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٤

  القدساالردن 

 دعم مطلق لمجلس أوقاف القدس: أبو البصل

  

أكد وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور عبدالناصر أبو البصل - الغد -عمان
على الدعم المطلق لمجلس أوقاف القدس وللعاملين في أوقاف القدس من الحراس واألئمة وكافة 

جاء ذلك في سياق .م المدير العام محمد عزام الخطيب التميميالموظفين والعاملين هناك، وفي مقدمته
ًاتصال الوزير مع مدير عام أوقاف القدس مطمئنا عليه وعلى الحراس والموظفين العاملين في 

حذر أبو البصل في بيان السلطة القائمة باإلحتالل من اعتداءاتها المتكررة على موظفي األوقاف .القدس
ر عام أوقاف القدس من قبل السلطة القائمة باالحتالل للتحقيق معه واعتبر ذلك اإلسالمية واستدعاء مدي

ًأمرا مرفوضا جملة وتفصيال ألنه موظف أردني مسؤول عن اإلدارة العامة ألوقاف القدس وهو وجميع  ً ً
العاملين في أوقاف القدس الشريف من يقومون بتنفيذ الوصاية والرعاية الهاشمية على المسجد األقصى 

وأضاف أن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى .المبارك على أرض الواقع
ًالمبارك ومجلس أوقاف القدس يتبعون إداريا لوزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية، وأن 

 المبارك كافة ، وأنها ال دائرة األوقاف هي الجهة الوحيدة صاحبة الصالحية إلدارة شؤون المسجد األقصى
وعبر الوزير عن رفضه الشديد للتصرفات االستفزازية .تخضع في ذلك لسلطة االحتالل ولكل ما يصدر عنه

واالعتداءات واالقتحامات التي يقوم بها المتطرفون ووزراء وأعضاء كنيست وعسكريين للمسجد األقصى 
ذه االستفزازات التي تؤجج مشاعر المسلمين وتثير وطالب أبو البصل بوقف ه.المبارك عنوة وبقوة السالح

غضبهم في كافة أرجاء العالم وتذكرهم بواجب الدفاع المقدس عن المسجد األقصى المبارك والذي يحظى 
األردن بقيادته الهاشمية بشرف رعايته والوصاية عليه خاصة بعد تصاعد وتيرة االقتحامات اليومية في 

 إلى أن قيام سلطات اإلحتالل بنشر أعداد كبيرة من القوات الخاصة وقوات ونوه.المسجد األقصى المبارك
حرس الحدود والشرطة اإلسرائيلية داخل المسجد األقصى المبارك ما هي إال محاولة للسيطرة عليه وتغيير 

 منهم ٕالوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وان منع الحراس والحارسات من القيام بواجباتهم واعتقال عدد
ٕوالتحقيق معهم وابعادهم عن المسجد األقصى ما هي إال محاولة إلرهابهم وتفريغ المسجد األقصى المبارك 
من الحراس والعاملين أمام المقتحمين من المستوطنين اليهود، وبين بأن هذا التصعيد له ضرر بالغ 

جد األقصى في حمايته ومراقبة وتعطيل لعمل دائرة أوقاف القدس وللدور المهم الذي يقوم به حراس المس
ووصف الوزير قيام قوات اإلحتالل اإلسرائيلي بالتدخل في موضوع مصلى باب .ورصد أي إعتداء عليه

الرحمة الذي هو أحد غرف المسجد األقصى المبارك أولى القبلتين ما هو إال انتهاك صارخ وسافر لكل 
ًة اليونسكو التي تؤكد دائما بأن المسجد األقصى القوانين واألعراف الدولية واإلنسانية وقرارات منظم

ّوحمل الوزير سلطات االحتالل الـمسؤولية الكاملة تجاه أي محاولة لتغيير .المبارك هو للمسلمين وحدهم



 

٥

الوضع التاريخي القائم للمسجد األقصى المبارك أو أي جزء منه، كما حمل سلطات االحتالل مسؤولية أي 
ًألي مبنى داخل المسجد األقصى وخاصة مبنى باب الرحمة نتيجة منعها الدائم أضرار معمارية قد تحدث 

