كل «من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن .المجتمع الدولي

  .طان االسرائيلي على أراضي دولة فلسطين المحتلة غير شرعي، ومصيره إلى الزوال بزوال االحتاللاالستي

 وحدة سكنية ٧٠٠وأضاف ابو ردينة في معرض رده على قرار االحتالل الترخيص لبناء   
من حق الشعب الفلسطيني البناء على « وحدة استيطانية في الضفة الغربية، ان ٦٠٠٠للفلسطينيين و

 دون الحاجة لترخيص من أحد، ولن نعطي أية شرعية لبناء أي حجر ١٩٦٧ل أراضيه المحتلة عام كام



 
٧

لن نقايض حقوقنا التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية، «وأكد في بيان .استيطاني على أرضنا الفلسطينية
اضي دولة بعدم شرعية االستيطان على أر) ٢٣٣٤(والتي نصت جميعها، وخاصة القرار األممي رقم 

، مشددا على أن شعبنا الفلسطيني سيظل صامدا على أرضه، ولن »فلسطين، بما فيها القدس الشرقية
ٕيقبل المساومة على ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، واقامة دولته الفلسطينية المستقلة 

امس، إن مصدرا » وستجيروزالم ب«من جهتها اعلنت صحيفة .على كامل ترابه الوطني الفلسطيني
مسؤوال في واشنطن، نفى أنباء عن احتمال عقد الرئيس األميركي، دونالد ترامب، مؤتمر يجمع حكاما 

  .لتصفية القضية الفلسطينية» صفقة القرن«عربا، ليعرض فيها الخطوط العامة لخطته بشأن 

وسيقدم . لوقت الحاليّلم يتم التخطيط لعقد أي قمة في ا«وذكرت الصحيفة أن مصدرها أكد أنه   
فريق الشرق األوسط تقريرا إلى الرئيس ونائب الرئيس ووزيرة الخارجية ومجلس األمن القومي عند 

  .عودته، لمناقشة العديد من الخطوات التالية المحتملة للتوسع بعد نجاح ورشة البحرين

، يفيد بأن «ونوتيديعوت أحر«وجاء ذلك تعليقا على تقرير أعده الموقع اإللكتروني لصحيفة   
، ينوي دعوة حكام عرب لحضور مؤتمر من المفترض أن ترامب يعتزم عقده في كامب ديفيد، )كوشنر(

ونقل الموقع اإللكتروني عن مصدر في واشنطن قوله إن .ُقبيل االنتخابات اإلسرائيلية في أيلول المقبل
وضعها بالتنسيق مع رئيس حكومة الخطوط العامة لخطته للسالم، التي «في المؤتمر » يعرض«ترامب سـ

االحتالل بنيامين نتانياهو، وسفير إسرائيل في واشنطن رون ديرمر، الذي وصل تل ابيب إلجراء محادثات 
انعقاد مؤتمر من هذا القبيل وفي هذا التوقيت مالئم لحملة نتانياهو «وقال المصدر إن .مع نتانياهو

حسب تقديرات مسؤول في واشنطن يتابع االستعدادات لحملة وب.االنتخابية وحملة ترامب االنتخابية كذلك
كوشنر فإن نتانياهو لن يشارك في المؤتمر في كامب ديفيد، باعتبار أن مشاركته قد تجعل من الصعب 

  .على المدعوين العرب القبول والمشاركة

، على سبيل المثال. وخالل المؤتمر، سيعرض ترامب الصفقة دون الخوض في تفاصيل ملزمة  
نعم لكيان فلسطيني، ولكن ليس بالضرورة لدولة، نعم لوجود فلسطيني في القدس الشرقية، ولكن «سيقول 

وترجح التقديرات األميركية أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، .ليس بالضرورة للعاصمة
ه الكثير من سيرفض الخطة بشكل كامل، بينما سيثني نتانياهو على هذا الجهد، لكنه سيقول إن لدي

 .فيما سيروج الحكام العرب للخطة من خالل حضور المؤتمر. التحفظات، والتي لن يسارع إلى ذكرها

  ١٠ ص١/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
٨

  اعتداءات

 ّمستوطنون صهاينة ينفذون اعتداءات ضد ممتلكات فلسطينية في الداخل المحتل

ت عدد من المركبات في الداخل أقدم مستوطنون صهاينة، اليوم األربعاء، على إعطاب إطارا  
 .ّالفلسطيني المحتل، كما خطوا شعارات عنصرية بالعبرية على جدران المنازل والشاحنات

، في القرية، ١٩٤٨وسط فلسطين المحتلة عام " جسر الزرقاء"وقال سكان الحي الجنوبي في بلدة   
إطارات عدد من المركبات التي تعود اقتحموا الحي ليال، وأعطبوا ) الصهاينة(إن مجموعة من المستوطنين 

  .للسكان وخطوا شعارات عنصرية عليها، وعلى جدران المنازل

التحريض "إن : ّوعقب رئيس اللجنة الشعبية في القرية، سامي العلي، على حادثة االعتداء بالقول  
) بيبة التاللش(و) تدفيع الثمن(الحكومي اإلسرائيلي الرسمي والشعبي الدموي ضد العرب، يغذي عصابات 

  ".التي تحمل عقيدة استيطانية مليئة بالحقد والكراهية والعنصرية

ّالشعارات التي خطها المتطرفون تعبر عن عمل انتقامي موجه ضد إصدار أوامر "وأشار إلى أن    ّ
إبعاد لهذه العصابات عن مناطق الضفة الغربية المحتلة وضد إخالء بعض البؤر االستيطانية، حيث تنشط 

  ". العصابات المتطرفة والمعادية للعرب وضد النضال الفلسطيني العادلهذه

حلقة أخرى في مسلسل اإلرهاب اليهودي الذي يرتكبه "وأكد أن هذه االعتداءات تأتي ضمن   
المستوطنون داخل بلدات فلسطينية منذ عقد ونيف، وتخللها عمليات إحراق مساجد وكنائس فيما بقي 

  ".طلقاء تحظى أفعالهم بشرعية ودعم تيار اليمين القومي المتدين واالستيطانيالجناة في معظم المرات 

يشار إلى أن هذا العمل ليس هو المرة األولى الذي يحصل في الداخل الفلسطيني بل سبق وان   
  .حصل في عدة مدن وبلدات فلسطينية في الداخل ولم يبلغ عن اعتقال ضالعين في هذه الجرائم

ود أقدموا األحد الماضي، على ثقب إطارات سيارات وكتابة عبارات عنصرية وكان مستوطنون يه  
في المثلث الجنوبي وسط " كفر قاسم"معادية ومسيئة للعرب، على محال تجارية وجدران منازل في مدينة 

  .١٩٤٨فلسطين المحتلة عام 

نية في الداخل اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات الفلسطي" تدفيع الثمن"ونفذت جماعات   
الفلسطيني المحتل، حيث تستهدف العصابات أيضا األماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر 

  اإلسالمية والمسيحية،



 
٩

ويحمل المواطنون الفلسطينيون، شرطة االحتالل المسؤولية عن هذه االعتداءات الخطيرة، في ظل   
  ا يتعلق األمر بالعربتساهلها وتجاهلها لقضايا من هذا القبيل خصوصا عندم

من الجدير بالذكر أن قوات االحتالل تصل مكان االعتداءات في كل مرة يتم إبالغها وتقوم   
ُبالتحقيق مع الفلسطينيين وأخذ إفاداتهم دون أدنى متابعة على الحادثة التي تقيدها في غالب األحيان 

  .ضد مجهول"

/ ً حركة يمينية متدينة ظهرت رسميا في تموزاليهودية؛ هي" تدفيع الثمن"يشار إلى أن عصابات   
ٕ، ونفذت اعتداءات متنوعة ضد الفلسطينيين؛ من قبيل مهاجمة قراهم وحرق منازلهم والحاق ٢٠٠٨يوليو  ّ

  .الضرر بممتلكاتهم، فضال عن االعتداء على دور العبادة وتكسير شواهد القبور

بكتابة شعارات عنصرية ضد العرب وفي معظم األحيان تقترن اعتداءات العصابات اليهودية   
عن مالحقة " اإلسرائيلي"تدفيع الثمن، في حين تمتنع أجهزة أمن االحتالل "والمسلمين، موقعة باسم 

  .منفذيها

  ١/٨/٢٠١٩وكالة القدس لالنباء 

*** 

  االحتالل يستهدف أطفال العيسوية.. االعتقاالت في القدس

 

قيس  الطفل هو العيسوية وسط القدس المحتلة، واستدعت سلطات االحتالل طفال آخر من بلدة 
باتجاه مركبة تابعة لقوات االحتالل خالل " إلقاء الحجارة"، للتحقيق معه، وذلك بحجة ) أعوام٦(فراس عبيد 

 .اقتحامها للبلدة

 أعوام ونصف ٤ الطفل محمد ربيع عليان البالغ من العمر  يأتي ذلك بعد ساعات على وصول 
ٍالعام، مركز تابع لشرطة االحتالل في القدس، بعد استدعائه للتحقيق، بنفس الحجة، في استهداف صارخ 

  .لحقوق الطفل وللوجود الفلسطيني في القدس المحتلة

تضيف إلى سلسلتها " اإلسرائيلية"الشرطة "، لمراسلنا إن وقال والد الطفل محمد، ربيع عليان 
القمعية ضد الفلسطينيين عامة ومدينة القدس خاصة، ترهيب الفتية واألطفال والتشديد على اعتقالهم أو 

هذه اإلجراءات لن ترهب الطفل الفلسطيني وهو "وأكد عليان أن ". اقتيادهم للتحقيق في مراكز الشرطة
 ."لماض في رفض االحتال

بعد أن اقتحمت قوات االحتالل بلدة العيسوية، يوم أمس اإلثنين، " مطلوبا"وبات الطفل عليان  
وفي أعقاب ذلك، سلمت شرطة االحتالل . وحاولت اعتقاله، إال أن أهالي البلدة تصدوا لها ومنعوا اعتقاله
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 تابعة لقوات االحتالل خالل باتجاه مركبة" إلقاء الحجارة"أمر استدعاء للتحقيق مع الطفل، وذلك بحجة 
 .اقتحامها للبلدة

قوات االحتالل حاولت اعتقال ربيع، وهو لم يتعد الخمس سنوات، وبعد أن "وأوضح عليان أن  
 ."تصدينا لهم، سلمونا ورقة بالقدوم إلى التحقيق صباح اليوم في محطة الشرطة أمام باب الساهرة

ون اعتقال ربيع، األمر مضحك من جهة، ومحزن من لم نصدق في البداية أنهم يريد"وأضاف أنه  
والحوامل والمسنين، فهو  األطفال اعتقالجهة أخرى، ولكن هذا االحتالل يتوقع منه كل شيء، بما يشمل 