لـمديرية مشاريع إعمار الـمسجد األقصى الـمبارك في األوقاف من ترميم هذا المبنى التاريخي الذي يزيد 
قصى وأكد وزير األوقاف بأن المسجد األ.عمره عن ألف وأربعمائة سنة وأصبح بحاجة ملحة لعملية الترميم

المبارك غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني، وهو حق مقدس للمسلمين وحدهم وهو جزء ال يتجزأ من 
عقيدتهم، فهو قبلتهم األولى ومسرى نبيهم صلى اهللا عليه وسلم ومعراجه للسماوات العال ، ونزل به قرآن 

  .يتلى إلى يوم الدين

  ٢٧/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

 جمعية العون الثقافيةالقيسي يلتقي رئيس وأعضاء 

 

ثمن النائب األول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي الدور الذي تقوم به جمعية -عمان
وأكد خالل لقائه . القومي للشعب االردني بالدفاع عن فلسطينالعون الثقافية في توثيق الدور الوطني و

بدار المجلس اليوم االثنين رئيس وأعضاء الجمعية، أهمية الوصاية التاريخية الهاشمية في الحفاظ على 
القدس ومقدساتها، مشيرا إلى دور جاللة الملك عبداهللا الثاني في إعادة الزخم للقضية الفلسطينية 

ة واإلقليمية والدولية، مشددا على اهمية الحفاظ على القدس والمقدسات اإلسالمية ودعم بالمحافل المحلي
اننا في مجلس النواب نتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية وطنية، : وقال القيسي. صمود األهل فيها

 كل المناسبات ونعمل دائما على إثارة القضية في المحافل اإلقليمية والدولية، وهي حاضرة دائما وتطرح في
التي يشارك فيها المجلس، مشددا في الوقت نفسه على الهوية األردنية الجامعة والوحدة الوطنية وضرورة 

بدورهم، ثمن رئيس وأعضاء الجمعية الدور الذي يضطلع به مجلس النواب تجاه دعم مؤسسات . تعزيزهما
ء وازدهار تلك المؤسسات بما يخدم المصالح المجتمع المدني الهادفة، الفتين الى أهمية ذلك الدور في نما

إلى ذلك، عرض رئيس الجمعية أسعد العزام للمشروع الذي تنفذه الجمعية في توثيق الدور . العليا للوطن
الوطني والقومي للشعب االردني بالدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر في بالد الشام الذي يأتي ايمانا 

إن المشروع يهدف : وقال. ناء الدولة االردنية والنهوض بالقضية الفلسطينيةبتوثيق الجهود الوطنية في ب
إلى بناء جيل واع بقضايا امته العادلة ومركزية القضية الفلسطينية، والتأكيد على التضامن العربي، فضال 

  ابتر .عن ترسيخ مبادئ التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الوحدة الوطنية وتالحم الجبهة الداخلية

  ٢٧/٨/٢٠١٩الدستور 

  

*** 



 

٦

  الوصاية الهاشمية رمز صمودنا وثباتنا ولن نقبل بسواها: وفد مقدسي

 

ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود صمود المقدسيين المرابطين في القدس الذين  - عمان
الحتالل ضربوا أروع األمثلة في الصمود والنضال، ضد الهجمات االستيطانية المحمية من قوات ا

واكد، لدى استقبال اللجنة بدار مجلس النواب وفدا مقدسيا امس، وقوف الشعب األردني خلف .االسرائيلية
مواقف قيادته الهاشمية المشرفة والثابتة التي صدحت بها في جميع المنابر الدولية بأن ال سالم وال 

ًاستقرار، اال إذا تم حل القضية الفلسطينية حال عادال شامال،  ً فقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ً
وأضاف السعود ان القضية الفلسطينية تشكل الهم األول لدى جاللة الملك .الشرقية مصلحة وطنية عليا

عبداهللا الثاني الذي لم يتوان عن الدفاع القدس والمقدسات في جميع المحافل الدولية واالقليمية، فعلى 
قوات االحتالل اإلسرائيلية لحرف البوصلة عن القدس، اال ان األردن الرغم من المخططات التي حاكتها 