 ."لمشاعر وال الحقوق اإلنسانيةال يراعي ا

هذه كانت محاولة للترهيب والضغط على األطفال، فهي أساليب متبعة لدى "ولفت إلى أن  
االحتالل، وليست غريبة عليهم لدى الفلسطينيين، ولكن، هذه األساليب لم ولن ترهب أطفالنا وسنتعامل مع 

 ."ت وسوف يستمر في تسطيرهاالطفل الفلسطيني سطر البطوال. االحتالل على أنه احتالل

محمد معنوياته قوية وعالية، هو يعلم أنه سيتحقق معه "وحول معنويات الطفل، أوضح والده أن  
ّلدى الشرطة، وعلى الخلفية أيضا هو يعلم ما يجري تماما، وكنا قد فسرنا له ما يجري، ولكن عزيمتنا قوية 

غير عادتها، تراجعت شرطة االحتالل اإلسرائيلية عن وعلى ."والطفل الفلسطيني ال يهاب مهما كان جيله
 .استدعاء الطفل محمد عليان للتحقيق، واكتفت بتحذير والده، ربيع، من قيامه بإلقاء الحجارة على الشرطة

ّووصل ربيع، صباح الثالثاء، برفقة ابنه إلى مركز شرطة االحتالل في القدس المحتلة، ولكن الشرطة 
ادعت الشرطة أن االستدعاء ليس : "الطفل نفسه للتحقيق، وقال ربيع للصحافيينِادعت أنها لم تستدع 

وبقي الطفل، ."رسميا، وهو ادعاء غير صحيح، إذ أن شرطيا بزيه الرسمي قام بتسليمنا أمر االستدعاء
يحذر والده في الداخل، من السماح له برشق " إسرائيليا"محمد، خارج مركز التحقيق، بينما كان شرطيا 

وأشار ربيع إلى أنه رفض مزاعم الشرطة، بأن ابنه رشق دورية للشرطة بالحجارة، ولكنه . لحجارة مستقبالا
كان إبني "وقال إنه .اشتكى من انتهاكات الشرطة المستمرة ضد السكان في العيسوية، بمن فيهم األطفال

، وأضاف "ات االحتاللل للبلدةيلعب مع أطفال آخرين، حينما ركضوا جميعا باتجاه منازلهم، بعد مداهمة قو
ما جرى مع ابني يكشف المعاناة التي يواجهها األطفال، نتيجة ممارسات الشرطة اإلسرائيلية "عليان أنه 

 ."من مالحقة وضرب واعتقال

وتلقى الطفل الفلسطيني قيس فراس عبيد، من بلدة العيسوية، استدعاء آخر من قبل شرطة  
 .ق معه يوم غد األربعاء، في مركز الشرطة في القدس المحتلةللتحقي" اإلسرائيلي"االحتالل 

ووجهت قوات االحتالل االستدعاء لوالد الطفل، فراس عبيد، أوردت خالله أنه سيتم التحقيق معه لالشتباه 
 .بقيام طفله، قيس، بإلقاء الحجارة على دوريات الشرطة، وطلبت منه الحضور صباح الغد للتحقيق

  ١/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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   آالف وحدة استيطانية في الضفة الغربية٦الحكومة اإلسرائيلية تصادق على بناء 

 

على مخطط ) الكابينت(صادق المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسية   
 . آالف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية٦لبناء 

 وحدة سكنية في ٧١٥الثالثاء، على السماح للفلسطينيين ببناء ، "الكابينت"بالمقابل، صادق   
 .(خاصة" (١٣محطة األخبار اإلسرائيلية "بالضفة، حسب " ج"المناطق المصنفة 

من مساحة الضفة الغربية وتخضع، بموجب االتفاقات االنتقالية % ٦٠نحو " ج"وتشكل المنطقة 
 .كاملةاإلسرائيلية، للسيطرة اإلسرائيلية ال-الفلسطينية

إن المصادقة على هذه الخطة جاءت قبيل وصول كبير ) رسمية(وقالت هيئة البث اإلسرائيلية   
 .ٕمساعدي الرئيس األمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة في جولة تشمل عددا من الدول العربية واسرائيل

ق الخناق على ٕوتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية واسرائيلية ودولية إن الحكومة اإلسرائيلية تضي  
 .وتهدم الكثير من المباني الفلسطينية فيها بداعي عدم الترخيص" ج"البناء الفلسطيني في المنطقة 

بالمقابل، تشهد المنطقة ذاتها طفرة استيطانية إسرائيلية تتمثل بالزيادة الكبيرة في البناء   
 .االستيطاني خالل السنوات الماضية

  ١/٨/٢٠١٩وكالة االناضول لالنباء 

*** 

   أطفال بالقدس٣مستوطنون يحاولون اختطاف 

 

 أطفال مقدسيين من باب ٣حاولت مجموعة من عصابات المستوطنين يوم األربعاء، خطف  
 قبل شرطة االحتالل، من األطفال أحد، وجرى التحقيق مع )أحد أبواب البلدة القديمة في القدس(األسباط 

 .بعد فشل المستوطنين بتنفيذ عمليتهم

وأثارت هذه العملية المواطنين المقدسيين وتجمهر عدد كبير في المنطقة وشرعوا بالتواصل عبر  
 .مواقع التواصل االجتماعي للبحث عن األطفال

  ١/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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  فعاليات

  المخيمات الفلسطينية تثمن جهود الملك 

 في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الالجئين

 

قالت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وشيوخ ووجهاء المخيمات  - كمال زكارنة-عمان 
لالجئين الفلسطينيين، وبالنيابة الفلسطينية في االردن، في بيان لها امس، نحن ابناء وممثلي مخيمات ا

عن كل الالجئين الفلسطينيين في المملكة االردنية الهاشمية، ندين وبأشد العبارات الحملة االعالمية 
وتقويض القيم واالسس ) االونروا( الستهداف وكالة الغوث الدولية  والسياسية الممنهجة والمخطط لها

لوكالة في خدمة قضية الالجئين الفلسطينيين، التي تقف وراءها والمبادئ السياسية واالنسانية لعمل هذه ا
اطراف وجهات التخفى على احد بهدف تصفية حقوق الالجئين الفلسطينيين، التي اقرتها المواثيق الدولية 

واضافت، اننا نحن ابناء الالجئين الفلسطينيين نؤكد ثقتنا وتمسكنا بوكالة الغوث . واالعراف االنسانية 
 االونروا، التي تشكل حافظة مهمة لحقوقننا في وطننا الذي تم تشريدنا منه وحرماننا من العودة الدولية

اليه ،في اروقة االمم المتحدة بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام، اضافة الى الواجب االنساني 
  .النبيل الذي تقوم به نيابة عن المجتمع الدولي

، ١٩٤٩ لعام ٣٠٢  ًنوح لالونروا استنادا لقرار انشائها رقموطالبت بعدم المساس بالتفويض المم
إلى حين حل قضية الالجئين، واستمرارها في تقديم خدماتها، الصحية والتعليمية واإلغاثة االجتماعية، 

وقالت، .  ماليين الجئ فلسطيني مسجلين لديها، وذلك حسب التفويض األممي الممنوح إليها٥ألكثر من 
تأتي في سياق محاوالت لطمس قضية ) االونروا( مية التي تستهدف وكالة الغوث الدولية ان الحملة االعال

الالجئين من خالل تفكيك هذه الوكالة الدولية ، وتؤكد ان هذه الحملة ستفشل كما فشلت كل المشاريع 
لى عمل الوهمية لتصفية القضية الفلسطينية، ونحن على ثقة كاملة ان هذه الحملة المغرضة لن تؤثر ع

    للقيام بمهامها الموكولة اليها حسب قرار انشائها الى حين عودتنا الى ارضنا ووطننا االونروا

وعبرت الفعاليات عن بالغ شكرها وتقديرها لجهود جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين في 
وتؤكد وقوفها صفا واحد الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها وحقوق الالجئين الفلسطينيين، 

خلف قيادته الهاشمية الرشيدة وسياسته الحكيمة في الدفاع عن قضية فلسطين وشعبها وارضها 
  .ومقدساتها

  ٣ص/١/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 
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   تنظم ملتقى الطفل المقدسي األول"المهندسين"

 

ردنيين في نقابة المهندسين األ» مهندسون من أجل فلسطين والقدس«أقامت لجنة  -عمان
طولنا (بالتعاون مع جمعية معارف مقدسية للتراث والثقافة، ملتقى الطفل المقدسي األول تحت عنوان 

وتضمن الملتقى فقرات معرفية وأخرى ترفيهية،  .في مزرعة نقابة المهندسين في مدينة مأدبا) الغيبة
وتطلع القائمون على الملتقى .شهدت تفاعال كبيرا من قبل األطفال والفتيان في مختلف المراحل العمرية

إلى التأكيد على حق العودة، وترسيخ الذاكرة الفلسطينية في أذهان األطفال المشاركين، كما سعوا إلى 
تزويدهم بمعارف مختلفة حول القضية الفلسطينية من خالل الورشات التفاعلية التي جاءت تحت عناوين 

  .)ا سأقدم لفلسطين؟كي ال أنسى، والدفاع عن حقنا في فلسطين، وماذ(

، أنشطة نوعية شملت الركوب على الخيل، »أطفالنا أعواد الذاكرة«وتخلل الملتقى الذي رفع شعار 
  .ومسابقة البحث عن الكنز، ومسرح عرائس، وألعابا متنوعة أخرى

وانتهى اليوم األول بحفل ختامي حضره نقيب المهندسين األردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، 
، »مفاتيح العودة«جانب أهالي األطفال المشاركين، وجرى خالله تكريم الرعاة واألطفال وتسليمهم إلى 

  .وتضمن مشاركة شعرية وفقرات إنشادية ودبكة شعبية نالت استحسان الحضور

وتابع المشاركون األطفال برنامج الملتقى لليوم الثاني، والذي ركز على زراعة األشجار في منطقة 
  .لسطين في محافظة مادبامطلة على ف

  ٧ص/١/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عربية

  رأي الدستور

 ال تنازل عن ثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية.. موقف أردني واضح

 

حمل لقاء جاللة الملك عبد اهللا الثاني مع كبير مستشاري الرئيس األميركي، جاريد كوشنر، رسائل 
  .جاه القضية الفلسطينيةواضحة تؤكد الموقف األردني وثوابته ت

الملك أكد لكوشنير الذي يزور األردن ضمن جولة له تشمل عددا من الدول في المنطقة، على 
ضرورة تحقيق السالم العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية 

قدس الشرقية، لتعيش بأمن وسالم إلى  وعاصمتها ال١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .جانب إسرائيل، وفق مبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

ّإن ما جاء في حديث الملك يعبر عن ثوابت أردنية واضحة ال تقبل التأويل نعيدها ونكررها قناعة 
ًوايمانا بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشق ٕيق في تقرير مصيره ونيل حقوقه واقامة ٕ



 
١٤

دولته المستقلة على ترابه الوطني، ونرى معها أن على كل دول القرار والتأثير الدولي االنحياز ألصحاب 
ّالحق، والضغط على المحتل كي ينصاع لقرار الشرعية الدولية، وأن تتوقف كل المشاريع المجزأة التي 

  . تقبل به شعوب المنطقةيسعى البعض إلى فرضها كأمر واقع ال

ًيبرهن األردن دوما أنه ال يرضخ للضغوطات، وأن ثوابته ال يقبل المساومة عليها، فالقدس قضية 
عقيدة ووجدان، ال تنازل عنها وال مساومة عليها وال قبول للمشاركة فيها، وقضيتنا الفلسطينية نبقى 

  .نٕأشداء واثقين بعدالتها ونيل شعبها لحقهم وان طال الزم

لقد قدم األردن الكثير من التضحيات خدمة لقضايا أمته، وسيواصل تقديم المزيد، فرسالتنا التي 
نشأنا عليها، رسالة حق راسخة، نقف فيها مع األشقاء حتى ينجلي الظلم، ويعم األمن والسلم أرجاء 

  .ًمنطقتنا التي أنهكتها االضطرابات والحروب، وأشبعت دما وويالت ودمارا

ًل الملك، هي رسائل الحكمة واالعتدال التي ترى في حل الدولتين طريقا آمنا ومخرجا إن رسائ ً ً
لسالم شامل يعم منطقتنا، ونضمن معه نيل األشقاء الفلسطينيين لحقوقهم التاريخية والمشروعة، وعليه 

ز للظالم المحتل فإننا في األردن نرى أن حلوال مجتزأة لن تسهم إال في مزيد من التوتر، وما هي إال انحيا
  .على صاحب الحق واألرض

  ١٥ص/١/٨/٢٠١٩الدستور 
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  من يشتري الوهم؟: كوشنير في المنطقة

  

  زيد النوايسة

ًمرة جديدة يعود جاريد كوشنير للمنطقة مصحوبا باإلضافة لشريكه في إنجاز ملف التسوية 
ن هوك ونائبة آفي بيركوينز، وهو جيبسون غرنبالت بكل من مبعوث الرئيس األميركي للملف اإليراني براي

الزيارة التي بدأت األربعاء للقدس المحتلة وتشمل . ما يستدعي الربط بالضرورة بتطورات األزمة مع إيران
ًاألردن ومصر والسعودية واإلمارات وقطر هي اإليذان عمليا بالدخول في الشق السياسي من صفقة القرن 

ة طرحه، كما تشير التسريبات في مؤتمر دولي يعقد في كامب ديفيد التي تنوي الواليات المتحدة االميركي
ُيدعى له العرب المعنيون بالصراع في الشرق األوسط يسبقه لقاء تمهيدي في واشنطن تعرض فيه 

  .الخطوط الرئيسة لمشروع الرئيس ترامب

مستشاره األفكار األساسية هي التي عمل على إنجازها الثالثي؛ صهر الرئيس جاريد كوشنير و
جبسون غرنبالت وديفيد فريدمان السفير األميركي في إسرائيل بعدما طرح الشق االقتصادي في أواخر 
ًشهر حزيران في البحرين دون وجود أي مؤشرات حقيقية على نجاحه، بالرغم من أن جزءا من الزيارة قد 

ثمارات في الضفة الغربية يتضمن مقترح انشاء صندوق بقيمة خمسين مليار دوالر للتنمية وجذب االست
  .وقطاع غزة
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يتردد أن صهر الرئيس وعراب الصفقة يحمل بطاقات الدعوة للمؤتمر الذي يرجح أن يعقد قبل 
االنتخابات اإلسرائيلية في أيلول والتي تعتبر مصيرية بالنسبة لمستقبل نتنياهو السياسي، ومجرد نجاح 

حضور عربي حتى في ظل غياب السلطة الوطنية الفلسطينية اإلدارة االميركية في إنجاز انعقاد المؤتمر وب
هو في المحصلة دعم لنتنياهو أمام خصومه في االنتخابات، خصوصا تحالف أزرق أبيض وقد يدفع هذا 
ًالتحالف لقبول فكرة الدخول في حكومة ائتالفية مع نتنياهو الحقا وهو ما تسعى له اإلدارة االميركية ألنه 

كومة ائتالفية يصعب تمرير الصفقة، خصوصا في ظل مخاطر المحاكمة والفضائح بخالف وجود صيغة ح
  .التي يواجهها بنيامين نتنياهو والتي قد تلقي به في السجن او خارج الحياة السياسية

من الواضح أن كوشنير يريد أن يؤكد مرة أخرى وبوضوح أن تجربة حل الدولتين للصراع 
ما يتطلب من العرب والفلسطينيين التخلي عن هذا السياق وخصوصا الفلسطيني اإلسرائيلي لم تنجح، 

، وضرورة تجربة ما يصفه باألفكار ٢٠٠٢المبادرة العربية للتسوية التي أعلنت في قمة بيروت العام 
وقوامها البدء من األسفل إلى األعلى بحيث يمكن حسب تصوره تحسين حياة ” خارج الصندوق“الخالقة 

ًتلك المناطق قابلة لالستثمار وهو بذلك يريد أن ينجز سالما اقتصاديا دون سيادة الفلسطينيين وجعل  ً
ًوطنية للفلسطينيين وحال للمعضلة اإلسرائيلية الدائمة وهي توفير األمن دون أن تقدم تنازالت وتتخلص من 

 تحجيم المخاطر الالجئين بتوطينهم في بلدان اللجوء على أن تتكفل بعض الدول العربية بتمويل ذلك مقابل
  .اإليرانية عليها

ُعلى كل حال بمعزل عن مآالت زيارة كوشنير وهل ستفضي إلى ما أفضت اليه سابقاتها فإن 
فرص نجاح الصفقة ما تزال غامضة، رغم تسريبات بأن هناك قبوال رسميا عربيا خالفا لما هو معلن وقد 

لتكريسها مستغلة حالة العجز وتبدل األولويات يكون هذا جزءا من حملة التضليل اإلسرائيلية التي تسعى 
ًعربيا، وأي مشروع تسوية ال يضمن عناصر أساسية أهمها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني بدولة 
عاصمتها القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات وحق العودة لالجئين الفلسطينيين لن يكون مصيره أفضل 

هما بلغت حالة الضعف العربي واالنقسام الفلسطيني أن يسوق ًمما طرح سابقا ولن يستطيع كوشنير م
 .الوهم على أحد
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***  
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  تصفوي جديد"كامب ديفيد"

 كمال زكارنة

ئيس االمريكي دونالد ترامب على عقد مؤتمر دولي بمشاركة عربية في كامب ديفيد، قبل يعمل الر
اجراء االنتخابات االسرائيلية واالمريكية لعرض ما يسمى بصفقة القرن على المؤتمر ،في محاولة تعتبر 

مقبل االكثر قوة لتمرير الصفقة من جهة ودعم موقف نتنياهو في انتخابات الكنيست منتصف ايلول ال
،خاصة وان المؤتمر سوف يعقد على مستوى القمة بمشاركة رؤساء وقادة وزعماء الدول التي ستشارك 

  .في اعماله

المؤتمر الذي لم يحدد موعده بعد، سوف يترأسه ترامب نفسه وسوف يعرض خالله الشق 
دث عن كيان السياسي للصفقة ،ووفقا لبعض المعلومات التي تسربت عن المؤتمر ،فان ترامب سوف يتح

فلسطيني اقل من دولة ،وعن وجود فلسطيني في القدس الشرقية ،ال عن عاصمة فلسطينية لدولة مستقلة 
، اي انه سيتعامل مع الشعب الفلسطيني واالرض الفلسطينية على انه اقلية تعيش في ارض ليست لها 

 في ارض غريبة سقطت ،وسيعمل على اقناع االحتالل بقبول عيش هذه االقلية الضائعة بحسب وصفه
   عليها بالبراشوت من مكان مجهول

رؤية الحل الذي يتصوره ترامب ويحاول تسويقه ،خدمة لالحتالل الصهيوني وتثبيتا له على 
االرض الفلسطينية المحتلة وانتزاع موافقة عربية وعالمية على ذلك ،مع شطب كامل للحقوق الفلسطينية 

القضية الفلسطينية ،لن تتساوق ولن تمر ولن تجدى قبوال وال صدى وقرارات الشرعية الدولية ،وتصفية 
ايجابيا ال على المستوى العربي وال الدولي ،الن فيها الغاء لآلخر وانتهاك صارخ لحقوقه ،وانحياز مطلق 
للمحتل المعتدي الغاصب لالرض وما عليها وما في باطنها بدون اي وجه حق ،وبغطاء ودعم امريكي 

  .غير محدود

بما يكون هذا المؤتمر المنوي عقده ،الطلقة االخيرة في جعبة الرئيس االمريكي الخاصة بصفقة ر
،ومن المؤكد ان الغياب الفلسطيني سوف يشكل عامل الفشل الرئيس للمؤتمر كما حصل في  القرن

 محاوالت سابقة،خاصة وان الجانب الفلسطيني يرفض مبدئيا المؤتمر وكل ما سيصدر عنه من مخرجات
وتوصيات وبيانات وما الى ذلك ،النه ترجمة وامتداد لمشروع تصفوي خطير وتآمري على القضية 

   الفلسطينية

حتى االن ال تدرك االدارة االمريكية ان القضية الفلسطينية رقم صعب ليس بامكانها فكفكته 
 او لعبة على روليت في وتجاوزه او القفز عنه ،وانه ال يشبه ابدا اية صفقة عقارية ،وال اتفاقية تجارية

كازينو معين ، وان فلسطين ليست قطعة عادية من االرض ليس لها ثمن ،وان ترابها مجبول بدماء 
الشهداء اخذ ترابها االحمر لونه من دمائهم الزكية الطاهرة ،كل هذه الحقائق تغيب عن ترامب وال يحضر 
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 انتخابات الكنيست وتثبيت االحتالل في في تفكيره اال خدمة االحتالل الصهيوني ونجاح نتنياهو في
  .فلسطين وتوفير كل اسباب الحياة له والستمراره

كامب ديفيد وكر المؤامرات والدسائس ،صمد فيه الراحل ياسر عرفات وظل قابضا على القدس 
والمقدسات والحقوق، وخرج منه منتصرا على كلينتون وباراك ،ودفع حياته ثمنا لمواقفه ورحل شريفا 