إن لجنة فلسطين النيابية : وقال.بحكمة قيادته ووعي شعبه ما انفك يدافع عن فلسطين بشتى السبل
حملت الهم الفلسطيني لجميع العالم، واوصلت رسالة بان الموقف األردني والفلسطيني واحد، ونسعى بكل 

واعرب رئيس الوفد .يب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس بما يخدم القضية الفلسطينيةطاقاتنا لتقر
األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة عن شكره وتقديره لمواقف األردن بقيادة 

ننسى مواقف األردن لن : وقال.جاللة الملك عبداهللا الثاني التاريخية والداعمة للقضية الفلسطينية والقدس
وقال النتشة .ًقيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا تجاه القدس رغم االغراءات التي تعرض لها للتخلي عن مواقفه

، »لوال الوصاية الهاشمية على القدس لكان وضعنا صعبا جدا، فقد حالت دون تهويد المدينة المقدسة«
ناة وبحجم الدعم واإلسناد وأثره، وهو ما كان من ًمستعرضا أهمية هذه الوصاية، فأهل األرض أدرى بالمعا

ًخالل الوصاية التي ندعمها ونقف خلفها، ولن نقبل بسواها وصيا على المقدسات فهي رمز صمودنا 
سنبقى صامدين ومرابطين، ولن نتزحزح، فنحن جسم واحد، والخطة االميركية ال تعنينا «وأضاف . وثباتنا

من جانبهم، قال اعضاء .على مواقفنا في الصمود والتضحية من اجل التحريرًولن تزيدنا اال إصرارا وثباتا 
إن مواقف األردن المشرفة تركت في نفوس المقدسيين األثر الكبير، ورفعت من معنوياتهم وشكلت : الوفد

وبينوا ان منطقة سلوان تعتبر خاصرة المسجد األقصى المبارك، .ًلهم حافزا لمواصلة النضال ضد المحتل
 مستهدفة بشكل واضح من سلطات االحتالل، االمر الذي يتطلب تعزيز الجهود التنسيقية مع األردن وهي

لتسليط الضوء على ما يجري في القدس، واطالق برامج مشتركة لزيادة الوعي لدى الشعوب بحجم معاناة 
 .الشعب الفلسطيني

  ٢٧/٨/٢٠١٩السبيل 

***  

  



 

٧

  شؤون سياسية

  ة لنقل سفارات دول أجنبية للقدسكاتس يعتزم جمع تبرعات مالي
 

 أمــسالعبــري، " مــاكور ريــشون " ذكــر موقــع مجلــة- ترجمــة خاصــة-دوت كــوم" القــدس" – رام اهللا
يــسرائيل كــاتس يعتــزم جمــع تبرعــات ماليــة لــدول أجنبيــة،  األحــد، أن مــا يــسمى وزيــر الخارجيــة اإلســرائيلي

مـانحين  أن هـذه التبرعـات سـتأتي مـن يهـودوأوضـح الموقـع .أبيـب إلـى القـدس بهدف نقل سفاراتها مـن تـل
سـفارات فـي القـدس، والتـي  وجهات أخرى من مختلف دول العالم، وستتيح لكاتس تشجيع الـدول علـى فـتح

 وبحــسب الموقــع، فــإن النائــب العــام ألمــور وزارة.ًقالــت ســابقا إنهــا تمتنــع عــن ذلــك بــسبب نقــص التمويــل

ينقل أكبـر عـدد ممكـن مـن  ًوميا، مشيرا إلى أن هدف كاتس أنالخارجية وافق على المبادرة لتصبح قرارا حك
 ". إلقامتها٧٠احتفاالت إسرائيل بالذكرى الـ"ورجح الموقع أن يتم جمع التبرعات خالل .السفارات إلى القدس

إن الـسلفادور وهنـدوراس علـى "الكنيـست،  وقـال كـاتس أمـام لجنـة الـشؤون الخارجيـة والـدفاع فـي
ًســفارتين فــي بالدهمــا، الفتــا إلــى أنــه يعمــل مــع رئــيس " إســرائيل"فتحــت  ًما فــورا إذااســتعداد لنقــل ســفارتيه

وأشـار .ميزانيـة الـوزارة بنيامين نتنياهو لتمكين فتح سفارات فـي تلـك البلـدان علـى الـرغم مـن خفـض الوزراء
كيـة لـم تنقـل القدس تسير بشكل بطيء، فمنذ نقل الـسفارة األمري الموقع، إلى أن عمليات نقل السفارات إلى