  .داشهي

الطريق الى الحل ال يمر عبر كامب ديفيد ،وسوف يكون الطريق اقصر وانجح من خالل مجلس 
  . االمن الدولي المعبد بقرارات الشرعية الدولية التي صادقت عليها واعترفت بها االدارات االمريكية السابقة

  ١٥ص/١/٨/٢٠١٩الدستور 
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 سلطات االحتالل تغتال الطفولة الفلسطينية

 سري القدوة

)  سنوات٤(ان اقدام سلطات االحتالل على استدعاء الطفل المقدسي القاصر محمد ربيع عليان 
ء حجارة باتجاه مركبة لقوات االحتالل القا«من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، للتحقيق معه بحجة 

ًخالل اقتحامها البلدة، تعد تجاوزا لجميع الخطوط الحمراء وانتهاكا فاضحا لالتفاقيات والمواثيق الدولية 
خاصة االتفاقية الدولية للطفل، واستخفافا بكل العالم وما يجرى من حولنا وضربة لكل دول العالم التي 

 ووقف مسلسل  انتهاكاتها ومسلسل جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطينيتطالب حكومة االحتالل بوقف 
  .االعتداءات على الطفولة الفلسطينية

ًان ظاهرة مالحقة واستدعاء الطفل عليان تعد تصعيدا خطيرا في اجراءات االحتالل التعسفية  ً
ن بلدة العيسوية، وتنكيله المتواصل بحق أهلنا في القدس، وتأتي ضمن مسلسل التهجير القصرى لسكا

ٕالذين يتعرضون لحملة قمع منظمة وتضييق شرس يهدف الى كسر معنوياتهم وارادتهم ودفعهم لترك 
 يهدف الى تهويد  بلدتهم ومنازلهم، وتأتي ممارسات االحتالل االسرائيلي اليومية جزء من مخطط شامل

  .لمدينة المقدسةالقدس المحتلة واحيائها المختلفة ومحاصرة التواجد الفلسطيني في ا

ان اقدام سلطات االحتالل على مالحقة االطفال القصر تعد من الجرائم العلنية الواضحة بحق 
الطفولة الفلسطينية التي تتعرض للخطر الشديد والدائم في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه االنتهاكات 

ّية، وأن سلطات االحتالل صعدت من االسرائيلية المسعورة للقانون الدولي، والتفاقية حقوق الطفل العالم
استهدافها للقدس والمقدسيين خالل السنوات الماضية وخصوصا االطفال، حيث االستهداف اليومي 
والمالحقة المستمرة لطالب المدارس واقتحام الفصول الدراسة والهجمة المنظمة بحق األطفال المقدسيين، 

 والخوف بين الجيل الفلسطيني الصاعد وفرض وتصاعدت حمالت االعتقال لهم، بهدف ادخال الرعب
  .سياسة االمر الواقع والضغط علي الشباب لترك وطنهم وتهجيرهم عن ارضهم بدون وجه حق
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اصغر فلسطيني مطلوب للمخابرات االسرائيلية حيث قامت الشرطة )  أعوام٤عليان (ان الطفل 
معه، ولم يكن الطفل االخير حيث تعد هذه  للتحقيق  ١االسرائيلية باستدعائه الي مقرها بالطابق رقم 

الجريمة من جرائم االحتالل االسرائيلي التي تمارس بشكل يومي بحق اطفال فلسطين والتي تفوق التصور 
البشري، فأين العالم وأين حقوق الطفل، وأين حقوق االنسان، وأين االدارة االمريكية برئاسة ترامب من 

   ؟..!بدان هذه الجرائم التي تقشعر لها اال

ان كل كلمات االدانة واالستنكار لهذه الجريمة ال تكفي، فهذا العدوان اإلسرائيلي المتواصل على 
بلدة العيسوية بأطفالها ونسائها وشيوخها، يهدف الي تركيعهم والنيل من حقوقهم في ظل اصرارهم 

 وأحيائهم، واننا هنا ال وتمسكهم بحقهم السياسي واإلنساني في البقاء على أرض وطنهم وفي مدينتهم
يفوتنا بان نتقدم بكل التحية والتقدير واالعتزاز والفخر بهذا التالحم بين ابناء الشعب الواحد الذي وقف 
متصديا لالحتالل ومخططاته والوقوف والتضامن مع الطفل عليان مما اجبر سلطات االحتالل علي التراجع 

ٕالة تحذير الي عائلته من سحب الطفل منهم واخضاعه عن قرارها بفتح تحقيق معه حيث تم توجيه رس
للشؤون االجتماعية اذا ما تم مشاهدته يركض في الشارع او يقوم برمي الحجارة علي جنود االحتالل 

   االسرائيلي

اننا وفي ظل هذه العنصرية المدروسة والممنهجة التي تمارسها سلطات االحتالل العسكري 
 فأننا نطالب المجتمع الدولي والمنظمات ٢٠١٩ طفال منذ مطلع عام ٥٢٠من االسرائيلي واعتقالها ألكثر 

القانونية واإلنسانية االممية المختصة بما فيها المنظمات المعنية بحقوق الطفل إعالء صوتها في وجه 
هذه الجريمة وغيرها من الجرائم بحق األطفال الفلسطينيين، كما نطالب مجلس األمن الدولي سرعة توفير 

لحماية الدولية لشعبنا، وسرعة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك السريع والتحقيق في جرائم ا
  .االحتالل

انه ال يمكن الصمت علي هذه الجرائم التي ترتكب من قبل االحتالل، وال يمكن لهذا الظلم ان يدوم 
لمنظم، وال يوجد لها مثيل علي مهما طال الزمن، وان الطفولة في فلسطين تتعرض البشع انواع القمع ا

وجه االرض، وان حكومة االحتالل تضرب بعرض الحائط كل مواثيق وحقوق الطفل وال تعترف بالشعب 
الفلسطيني واطفاله وال وتالحق مستقبلهم، ضاربين بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تنص على 

ا عن العنصرية وان يعيش في ظروف طبيعية ضرورة حماية الطفل وتوفير المناخ المناسب لنموه بعيد
  .ويتلقى تعليمه المناسب

ان سلطات االحتالل العسكري االسرائيلي تتجاهل اتفاقيات حماية الطفولة وتزج بالمعتقلين االطفال 
، فإن ١٩٨٩في سجونها، ضاربين بعرض الحائط اتفاقية الطفولة التي وقعت دوليا واعتمدت في عام 

ّالطفل شرع له ال ّكثير من القوانين وعقد ألجله الكثير من االتفاقيات والمواثيق العالمية بغية حمايته من ُ ّ َ ِ ُ
مختلف أشكال االستغالل، وعالجت دول العالم وأقرت حاجة أطفال إلى اتفاقية خاصة بهم، ألنه غالبا ما 



 
١٩

تبر اتفاقية حقوق يحتاج األشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية ال يحتاجها الكبار، وتع
الطفل بمثابة الصك القانوني الدولي األول الذي يلزم الدول األطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة 
الكاملة لحقوق اإلنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية واالجتماعية 

 وقد تم التصديق عليها حتى اآلن من المنظمة ًواالقتصادية، وقد حققت االتفاقية القبول العالمي تقريبا،
الدولية اليونيسيف والتي مهمتها االساسية تتلخص في حماية حقوق األطفال ومناصرتها لمساعدتهم في 
تلبية احتياجاتهم األساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد األقصى من طاقاتهم وقدراتهم، وان ما 

 المحتلة ليس له أي عالقة بهذه الحقوق وما تطبقه وتمارسه سلطات يجرى في االراضي الفلسطينية
االحتالل االسرائيلي هو سيطرتها وفرضها لقوة الهيمنة والغطرسة وضرب الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيني الذي يستهدف اطفاله وشيوخه وشبابه ونساءه وتكون حياتهم عرضه لالنتهاكات والجرائم التي 

  .ل يومي في انتهاك فاضح لحقوق االنسان والمواثيق الدوليةتمارس بحقهم بشك

اننا بحاجة ماسة اليوم لحماية الطفولة الفلسطينية وتفعيل القوانين من اجل العمل لمستقبل 
االطفال عماد االمة وحمايتهم فهم مالئكة األرض والمستقبل ويجب العمل علي حمايتهم من بطش 

المنافية لكل القيم الدولية، وان المجتمع الدولي افرادا وحكومات االحتالل وقمعه والتصدي لسياسات 
مطالبون بضرورة القيام بواجبهم االنساني تجاه الطفولة وحمايتها ومناصرة اطفال فلسطين وضمان لهم 

  .ٕحرية العيش بكرامة وانسانية

  سفير النوايا الحسنة في فلسطين

  رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

  ١٥ص/١/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء غربية مترجمة

 عن معارضة الكونغرس األميركي للدعم الالعنفي لحقوق الفلسطينيين

  

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

  ٢٦/٧/٢٠١٩) لوبيلوغ (–ميتشل بليتنيك 

لم يكن األسبوع الماضي جيدا للديمقراطيين، وخاصة أولئك الذين يرغبون في عرض حزبهم على 
فبينما واصلت قيادة الحزب الضعيفة تجنب اتخاذ أي إجراء . ماكونيل -  بديل التقدمي لنظام ترامبأنه ال

 فإنها وجدت الوقت لتمرير -  التي تتجاوز كثيرا مسائل روسيا - ضد دونالد ترامب بسبب جرائمه العديدة 
غط من أجل إحداث مشروع قانون يعارض حق المواطنين األميركيين في استخدام النفوذ االقتصادي للض

  .فلسطين - تغيير في إسرائيل

ُ، مشروع قانون مجلس النواب الذي بال اسم والذي يعلن معارضة مجلس النواب "٢٤٦هـ "تم إقرار 
 ١٧ مؤيدا في مقابل ٣٩٨لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل، بأغلبية 

وكان مشروع القانون أضعف بكثير من نوع التشريع ). ا واحدا ديمقراطيا وجمهوري١٦(صوتا معارضا فقط 
تأمل في تمريره لتجريم حملة المقاطعة  (AIPAC)اإلسرائيلية - الذي كانت لجنة الشؤون العامة األميركية

وقد تعارضت هذه الجهود مع مخاوف على حرية التعبير . وسحب االستثمارات على المستوى االتحادي
  .ن أعضاء الكونغرسبين مجموعة واسعة م

مع هذه المخاوف بما يكفي لكسب دعم الجماعات اليهودية "٢٤٦هـ "في النهاية، تعامل القرار 
المجلس القومي "، و"شركاء من أجل إسرائيل تقدمية"، و"أميينو"، و"جيه ستريت"المعتدلة نسبيا مثل 