 .غواتيماال، فيما فتحت التشيك والمجر مراكز تجارية وثقافية سوى سفارة

العبرية كشفت نهاية الشهر الماضي عن خطة يعدها كـاتس بهـدف " يسرائيل هيوم"وكانت صحيفة 
  .الطلب من الحكومة تمويل عمليات نقل السفارات

  ٢٦/٨/٢٠١٩القدس المقدسية 

*** 

  اعتداءات

   مع عكرمة خطيب األقصى وعزام الخطيب االحتالل يحقق

 مدير عام األوقاف اإلسالمية

 أفرجت شرطة االحتالل اإلسرائيلية، أمس االثنين، عن الشيخ عكرمة –فلسطين المحتلة   
صبري رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب المسجد األقصى المبارك، بعد التحقيق معه على خلفية ما 

إن الشرطة أفرجت عن الشيخ عكرمة صبري بعد «: ل المحامي حمزة قطينةوقا.ورد في خطبة الجمعة
التحقيق معه بتهمة نصحه للنساء بعدم اللجوء إلى شرطة االحتالل في المشاكل األسرية في خطبة 

هذه التهمة التافهة تؤكد تربص سلطات االحتالل «وأضاف، أن . »الجمعة األخيرة في المسجد األقصى
ُباء المسجد األقصى، والتصيد لهم ولخطاباتهم العامة التي تصلح في األسرة المجتمع بالشيخ عكرمة وبخط

  .ما أفسدته هذه السلطات



 

٨

نرى أن الموضوع ال يستحق هذه «: من جانبه قال الشيخ عكرمة صبري بعد اإلفراج عنه  
وانا رجل مصلح نحن نعالجه بحكمتنا بما اعطانا اهللا من مميزات االصالح، . الضجة، ألن االمر ُأسري

أن هذه الضجة «وأضاف . »ولدينا لجان إصالح، من أجل الحفاظ على االسرة وحماية األوالد من التفكك
هذا أمر داخلي أسري ونحن حريصون على الحفاظ . التي افتعلت ال مبرر لها، وأن التحقيق ال داعي له

ؤثر على األطفال، ولن نسمح بتشرد على أسرنا وعدم تشريد وضياع االطفال، الن أي خلل بين الزوجين ي
وكان مسؤول االعالم في دائرة االوقاف االسالمية العامة بالقدس فراس الدبس .األسر وتفسخ العائالت

أعلن في بيان إن قوات االحتالل سلمت الشيخ صبري استدعاء للتحقيق معه في مركز التحقيق والتوقيف 
  .محتلة بعد اقتحام منزله فجرا في المدينة المقدسةفي القدس الغربية ال» المسكوبية»المعروف بـ

والتحقيق مع الشيخ صبري، جاء بعد يوم واحد من تحقيق المخابرات اإلسرائيلية مع الشيخ عزام 
وقال المحامي خلدون نجم، في تصريح مكتوب . الخطيب، مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس

بتهمة اإليعاز لحراس « ساعات مع الشيخ الخطيب ٣ألحد، لمدة إن المخابرات اإلسرائيلية حققت، ا
  .المسجد األقصى بتوثيق انتهاكات اإلحتالل داخل المسجد األقصى ومحيطه

في موضوع آخر، أعلن رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس اإلثنين، عن إقامة حي 
» عملية العين«بية المحتلة، وذلك في أعقاب وسط الضفة الغر» دوليف«استيطاني جديد في مستوطنة 

، التي نفذت يوم الجمعة الماضي، »عملية العين«وأسفرت . التفجيرية التي أسفرت عن مقتل رينا شنيرب
  .ٕعن مقتل إسرائيلية واصابة إسرائيليين اثنين آخرين» دوليف«بالقرب من مستوطنة 

به بغية تقديم خطة للمصادقة عليها وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته إلى مدير عام مكت  
، حيث »دوليف«في جلسة لجنة التنظيم والبناء القريبة، وتقضي إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة 

. نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا«: وقال رئيس الحكومة.  وحدة استيطانية٣٠٠سيضم الحي االستيطاني 
  .سنواصل تعزيز وتطوير االستيطان

مجلس «اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان إن » سالم اآلن«وقالت حركة   
وأكدت . صادق على معظم مخططات البناء التي نظر فيها خالل اليومين الماضيين» التخطيط األعلى

تقع في عمق الضفة وفي % ٨٨ وحدات سكنية، ٢٣٠٤في نهاية األمر تمت المصادقة على «الحركة أنه 
إسرائيل (ل، على ما يبدو، إلى إخالئها في إطار اتفاق بين الدولتين مستوطنات ستضطر إسرائي

  ).وفلسطين

 مواطنا فلسطينيا من محافظة رام اهللا والبيرة ١٩واعتقلت قوات االحتالل أمس االثنين   
وقال نادي االسير الفلسطيني في بيان، ان قوات االحتالل االسرائيلي . وسط الضفة الغربية المحتلة

طق متفرقة في قرى ومخيمات وأحياء رام اهللا والبيرة وسط اطالق كثيف للنيران، واعتقلت اقتحمت منا
  .المواطنين التسعة عشر بزعم أنهم مطلوبون



 

٩

وهدمت جرافات االحتالل أمس منزال ومطعما في منطقة المخرور شمال غرب بيت جاال في   
 مكتب هيئة مقاومة الجدار واالستيطان ووفقا لمدير. محافظة بيت لحم، وذلك بحجة البناء بدون تراخيص

في بيت لحم، حسن بريجية، فإن قوات االحتالل بتعزيزات عسكرية تمركزت على مدخل المخرور، للشروع 
وندد بريجية بعملية الهدم، واتهم سلطات االحتالل . بهدم مطعم ومنزل يعودان للمواطن رمزي قيسية

وأوضح أن عددا من المستوطنين أقاموا قبل عدة . يطانيبتفريغ المنطقة لصالح توسيع المشروع االست
  .أسابيع خياما بالقرب من المنطقة، في خطوة لتشييد بؤرة استيطانية

ّإلى ذلك، قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، فجر أمس اإلثنين، تقليص كمية الوقود التي تدخل إلى 
ّاع، تال إطالقا لقذائف صاروخية تجاه ّقطاع غزة إلى النصف، بعد ساعات من قصف إسرائيلي في القط

  وكاالت. ّبلدات إسرائيلية

  ٣٢ ص٢٧/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  وعشرات المستوطنين يقتحمون األقصى"غليك"المتطرف 

  كامل إبراهيم-القدس المحتلة 

قاد عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك عشرات المستوطنين المتطرفين صباح أمس االقتحامات، 
وقالت . قصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل اإلسرائيلية الخاصةللمسجد األ

ً طالبا يهوديا ٣٠و» غليك«ً مستوطنا يتقدمهم المتطرف ٧٠دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة إن  ً
  .المزعوم» لهيكلا«اقتحموا المسجد األقصى، ونظموا جوالت استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن 

ًأيضا  اقتحموا» سلطة اآلثار اإلسرائيلية«وأوضحت االوقاف أن اثنين من موظفي ما تسمى بـ 
ًالمسجد األقصى، مشيرة إلى أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلمودية في المسجد، وتحديدا في  ً

  .الجهة الشرقية منه

جد األقصى الخناق على دخول المصلين وشددت شرطة االحتالل المتمركزة على بوابات المس
الفلسطينيين للمسجد، وزادت في احتجاز بطاقاتهم الشخصية قبيل دخولهم إليه، ويجري التنبش والتفتيش 

ولفت نائب مدير عام األوقاف اإلسالمية بالقدس . في حقائب المصلين والطالب الذين يدرسون في المسجد
هجمة على المسجد األقصى وسدنته وحراسة كذلك زادت استدعاءت المحتلة ناجح بكيرات الى زيادة حدة ال

ًقوات االحتالل لمسؤولي األوقاف وحراس المسجد األقصى المبارك بهدف افراز فراغ بالمسجد، وصوال 
  .للسيطرة والتدخل في إدارة األوقاف وشؤون األقصى