ولو أننا كنا نجري . بقيت بال حللكن القضايا األساسية . "إعادة بناء اليهودية" و"للنساء اليهوديات
 فلسطين بشكل عام، -  مناقشة عقالنية حول سياسة المقاطعة وسياسة الواليات المتحدة تجاه إسرائيل

  .لكانت هذه القضايا ستشكل عقبة

  مقاطعة مدنية

 حتى لو كان ذلك خطابيا -يحاول مشروع القانون حل تناقض أساسي بين التشريع الذي يعارض 
ويحمي التعديل األول للدستور األميركي حرية .  مقاطعة ينفذها مواطنون، وبين الحق في حرية التعبير-

وهو يميز بشكل حاسم وواضح بين اإلجراءات الحكومية . التعبير عن األفكار من التدخل الحكومي
األمر كان سخيفا للغاية وهذا هو السبب في أن . واإلجراءات االجتماعية أو الثقافية للحد من حرية التعبير

عند مناقشة مشروع قانون مناهضة حملة ) جمهوري من فلوريدا(عندما غرد السيناتور ماركو روبيو 
ِمشروعي ال يعاقب على “: المقاطعة وسحب االستثمارات في مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا العام

اليات التي تقرر عدم التعامل مع أولئك إنه يحمي حق الحكومات المحلية وحكومات الو. أي نشاط سياسي
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إسرائيل حقا دستوريا؛ لكن مقاطعة أولئك المشاركين في #ولذلك، تكون مقاطعة . الذين يقاطعون إسرائيل
  ؟”حملة المقاطعة ليست كذلك#

. كما يظهر، فشل روبيو في التمييز بين اإلجراءات الحكومية وتلك الخاصة باألفراد أو الشركات
هـ “ومع أن القانون . اال محزنا على الجهل، عن قصد أو غير ذلك، بأهم ميزات التعديل األولوكان ذلك مث

بل إن مشروع قانون مجلس النواب ذهب إلى . يفعل أفضل في هذا السياق، فإنه يظل قاصرا أيضا” ٢٤٦
يات المتحدة يؤكد الحق الدستوري لمواطني الوال“حد النص صراحة، من بين بنود القرار، على أن المجلس 

في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في االحتجاج أو انتقاد سياسات الواليات المتحدة أو الحكومات 
  .”األجنبية

بما أن المحكمة العليا حكمت بأن المقاطعة تعتبر خطابا محميا بموجب الدستور، فإن هذه العبارة 
وال يفعل مشروع القانون أكثر . في المقاطعةٕتتضمن، وانما ال تشير صراحة، أن مجلس النواب يؤكد الحق 

من التعبير عن معارضة المجلس لحملة فرض العقوبات وسحب االستثمارات ضد إسرائيل، وهو ال ينص 
  .على أي عقوبات عليها

 ٢٤٦فالقانون هـ . وهذا أفضل من مشروع قانون روبيو، لكنه يظل مع ذلك إشكاليا إلى حد كبير
ويوفر هذا له الحماية ضد أي . حرية التعبير” يختزل“ستور ألنه ال يسن قانونا ال يتعارض تقنيا مع الد

. لكن الشكل المثالي من التعبير المتحرر من التدخل الحكومي يتجاوز مجرد تمتعه بالشرعية. طعن قانوني
اب فكمبدأ سياسي ديمقراطي، يتطلب التعبير الحر أن يتم تقييد الحكومة أيضا عن محاولة تثبيط الخط

  .المحمي دستوريا

ولكن، . تبدو اآلراء التي أعرب عنها مجلس النواب شرعية تماما بالنسبة للدعاة المؤيدين إلسرائيل
قد تملي السياسة السياسة، لكنها ال ينبغي أن تقود الحكومة إلى . يجب على الحكومة القيام بدور مختلف

النشاط السياسي الذي يتم بطريقة قانونية ليس مكان الحكومة تثبيط . التحيز في نقاش سياسي مفتوح
ويجب حماية هذا النشاط من تدخل الحكومة، بما في ذلك حتى عندما تقوم الحكومة بتثبيطه . وغير عنيفة

  .”٢٤٦هـ “هذا هو المكان الذي فشل فيه مشروع القانون . من دون فرض عقوبة عليه

حيث يمكن أن يشكل . ٢٤٦ النواب ربما يكون هذا هو مكمن القلق العميق إزاء قانون مجلس
تدخل الحكومة في حملة مقاطعة ينفذها المجتمع المدني تثبيطا إلحدى األدوات القليلة التي يمكن 
للمواطنين العاديين الضغط بها من أجل التغيير، وخاصة عندما يكون التغيير الذي يريدون رؤيته يتعلق 

وعلى . وهذا مبدأ أساسي. ي سلطة من صندوق االقتراعبحكومة أجنبية أو كيان آخر، حيث ال يستمدون أ
الرغم من أن مشروع القانون نفسه يعيد تأكيد حماية التعبير واالحتجاج، فإنه ال يؤكد صراحة، كما فعلت 

  .المحكمة العليا، على حق الناس في المقاطعة

  الدفاع عن النشاط من أجل الحقوق الفلسطينية
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وربما .  فلسطين-  ناك أيضا مكمن قلق خاص في قضية إسرائيلباإلضافة إلى المبدأ العام، ه
يتضح األمر في أفضل صورة في سلسلة من التغريدات التي أرسلها دانييل شابيرو، السفير األميركي 

إنه بيان بأغلبية “: وكتب عن القانون الجديد في تغريدة. السابق لدى إسرائيل في عهد رئاسة باراك أوباما
إن حركة المقاطعة، في جوهرها، تنزع . ن ضد حركة المقاطعة وسحب االستثماراتساحقة من الحزبي

إنه ألمر تاريخي؛ معاملة إسرائيل كفاعل منفرد مسؤول . الشرعية عن وجود إسرائيل، وليس عن سياساتها
  .”ٕعن النزاع، واعفاء الفلسطينيين من دورهم

يمكن للحكومة . لي ليدعمه مؤيدوهملكن هذا موقف سياسي مشروع ليتخذه الفلسطينيون، وبالتا
األميركية، على سبيل السياسة العامة، أن تعلن دعمها لموقف إسرائيل كشأن سياسي، لكن محاولة 
إضعاف تصرفات المواطنين الخاصين دعما لوجهة نظرهم الخاصة هي خطوة مفرطة جدا، وينبغي أن 

  .يعرف شابيرو ذلك

وق الفلسطينية هم أحاديو الجانب هي فكرة غريبة على أقل الفكرة القائلة بأن المدافعين عن الحق
لدى اإلدارة األميركية الحالية سفير، واثنان من المفاوضين الرئيسيين الذين ال يدعمون حركة . تقدير

ٕالمستوطنين اإلسرائيليين فحسب، وانما هم أجزاء نشطة من هذه الحركة، وقد عملوا كوكالء لها بصفتهم 
ت هذه اإلدارة عن عقود من السياسات التي انتهجها الحزبان، لتقوم بممارسة ضغوط وقد تخل. الرسمية

ومع ذلك، يعتقد شابيرو أن على مجلس النواب أن يعلن معارضته لحركة . مرعبة على الفلسطينيين
  مجتمع مدني بحتة مؤيدة للفلسطينيين؟

لسي الكونغرس والسلطة لدى إسرائيل شبكة راسخة جيدا، ذات قدرة قوية على الوصول إلى مج
وتعتبر بعض الجماعات المؤيدة إلسرائيل نفسها وكيلة للسالم وتعمل مع . التنفيذية، للدفاع عن موقفها

” أميركيون من أجل السالم اآلن”و” جيه ستريت“الفلسطينيين الذين ينحازون إلى سياساتها، مثل 
ت الموالية إلسرائيل مصممة للدفاع عن لكن معظم نقاط حديث ورسائل الجماعا. والمجموعات المماثلة

هذا هو الحال بالنسبة للمدافعين، كما أن االنقسام بين الجماعات المعتدلة . إسرائيل ومهاجمة الفلسطينيين
، والمنظمة الصهيونية ”آيباك“والدعاة األكثر تشددا المؤيدين إلسرائيل، مثل اللجنة اليهودية األميركية 

ومع ذلك، ال أسمع . لمتحدين من أجل إسرائيل وغيرها، هو أمر شائع أيضااألميركية، والمسيحيين ا
وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعات حركة . شابيرو يعرب عن قلقه إزاء نهج أحادي الجانب في هذا كله

المقاطعة تذكر غالبا أن جهودها تهدف إلى تعزيز حقوق اإلنسان العالمية، بما في ذلك حقوق اليهود 
  .ن، تماما كما تعبر بعض الجماعات المؤيدة إلسرائيل عن قلقها من أجل الفلسطينييناإلسرائيليي

تتضمن حجة شابيرو أيضا ذلك الجهد المألوف للمساواة بين طرفي الصراع، والتحدث عن النزاع 
كما لو أنه يحدث بين طرفين متساويين بشكل معقول بدال من كونه صراعا بين قوة احتالل تحتفظ 

مع القوة العظمى الوحيدة في العالم من جهة، وبين شعب خاضع لالحتالل بال دوله، ” خاصةعالقة ”بـ
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وبعدد قليل من الحلفاء الذين ال يقدمون أي شيء لقضيته أكثر من اإلحسان والخدمة الكالمية من جهة 
  .أخرى

سياسات إن معارضة حركة المقاطعة ال تعني أن المرء ال يستطيع أن ينتقد ال“: يتابع شابيرو
لكنها ترفض النهج . هذه كلها لعبة عادلة. اإلسرائيلية، بشأن المستوطنات، أو الهدم، أو أشياء أخرى

الشامل أحادي الجانب الذي ينتهجه نشطاء حركة المقاطعة وسحب االستثمارات، والذي ال يقدم شيئا من 
  .”شأنه المساعدة في حل النزاع

ول انتقاد السياسات اإلسرائيلية، خاصة تلك التي انتقدتها من المقب. هذه أيضا نقاط حديث مألوفة
. لكن اتخاذ إجراءات ملموسة ضدها ليس كذلك. بدرجات متفاوتة من االتساق-الحكومة األميركية نفسها 

ِولكن ما من . وهذا أيضا يحاكي عقودا من ردود فعل الواليات المتحدة على هذه السياسات اإلسرائيلية
لدى المواطنين الخاصين أدوات قليلة . ين العاديين إلى القبول بهذا الوضع، ببساطةسبب يدعو المواطن

والمقاطعة هي واحدة من هذه األدوات القليلة، . وفلسطين- لخلق التغيير الذي يتصورونه في إسرائيل
  .وليس للحكومة األميركية شأن بمحاولة تثبيط استخدامها إذا كانت تؤمن بمجتمع ديمقراطي حقيقي

لقد تمت “: األميركي، ردا على ذلك في تغريدة - كما قال جيمس زغبي، رئيس المعهد العربيو
وال توجد قيود على االحتالل . معاقبة الفلسطينيين مسبقا من خالل الكثير من تشريعات الكونغرس