 يعد هناك شيء مقدس، وأنه ُوندد باإلجراءات التي قال انها تدلل على أنه بالنسبة لالحتالل لم
وقال ان السماح للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد . يمكن استدعاء رأس الهرم والحراس والموظفين

األقصى له تداعيات سلبية وخطيرة على الوجود العربي اإلسالمي، وعلى المقدسات وفي مقدمتها المسجد 



 

١٠

من قياداته الدينية ومن حراسة وسدنته ليسهل وأوضح أن االحتالل ينفذ عملية تفريغ للمسجد . األقصى
ٕالسيطرة عليه وتنفيذ عملية إحالل استيطانية، ثم االنقضاض عليه إلدارته وتقسيمة واقامة ما يسمى 

  .بالهيكل المزعوم

من جانب اخر هدمت قوات االحتالل أمس، منزال ومطعما في منطقة المخرور ببيت جاال غرب 
ًنا وطفال من الضفة الغربية والقدس المحتلة ويستدعي رئيس الهيئة مواط٢٧بيت لحم، كما اعتقلت  ً

  .اإلسالمية للتحقيق لوقف عمل لجان االصالح

وحاصرت قوات االحتالل منطقة بيت جاال قبل اقتحام جرافات االحتالل المنطقة وهدمت منزال مكونا 
  .)مربعا مترا ٣٥٠( متر مربع، ومطعما مساحته ٤٠٠من طابقين بمساحة اجمالية 

وأشار قيسية الى ان المطعم بتعرض للمرة الثالثة للهدم، وهذا يأتي في إطار استهداف منطقة 
 دونم، ألطماع استيطانية، علما انه تم سلب ٢٠٠٠المخرور بشكل عام والتي تقدر مساحتها االجمالية 

ة أن قوات االحتالل سلمته وقال قيسي.  الموجود، وكذلك النفق٦٠قسما منها إلقامة الشارع االلتفافي رقم 
قبل أسبوع اخطارا بهدم المطعم والمنزل، ومنذ ذلك الوقت يعيشون معاناة وحياة صعبة للغاية، مشيرا الى 

  .ان المطعم تعرض للهدم مرتين في السابق؛ بحجة عدم الترخيص

ت خاللها وشنت قوات االحتالل فجر أمس حملة اعتقاالت واسعة النطاق في رام اهللا والخليل اعتقل
 مواطنا بينهم نشطاء في الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد االسالمي واسرى سابقين في اطار ٢٥

وجرى تحويلهم للتحقيق لدى األجهزة األمنية بحجة . عمليات البحث عن منفذي عملية مستوطنة دوليف
  .المشاركة في أعمال مقاومة شعبية

فظة رام اهللا وقراها، حيث أتت االعتقاالت ضمن مطاردة و تركزت المداهمات واالعتقاالت في محا
واقتحمت قوة عسكرية لالحتالل قرية كوبر وشرعت بأعمال مداهمة . »عملية العين«الخلية التي نفذت 

للمنازل وتفتيشها والتحقيق الميداني مع قاطنيها، وتخريب الممتلكات، فيما شهدت القرية مواجهات مع 
وخالل االقتحام أصيب أحد المواطنين بجروح نتيجة مهاجمته بكلب . حتاللعشرات الشبان وجنود اال

ووفقا لنادي األسير، اعتقلت قوات االحتالل تسعة شبان، كما اقتحمت . بوليسي خالل اقتحام منزل بالقرية
عين كما داهمت قوات االحتالل قرية . شبان٥قوات االحتالل مدينة البيرة ومنطقة رام اهللا التحتا واعتقلت 

. قينيا واعتقلت الشاب طلعت حاتم معروف، والشاب خالد أحمد قعد خالل اقتحامها لقرية أبو قش
واقتحمت قوات االحتالل قرية كفر عين واعتقلت الشاب يحيى محمد الرفاعي، وهيثم يوسف العيس، عقب 

  . صفامداهمة منزليهما، كما اعتقلت الشاب ربحي كراجة خالل اقتحام قوات االحتالل لقرية

  ٩ص/٢٧/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  وحدات استيطانية جديدة٢٣٠٤االحتالل يصادق على 