تخدام وقد استولوا على األراضي وهدموا المنازل وبنوا مستعمرات وطرقا مقصورة على اس -اإلسرائيلي 
إن حركة المقاطعة هي األداة الوحيدة غير العنيفة التي يمتلكها .  من دون عقاب- اليهود فقط

  .”الفلسطينيون

 قانونا بال أسنان بفضل الجهود المكثفة التي بذلتها على مدى ٢٤٦كان قانون مجلس النواب رقم 
وتم تعديل مشروع القانون . عبيرالعامين الماضيين مجموعة متنوعة من الجماعات المدافعة عن حرية الت

لكن هذا ال يجعله مقبوال، وال يعني أنه يتسق مع مبدأ . لدرجة أنه استطاع أن يجتاز الفحص القانوني
  .حرية التعبير

لقد أقر الكونغرس، في الماضي، قوانينا تفرض عقوبات على الفلسطينيين بسبب رفعهم قضايا ضد 
ويفعل الكونغرس كل ما في وسعه لمعارضة حركة المقاطعة وسحب . وليةإسرائيل أمام الهيئات القانونية الد

وفي األثناء، وسعت إسرائيل المستوطنات غير القانونية، ونبذت حل الدولتين، وتجاهلت . االستثمارات
مبادرة السالم العربية، وشددت احتاللها للضفة الغربية، وحولت غزة إلى أكبر سجن في العالم في الهواء 

  . وقتلت وجرحت وسجنت اآلالف فوق اآلالف من الفلسطينيين، بمن فيهم األطفالالطلق،

إذا كانت الواليات المتحدة تعوق ردود الفعل : وهذا كله مرعب، لكن األمر يستحق السؤال
ٕالفلسطينية غير العنيفة بينما ال تفعل أي شيء للحد من حصانة إسرائيل وافالتها من العقاب، فما هو 
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رد الفعل الذي تقوم بتوجيه الفلسطينيين نحوه؟ الجواب واضح، وينبغي أن يكون مصدر قلق بالضبط نوع 
  .لنا جميعا

 *MITCHELL PLITNICK :وتشمل وظائفه السابقة، نائب رئيس مؤسسة . محلل وكاتب سياسي
حقوق مركز المعلومات اإلسرائيلي ل: األميركي” بتسيلم“السالم في الشرق األوسط، ومدير مكتب منظمة 

ظهرت كتاباته في صحيفة . اإلنسان في األراضي المحتلة؛ والمدير المشارك لصوت اليهود من أجل السالم
” سان فرانسيسكو كرونيكل”و” ميدل إيست ريبورت”و” جوردان تايمز”و” نيو ريبابليك”و” هآرتس“

 Zeekو Tikkun كان كاتب عمود في مجلة. وغيرها من المنافذ Outlook و٩٧٢+ومجلة 

Magazineو Souciant.  تحدث في جميع أنحاء البالد عن سياسات الشرق األوسط، وقدم بانتظام
  .تعليقات في مجموعة واسعة من وسائل اإلعالم اإلذاعية والتلفزيونية

  :نشر هذا المقال تحت عنوان* 

Congress Opposes Non - Violent Support for Palestinian Rights. 

  ١٤ ص١/٨/٢٠١٩الغد 

***  

  خطوة لتعميق السيادة"ج"إقرار البناء للفلسطينيين بالمنطقة 

  

 ٣١/٧/٢٠١٩ – هآرتس – نوعا لنداو: بقلم

 تستهدف "ج"بناء مساكن للفلسطينيين في المنطقة " بأن خطوة "هآرتس"مصادر مطلعة قالت لـ
اولة مواجهة انتقاد ابعاد السلطة الفلسطينية عن التدخل في خطوات تخطيطية على االرض، الى جانب مح

  .قانوني ودولي متزايد السرائيل

 وحدة سكنية في قرى ٧١٥صادق أول من أمس على بناء ) مجلس الوزراء االسرائليلي(الكابنت 
 جهات مطلعة على تفاصيل القرار قالت للصحيفة بأن هذه الخطوة هي جزء من "ج"فلسطينية في مناطق 

 اسرائيل، استهدفت ابعاد السلطة الفلسطينية عن التدخل في تغيير اساسي في السياسة من جانب حكومة
هذا الى جانب محاولة مواجهة االنتقاد القانوني والدولي المتزايد والذي . الخطوات التخطيطية على االرض

  .يقول إن اسرائيل فقط تدمر مبان وبلدات فلسطينية في المنطقة وال تسمح ألي زيادة طبيعية للسكان هناك

ليس . دق عليها من خالل اتصاالت هاتفية فيها كل وزراء الكابنت صوتوا لصالحهاالخطة صو
واضحا اذا كان االمر يتعلق بوحدات فلسطينية جديدة أو فقط مصادقة على وحدات صدر ضدها أمر هدم 

الى جانب ذلك، حسب جهات مطلعة على التفاصيل، تمت المصادقة للمستوطنين على . في هذه االثناء
  .آالف وحدة سكنية ٦بناء 

الوزير بتسلئيل سموتريتش أكد أمس أن هدف البناء الفلسطيني هو تعميق السيادة في مناطق 
أخيرا حدثت االنعطافة “في التعليق الذي نشره أمس في صفحته في فيسبوك كتب سموتريتش بأنه ” ج“
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 دولة اسرائيل تقرر أنه في للمرة االولى… في حكومة اسرائيل في مواجهة سرطان االرهاب المتفشي داخلنا
اتفاق  (١٩٩٤مناطق ج سيتم تنفيذ بناء، لكن فقط للعرب الذين هم سكان اصليون في المنطقة منذ العام 

وحسب اقواله فان اسرائيل تقرر بأن . ”، وليس للعرب الذين جاؤوا بعد ذلك من مناطق أ و ب)اوسلو ب
وال يخلقون .  التي ال يضرون فيها االستيطان واألمنفقط في المناطق“الفلسطينيين يمكنهم التطور، لكن 

مناطق ال تخدم المصالح الوطنية للعرب، بل المصالح . تواصل أو ينتجون دولة فلسطينية في الواقع
للمرة االولى، اسرائيل ستطبق سيادتها ومسؤوليتها على كل المنطقة وتتحمل . االستراتيجية لدولة اسرائيل
  .”هاالمسؤولية عما يحدث في

المصادقة على خطط البناء للعرب تأتي على خلفية زيارة جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس 
. االميركي، السرائيل قريبا، كوشنر هو المسؤول عن خطة السالم االميركية بين اسرائيل والفلسطينيين

  .ميركا جاء بضغط من ا"ج"جهات سياسية تقدر بأن النقاش حول البناء الفلسطيني في مناطق 

، ارسل رؤساء المجالس االقليمية في المناطق "كان"أول أمس، بعد نشر خطة البناء في قناة 
جميع البيانات خرجت في فترات زمنية متقاربة . بيانات شديدة الى الصحف ضد رئيس الحكومة نتنياهو

ئيس مجلس رئيس مجلس متيه بنيامين، اسرائيل غانتس، ور. وظهر أنها منسقة الواحدة مع االخرى
التقرير عن وجود نقاش في الكابنت بهدف "السامرة يوسي بغان، اصدرا بيان مشترك جاء فيه أن 
السلطة الفلسطينية بمساعدة وتمويل جهات . المصادقة على خطة بناء للعرب في مناطق ج مقلق جدا

 اقامة دولة ارهاب في اجنبية تقوم بالبناء الكثيف وغير القانوني في هذه المناطق لهدف واحد وواضح وهو
نحن نأمل أن هذا االمر ال يشكل، ال سمح اهللا، اشارات على توجه الحكومة التي سيتم . قلب البالد

  .تشكيلها بعد االنتخابات

، "تفاجأ من اكتشاف ما نشر"رئيس المجلس االقليمي لجنوب جبل الخليل، يوحاي دمري، قال إنه 
ندير فيه نضال متصلب ضد الحلقة الخانقة الفلسطينية الموجودة مخيب لآلمال أنه في الوقت الذي "وأنه 

حول مستوطناتنا، وفقط من اجل ذلك يجدر عقد الكابنت، نحن نحصل على كتف باردة من جانب وزراء 
اجزاء الوطن التي تسمى "رئيس المجلس االقليمي غوش عصيون، شلومو نئمان قال . "الكابنت والحكومة

لو هي كبش الفداء الذي خلفه اليسار النائم تحت السيطرة الكاملة لشعب مناطق ج منذ كارثة اوس
  ".ببساطة تؤتي ثمارها… لقد اكتشفنا أن المقاربة العربية لسرقة دونم وراء دونم… اسرائيل

على االغلب تطالب جهات سياسية بالمصادقة . في نقاشات الكابنت لم يتم تفصيل خطة البناء
 مثال، عندما يقومون بشرعنة بناء قائم أو –، الذي يظهر بعد ذلك بأنه مكرر على بناء واسع في المناطق

 .عندما يكررون مناقصات تم اغالقها وهكذا

  ٢٢ ص١/٨/٢٠١٩الغد 

***  
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  !نحقق السالم.. بتغيير الرواية الفلسطينية: ٕالواليات المتحدة واسرائيل

  هآرتس / يوسي كوبر فاسر: بقلم

تحدة إنه لن يكون هناك أي تقدم مهم في المفاوضات حول السالم قالت إسرائيل والواليات الم  
بدون توجيه جهد كبير من أجل تغيير الرواية الفلسطينية، ألنها العائق األساسي أمام التوصل إلى اتفاق 

وبناء على . حسب هذه الرواية ال يوجد شعب يهودي ولم تكن هناك سيادة يهودية في أرض إسرائيل. دائم
ّد أي مبرر إلقامة دولة يهودية قومية في المنطقة التي يعد الشعب األصلي الوحيد فيها هو ذلك ال يوج

 هي حركة كولونيالية أقامها األوروبيون من أجل التخلص - حسب رأيهم-الصهيونية . الشعب الفلسطيني
ذي من اليهود الفظيعين، وال يوجد أي سبب كي يتحملهم الفلسطينيون في أوساطهم، في الوقت ال

يواصلون فيه التصرف بصورة مثيرة للصدمة ويخلقون دولة عنصرية في فلسطين، دولة ابرتهايد، وكل 
لذلك، يدفع الفلسطينيون رواتب كبيرة لإلرهابيين المسجونين . أنواع الكفاح ضد الصهيونية شرعية

جب عدم المس بمكانة الفلسطينيون هم ضحايا النزاع الوحيدون، لذلك ي. وعائالت اإلرهابيين الذين قتلوا
ويجب عدم الطلب من الفلسطينيين تقديم تقرير عن . الالجئين إلى حين اعتراف إسرائيل بحق العودة

لذلك، . ٕأفعالهم؛ النضال الفلسطيني الذي هو وطني واسالمي في الوقت نفسه مفروض على كل فلسطين
  .قومية للشعب اليهودييرفض الفلسطينيون االعتراف بإسرائيل على اعتبار أنها الدولة ال

. القسم االقتصادي في خطة السالم األمريكية هو الجزرة للفلسطينيين من أجل تغيير روايتهم  
يتكون السوط من المس بمداخيل السلطة والمساعدة األمريكية المقدمة لها طالما أنها تواصل دفع الرواتب 

األمر الذي أدى إلى (ها على الوقائع لإلرهابيين، ومن تصميم الواليات المتحدة على تأسيس سياست
ومن محاولة التوضيح للفلسطينيين بأن ) االعتراف بالقدس كعاصمة إلسرائيل ونقل السفارة األمريكية إليها

دون االعتراف (الوقت ال يعمل في صالحهم، بما في ذلك شطب حل الدولتين حسب الصيغة الفلسطينية 
من جدول األعمال، وتنازل الدول العربية المعتدلة عن اشتراط ) بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي

في ظل غياب احتمال تقدم (وفوق كل ذلك . التقدم في التطبيع مع إسرائيل بتنازالت من قبل إسرائيل
األمريكيون (، فرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنات اإلسرائيلية في يهودا والسامرة )العملية السلمية

  ).نفسهم عناء منع االنطباع بأنهم سيسلمون بهذه الخطوةال يكلفون أ

الفلسطينيون من ناحيتهم يتمسكون بمواقفهم، على أمل تغييرات سياسية في إسرائيل وفي الواليات   
إذا واصلوا ذلك فقد يجري تفعيل خطة، حتى قبل االنتخابات األمريكية، يحافظون في مركزها على . المتحدة

يجري تحسينه لصالح المستوطنين من خالل فرض القانون اإلسرائيلي في الوضع الراهن بينما 
المستوطنات الموجودة في يهودا والسامرة، ولصالح الفلسطينيين من خالل إضافة تصاريح عمل ونمو 

  .اقتصادي في قطاع غزة والضفة الغربية
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ل هم جهات في الوسط إن من هبوا للتحذير من األخطار الكامنة في هذه السياسة بالنسبة إلسرائي  
في وثيقة قاموا بنشرها هم . ”قادة من أجل أمن إسرائيل“ يسار في إسرائيل، ومنهم من يسمون –
، قالوا إن فرض القانون اإلسرائيلي )منظمة يهودية أمريكية لها رؤية مشابهة(” منتدى سياسة إسرائيل”و

، ١٩٦٧مؤكد إلى ضم كل أراضي ًعلى المستوطنات اإلسرائيلية الذي يسمونه ضما، سيؤدي بشكل 
وهذا األمر هو الذي سيؤدي إلى . وتحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، غير يهودية وغير ديمقراطية

تجدد (هذا إضافة إلى االدعاءات الخطيرة التي ستكون لذلك على الوضع األمني . انتهاء الصهيونية
ليمية، وعلى عالقتها مع يهود الشتات وعلى وضعها ، وعلى مكانة إسرائيل الدولية واإلق)االنتفاضة

لذلك، من ). خاصة إذا أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق األمني، وبعد ذلك كفت عن الوجود(االقتصادي 
لتقديم تنازالت أحادية الجانب وعلى رأسها ” القادة“األفضل الموافقة على طلب الفلسطينيين أو اقتراحات 

ألنه ال يمكن التوصل إلى اتفاق معهم . طوة أولى قبل االنفصال عن الفلسطينيينتفكيك المستوطنات كخ
  .كما يبدو

هذه الرؤية تعاني من عيوب كثيرة، لكن ألن الرسائل الموجودة فيها تحولت إلى شعارات لليسار،   
ت في النظر إلى فرض القانون اإلسرائيلي على المستوطنا: فمن الجدير اإلشارة إلى بعض هذه األمور

ال يدور . ثمة فرق قانوني جوهري بين فرض القانون والضم. المناطق على أنه ضم، هو أمر مضلل
الحديث عن خطوة تغير الواقع على األرض وتفرض على المستوطنات المكانة السيادية ألراضي إسرائيل 

أوسلو، فالحديث وهي ال تغير الرؤية األساسية المتضمنة في اتفاقات . داخل الخط األخضر وفي القدس
  .يدور عن منطقة مختلف عليها، تنتظر المفاوضات على تحديد مكانتها الدائمة

سواء بسبب أن األغلبية . احتمالية تحقق التطورات التي يتوقعها معدو الوثيقة ليست مؤكدة  
سطينية أو أنه ليس في نية إسرائيل ضم مناطق فل. الساحقة في إسرائيل ال تؤيد الضم، وال حتى مناطق ج

، أو أن تفرض عليهم )"ب" و"أ"مناطق (مأهولة باكتظاظ وعلى رأسها مناطق السلطة الفلسطينية نفسها 
القانون اإلسرائيلي، أو ألن وجود السلطة الفلسطينية هو اإلنجاز األكبر للفلسطينيين وهم ال ينوون 

ومها من الداخل، وليس أما التنسيق األمني فهو حيوي للسلطة في مواجهتها مع خص. التنازل عنه
بسهولة أن يقوم الفلسطينيون بشن نضال إرهابي واسع، ألن االنتفاضة الثانية في ذاكرتهم القومية تعتبر 

ًفشال كبيرا ً.  

ًمن المحتمل أن عددا من التوقعات المثيرة للقلق التي تصفها الوثيقة سيتحقق بهذا القدر أو ذاك   
ي في أوساط يهود الواليات المتحدة سينتقد بشدة أكبر سياسة من القوة، وخاصة أن المكون الليبرال

ولكن مع األخذ في الحسبان مواقف أمريكا والدول العربية المعتدلة، يمكن إلعداد صحيح لخطوة . إسرائيل
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ٕكهذه مع التوضيح بأن األمر ال يتعلق بضم واغالق الباب أمام المفاوضات، سيخفف من شدة الردود 
  . من أجل البرهنة للفلسطينيين بأن الوقت ال يعمل في صالحهموسيسمح باستخدامها

المتشائمون اليوم اعتقدوا في حينه أن اتفاقات أوسلو ستؤدي إلى شرق أوسط جديد، وعندما   
من شبه . خاب تقديرهم الذي ارتكز على الجهل والعمى الذاتي، لم يفتحوا عيونهم كي يفهموا جذر المشكلة

ًيضا أنهم سيرفضون الفهم بأنه من غير المنطقي تقديم تنازالت خطيرة أحادية المؤكد في هذه المرة أ
الجانب من أجل تحقيق فصل غير ممكن، وسينضمون إلى الجهود من أجل تغيير مواقف الفلسطينيين، أو 

  .ًالحفاظ على تحسين الوضع القائم وليس تغييره إلى واقع أكثر سوءا.. ًبدال من ذلك

  ١/٨/٢٠١٩هارتس 

*** 

  اخبار باالنجليزية

  

King asserts Jordan's stance on Palestine at talks with Kushner 

Senior adviser to US president visiting Kingdom as part of regional tour 

AMMAN — His Majesty King Abdullah, on Wednesday at Al Husseiniya Palace, received 

Senior Adviser to US President Jared Kushner, who is visiting Jordan as part of a regional 

tour. 

Discussing efforts to resolve the Palestinian-Israeli conflict, the King reaffirmed the need to 

achieve just, comprehensive and lasting peace on the basis of the two-state solution, which 

guarantees the establishment of an independent Palestinian state on the June 4, 1967 lines, 

with East Jerusalem as its capital, living side by side with Israel in peace and security, in 

accordance with the Arab Peace Initiative, international law, and relevant UN resolutions, 

a Royal Court statement said.  

Foreign Minister Ayman Safadi, Adviser to His Majesty for Communication and 

Coordination Bisher Al Khasawneh, Assistant to the President and Special Representative 

for International Negotiations Jason Greenblatt, and the accompanying delegation 

attended the meeting. 

Jordan Times 1/8/2019  
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Kushner visits after Israel okays homes for Palestinians, settlements 

700 homes for Palestinians, 6,000 Israeli settlements approved 

Wednesday 

By AFP - Aug 01,2019 - Last updated at Aug 01,2019 
 

OCCUPIED JERUSALEM — Israel has given rare approval to Palestinian homes in the 

part of the occupied West Bank it fully controls while also backing a large settlement 

expansion, ahead of White House adviser Jared Kushner's key visit Wednesday. 

An Israeli official, speaking on condition of anonymity Wednesday, confirmed the approval 

by the country's security Cabinet the previous day, ahead of the arrival by US President 

Donald Trump's son-in-law and senior adviser. 

The approval of 700 homes for Palestinians and 6,000 Israeli settlements comes as the 

White House seeks to promote Kushner's long-awaited peace plan. 

It was not immediately clear if all of the homes would be new or if some already exist and 

are receiving retroactive approval. 

While the number of homes approved for Palestinians is relatively small and far 

outweighed by the number of settlements, the move could allow Prime Minister Benjamin 

Netanyahu to argue he is making efforts to make Kushner's plan succeed. 

Kushner visited Jordan on Wednesday and was later on his way to Israel as part of a 

Middle East tour. 

He has said his plan will not mention a two-state solution because "it means one thing to 

the Israelis, it means one thing to the Palestinians." 

Palestinians and many governments around the world warn that continued settlements 

construction by Israel in the West Bank is slowly eating away at hopes for a two-state 

solution to the conflict. 

But US ambassador to Israel David Friedman, who has been a backer of Israeli 

settlements, reiterated his stance in an interview with CNN late Tuesday. 

Friedman said the United States was in favour of Palestinian "autonomy", but signalled 

Washington was not ready for now to support full statehood — similar to Netanyahu's 

position. 

"The issue we have is agreeing in advance to a state because the word state conjures up 

with it so many potential issues that we think it does a disservice for us to use that phrase," 

he said. 

"We believe in Palestinian autonomy. We believe in Palestinian civilian self-governance. 

We believe that autonomy should be extended up until the point where it interferes with 

Israeli security, and it's a very complicated needle to thread." 

The White House unveiled economic aspects of its peace plan at a conference in Bahrain in 

June, but it was boycotted by the Palestinians. 

The Palestinians froze contacts with Trump's White House after his 2017 recognition of 

Jerusalem as Israel's capital and have already dismissed the peace plan as blatantly biased 

in favour of Israel. 

In addition to the Jerusalem decision, Trump's administration has taken a series of moves 

against the Palestinians, including cutting hundreds of millions of dollars in aid and 

shutting their de facto embassy in Washington. 

Tuesday's approvals are for housing in the part of the West Bank known as Area C, which 

is under Israeli security and civilian control and where most of its settlements are located. 