  كامل إبراهيم-القدس المحتلة    

أصدر رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليماته للموافقة على بناء حي استيطاني في 
  .ن مقتل مجندة الجمعة الماضيةمستوطنة دوليف شمال غرب رام اهللا والتي وقعت فيها عملية اسفرت ع

إنه أصدر تعليماته إلى مدير عام مكتبه بغية تقديم خطة «: وقال نتانياهو في هذا الصدد
للمصادقة عليها في جلسة لجنة التنظيم والبناء القريبة، وتقضي إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة 

نعمق جذورنا «: ل رئيس الحكومةوقا.  وحدة سكنية٣٠٠، حيث سيضم الحي االستيطاني »دوليف«
  .«سنواصل تعزيز وتطوير االستيطان. ونضرب أعداءنا

التابع » مجلس التخطيط األعلى«وسبق تعليمات نتانياهو ببناء حي استيطاني جديد، فيما صادق 
الجاري، على إيداع مخطط / لالحتالل اإلسرائيلي في الضفة الغربية، خالل شهر آب» اإلدارة المدنية«لـ
 وحدة سكنية ١٠٠، وعلى سريان مخطط لبناء »ميتساد« وحدة سكنية جديدة في مستوطنة ٢٠٠بناء ل

في » غوش عتصيون«وتقع المستوطنتان في شرقي الكتلة االستيطانية . »إيبي هناحال«في مستوطنة 
  .منطقة بيت لحم

على شرعنة بناء لمؤسسة عامة في مستوطنة » مجلس التخطيط األعلى«كذلك صادق 
  .، وعلى شق شارع لمبان تخطط سلطات االحتالل لبنائها في هذه المستوطنة»غفاعوت«

مجلس التخطيط «اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان إن » سالم اآلن«وقالت حركة 
  .صادق على معظم مخططات البناء التي نظر فيها» األعلى

تقع % ٨٨ وحدات استيطانية، ٢٣٠٤في نهاية األمر تمت المصادقة على «وأكدت الحركة أنه 
في عمق الضفة وفي مستوطنات ستضطر إسرائيل، على ما يبدو، إلى إخالئها في إطار اتفاق بين 

  .«)إسرائيل وفلسطين(الدولتين 

 وحدة استيطانية على أراضي دير استيا بمنطقة واد ١٢٠وسلمت سلطات االحتالل إخطارات ببناء 
  .قانا غرب سلفيت

 وحدة استيطانية في حوض رقم ١٢٠تسلمنا قرارا ببناء «دية دير استيا سعيد زيدان وقال رئيس بل
  .« وهو ما بعرف بقطاين الفارة بمنطقة واد قانا غرب بلدة دير استيا٥٩

ٍواضاف زيدان، أن األراضي في تلك المنطقة هي أراض حكومية، واالحتالل يريد تغيير معالمها إلى 
عسكري من أجل تسهيل بناء الوحدات االستيطانية، وفي الحوض أيضا أراض خاصة استيطانية بقرار 

  .أراض خاصة لمواطني دير استيا وكفر القف



 

١٢

على صعيد آخر استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، 
برام اهللا، » وليفد« وحدة بمستوطنة ٣٠٠موافقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي على بناء حي استيطاني يضم 

  . وحدة استيطانية على اراضي ديراستيا بمنطقة وادي قانا غرب سلفيت١٢٠وتسليم اخطارات ببناء 

إن التصاعد االستيطاني الجنوني الذي يواصل التهام أراضي : وقالت في بيان صحفي امس
  .حكومته المتطرفةفلسطين يعكس العقلية االستعمارية االنتهازية لمقاول الحرب بنيامين نتانياهو و

إن نتنياهو وافق اليوم، على إقامة حي استيطاني : وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت االسرائيلية
  .جديد في مستوطنة دوليف على أراضي قرية الجانية، غرب مدينة رام اهللا وسط الضفة الغربية المحتلة

  ٩ص/٢٧/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

  كري بالقدسًاالحتالل يعتقل حارسا لألقصى على حاجز عس

 

اليـوم  ظهـر – قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي اعتقلـت – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز–القدس المحتلـة 
  .حراس المسجد األقصى خالل مروره على أحد الحواجز العسكرية أحد – االثنين