Area C accounts for more than 60 per cent of the West Bank, the Palestinian territory that 

would form part of a future Palestinian state under the two-state solution. 
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Israel rarely grants approvals for Palestinian construction in that area and frequently 

carries out demolitions of Palestinian buildings it considers illegally built. 

Walid Assaf, the Palestinian Authority official who monitors Israeli settlements, told AFP 

the approvals were "vague and incomprehensible". 

He said the approval of 700 Palestinian homes was partly a cover up "for the construction 

of 6,000 settlement units to complete the outer envelope of Jerusalem, isolating it from the 

Palestinian territories”. 

The settlements are considered illegal under international law and are built on land that 

the Palestinians see as part of their future state. 

Israel occupied the West Bank and East Jerusalem in the 1967 war. 

It later annexed East Jerusalem in a move never recognised by the international 

community, and sees the entire city as its undivided capital. 

The Palestinians see East Jerusalem as the capital of their future state. 

Some 600,000 Israeli settlements now live in the West Bank and East Jerusalem, along with 

around 2.9 million Palestinians. 

Jordan Times 1/8/2019  
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Can an illegal occupation be managed? 

» Daoud Kuttab 

The big question that is floating today is whether the decision announced by Palestinian 

President Mahmoud Abbas to suspend all agreements with Israel will or can be 

implemented? 

The complicated relationship built by force over half a century cannot be simply wished 

away by a public statement or a decision of a president. To illustrate this point, one 

Palestinian posted on his Facebook account the inside page of his own Palestinian-issued 

passport, stating that the travel document is issued “pursuant to the Oslo agreement”. The 

Oslo Accords intrusion is not limited to passports in the possession of five million 

Palestinians, but falls into every aspect of Palestinian life. 

So, short of an end to occupation and Palestinian independence, what can be done? Some 

have argued that the Palestinian president should simply let Israel run life for Palestinians 

as they did prior to the 1993 Declaration of Principles, also called the Oslo Accords. In 

other words, dissolve the Palestinian Authority and force the Israelis to return to the major 

cities and take over responsibilities of running schools, hospitals and public affairs. 

This idea is easier said than done. On the one hand, the partial self-rule that Palestinians 

have won largely as the result of the first Intifada is seen by many as an accomplishment 

that was supposed to be the basis for a free and independent state. At the same time, such 

an idea will have extremely grim results to the Palestinian people. Sure, it will put Israel in 

a difficult position, but this assumes that Israel cares. Decades of Israeli occupation have 

shown that they do not care, and the world will hardly make a move to force Israel to deal 

more equitably with Palestinians if Israel suddenly finds itself directly running every aspect 

of life in the occupied territories. 

The long-time expectation that relief will come from the outside world has fallen on deaf 

ears. In US President Donald Trump’s world, Israel can do no wrong, and, in fact, is doing 

no wrong as US Middle East envoy Jason Greenblatt publicly stated. 
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So, freedom from occupation is not on the cards for at least until after the US elections if 

one is to follow in the thinking of those expecting a solution from across the seas. In the 

meanwhile, is it possible to manage life under occupation? Can Palestinians improve their 

economy and unify and build up their position for such a day? 

While the decision of Abbas is not implementable in the near future, some argue that it 

puts a marker and a reference point for the current, and, most likely, for future Palestinian 

governments. In the short term, Palestinians can do a lot to erase some of the negative 

aspects that the now clearly infamous Oslo Accords have brought. Palestinian officials, 

NGOs, political parties and non-violent activists can carry out actions on the ground to 

reverse, for example, the demarcations of A, B and C in the Palestinian territories. 

Palestinian police, for example, can move a few steps from Al Bireh to Kufr Aqab to 

illustrate that these fabricated lines within Palestinian lands are no longer valid. 

A more ambitious project can be to organise a major Palestinian activity to reclaim area C, 

in which Israel controls over 60 per cent of West Bank lands. Imagine if the Palestinian 

Land Authority gave deeds to lands in area C to young Palestinian couples or youth on 

condition that they live and work the land, or move prefabricated houses to such lands. 

The Israeli military and the office of coordinator of government activities have had it easy 

for a long time. Israel issues travel permits based on political and intelligence rationale 

while forcing the Palestinian police to carry out the repression on Palestinian non-violent 

resistance. What would happen if Abbas’s security forces stopped acting on behalf of Israel 

and allowed protestors to publicly reject the occupation? 

The decision of Palestinian president Abbas will be relegated to a committee for discussion 

on implementation. What is needed is not a governmental committee, but a unifying 

national strategy that will focus on a single goal of ways to work towards ending the Israeli 

occupation. 
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With Criticism Crushed in the West, Israel Can Enjoy Its Impunity 

by Jonathan Cook  

Recent events have shone a spotlight not only on how Israel is intensifying its abuse of 

Palestinians under its rule, but the utterly depraved complicity of western governments in 

its actions.The arrival of Donald Trump in the White House two-and-a-half years ago has 

emboldened Israel as never before, leaving it free to unleash new waves of brutality in the 

occupied territories. 

Western states have not only turned a blind eye to these outrages, but are actively assisting 

in silencing anyone who dares to speak out. 

It is rapidly creating a vicious spiral: the more Israel violates international law, the more 

the West represses criticism, the more Israel luxuriates in its impunity.This shameless 

descent was starkly illustrated last week when hundreds of heavily armed Israeli soldiers, 

many of them masked, raided a neighbourhood of Sur Baher, on the edges of Jerusalem. 

Explosives and bulldozers destroyed dozens of homes, leaving many hundreds of 

Palestinians without a roof over their heads. 
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During the operation, extreme force was used against residents, as well as international 

volunteers there in the forlorn hope that their presence would deter violence. Videos 

showed the soldiers cheering and celebrating as they razed the neighbourhood. 

House destructions have long been an ugly staple of Israel’s belligerent occupation, but 

there were grounds for extra alarm on this occasion.Traditionally, demolitions occur on the 

two-thirds of the West Bank placed by the Oslo accords temporarily under Israeli control. 

That is bad enough: Israel should have handed over what is called “Area C” to the 

Palestinian Authority 20 years ago. Instead, it has hounded Palestinians off these areas to 

free them up for illegal Jewish settlement. 

But the Sur Baher demolitions took place in “Area A”, land assigned by Oslo to the 

Palestinians’ government-in-waiting – as a prelude to Palestinian statehood. Israel is 

supposed to have zero planning or security jurisdiction there. 

Palestinians rightly fear that Israel has established a dangerous precedent, further 

reversing the Oslo Accords, which can one day be used to justify driving many thousands 

more Palestinians off land under PA control.Most western governments barely raised their 

voices. Even the United Nations offered a mealy-mouthed expression of “sadness” at what 

took place.A few kilometres north, in Issawiya, another East Jerusalem suburb, Israeli 

soldiers have been terrorising 20,000 Palestinian residents for weeks. They have set up 

checkpoints, carried out dozens of random night-time arrests, imposed arbitrary fines and 

traffic tickets, and shot live ammunition and rubber-coated steel bullets into residential 

areas.Ir Amim, an Israeli human rights group, calls Issawiya’s treatment a “perpetual state 

of collective punishment” – that is, a war crime. 

Over in Gaza, not only are the 2 million inhabitants being slowly starved by Israel’s 12-

year blockade, but a weekly shooting spree against Palestinians who protest at the fence 

imprisoning them has become so routine it barely attracts attention any more. 

On Friday, Israeli snipers killed one protester and seriously injured 56, including 22 

children.That followed new revelations that Israeli’s policy of shooting unarmed protesters 

in the upper leg to injure them – another war crime – continued long after it became clear 

a significant proportion of Palestinians were dying from their wounds. 

Belatedly – after more than 200 deaths and the severe disabling of many thousands of 

Palestinians – snipers have been advised to “ease up” by shooting protesters in the ankle. 

B’Tselem, another Israeli rights organisation, called the army’s open-fire regulation a 

“criminal policy”, one that “consciously chose not to regard those standing on the other 

side of the fence as humans”.Rather than end such criminal practices, Israel prefers to 

conceal them. It has effectively sealed Palestinian areas off to avoid scrutiny. 

Omar Shakir, a researcher for Human Rights Watch, is facing imminent deportation, yet 

more evidence of Israel’s growing crackdown on the human rights community. 

A report by the Palestinian Right to Enter campaign last week warned that Israel is 

systematically denying foreign nationals permits to live and work in the occupied 

territories, including areas supposedly under PA control.That affects both foreign-born 

Palestinians, often those marrying local Palestinians, and internationals. According to 

recent reports, Israel is actively forcing out academics teaching at the West Bank’s leading 

university, Bir Zeit, in a severe blow to Palestinian academic freedom. 
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Palestinian journalists highlighting Israeli crimes are in Israel’s sights too. Last week, 

Israel stripped one – Mustafa Al Haruf – of his Jerusalem residency, tearing him from his 

wife and young child. Because it is illegal to leave someone stateless, Israel is now bullying 

Jordan to accept him. 

Another exclusion policy – denying entry to Israel’s fiercest critics, those who back the 

international boycott, divestment and sanctions (BDS) movement – is facing its first 

challenge.Two US congresswomen who support BDS – Ilhan Omar and Rashida Tlaib, who 

has family in the West Bank – have announced plans to visit. 

Israeli officials have indicated they will exempt them both, apparently fearful of drawing 

wider attention to Israel’s draconian entry restrictions, which also cover the occupied 

territories.Israel is probably being overly cautious. The BDS movement, which alone 

argues for the imposition of penalties on Israel until it halts its abuse of Palestinians, is 

being bludgeoned by western governments. 

In the US and Europe, strong criticism of Israel, even from Jews – let alone demands for 

meaningful action – is being conflated with antisemitism. Much of this furore seems 

intended to ease the path towards silencing Israel’s critics. 

More than two dozen US states, as well as the Senate, have passed laws – drafted by pro-

Israel lobby groups – to limit the rights of the American public to support boycotts of 

Israel.Anti-BDS legislation has also been passed by the German and French parliaments. 

And last week the US House of Representatives joined them, overwhelmingly passing a 

resolution condemning the BDS movement. Only 17 legislators demurred. 

It was a slap in the face to Omar, who has been promoting a bill designed to uphold the 

First Amendment rights of boycott supporters.It seems absurd that these curbs on free 

speech have emerged just as Israel makes clear it has no interest in peace, will never 

concede Palestinian statehood and is entrenching a permanent system of apartheid in the 

occupied territories.But there should be no surprise. The clampdown is further evidence 

that western support for Israel is indeed based on shared values – those that treat the 

Palestinians as lesser beings, whose rights can be trampled at will. 

A version of this article first appeared in the National, Abu Dhabi. 
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