والـذي )  عامـا٣٢(إن قوات االحتالل اإلسرائيلي اعتقلت الشاب حسام سـدر : وقالت مصادر محلية
، وأحـد مـوظفي دائـرة األوقـاف اإلسـالمية بينمـا كـان يمـر هـو وزوجتـه األقـصىمل حارسـا داخـل المـسجد يع

  .وأطفاله عبر حاجز ازعيم شمال القدس

واختطفتــه قــوات االحــتالل مــن بــين أســرته وقلــب ســيارته، وكبلتــه أمــام أطفالــه ونقلتــه لجهــة غيــر 
  .معروفة

  ٢٥/٨/٢٠١٩ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 

ًحتالل يعتقل طفال وشابا من القدساال ً  
 

أبـو   بعـد دهـم منزلـه ببلـدةماعتقلت قوات االحتالل الصهيوني فجر اليوم االثنين الشاب صالح البو
 .جنوب شرق القدس المحتلة ديس

"  عامـا١١"القاصر خليل مازن الـشويكي  الطفل في السياق، اعتقلت قوات االحتالل الليلة الماضية
  .المبارك المسجد األقصى جنوب سلوان ببلدةمن حي بئر أيوب 

 ٢٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
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  عنصرية

   لتجاهل يدعو متطرف صهيوني نائب

  يموتوا حتى المضربين األسرى مطالب

 

 عـن المـضربين الفلسطينيين األسرى ضد حزان، اورن المتطرف الصهيوني، الكنيست عضو حرض
ــام، ــشديدو لقــتلهم المباشــرة بالــدعوة الطع  مطــالبهم مــن مطلــب ألي االســتجابة وعــدم ضــدهم، العقوبــات ت

 .اإلنسانية

 بإضـرابهم الفلـسطينيين األسـرى جميـع مـات لـو مـشكلة ال" اسـتفزازية تـصريحات فـي حـزان وأضاف
 ".للجميع بالتراب متسع يوجد لكن السجون، داخل ازدحام لدينا فيوجد الطعام عن

 مـصلحة رئـيس كنـت لـو" :عـوفر سـجن قـرب شواء حفل مةبإقا المستوطنين قيام حول حزان وعلق
 ".ودعمها تكرارها ويجب وجيدة مثيرة كان أمس مبادرة السجون، داخل المناقل ألشعلت السجون

 الرضـوخ وعدم الفلسطينيين األسرى مع مفاوضات بأي الخوض بعدم االحتالل حكومة حزان وطالب
 يموتـوا أن أريـد أريـده، ال القـانون هذا حتى لكن القسري، اإلطعام قانون أصدر الكنيست" ًمضيفا لمطالبهم،

 ".ًجميعا

 لـه وقلـت لنتنيـاهو مـرة مـن أكثـر توجهـت" إضـافية، عقوبـات وسن األسرى ظروف لتشديد دعا كما
ــودين يوجــد ــا مفق ــي لن ــذلك غــزة، ف ــشديد يجــب ول ــسجون داخــل الظــروف ت ــاز وســحب ال  األســرى مــن التلف

  ".الزيارة من غزة اليأه ومنع التعليم، من وحرمانهم

  ٢٦/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  آراء عربية

 الخارجية األميركية تحذف فلسطين من قائمتها

     حسين المومنيمحمد. د 

الدول “من قائمة ” فلسطين“، يقوم وزير الخارجية االميركي بحذف هكذا وبدون ان يرف له جفن
في الشرق االدنى، المنبثقة عن وزارة الخارجية االميركية، وكأن فلسطين غير موجودة ال ارضا ” والمناطق
عمل متهور ال يفيد ال مصالح الواليات المتحدة وال اسرائيل وال جهود التسوية للصراع االطول ! اوال شعب

ال يمكن سياسيا وال دبلوماسيا تأطير هذا القرار اال انه مدفوع . واالعقد على وجه الكرة االرضية
المتحدة بما فيها رئيسها بأيديولوجية فكرية دينية شعبوية، ينقلب على المواقف الرسمية الموثقة للواليات 

  .الحالي الذي التقى الرئيس عباس كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية
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القرار غير مفهوم او مقبول دبلوماسيا، كما ال يمكن اعتباره تطبيقا لمواقف بعض رموز االدارة 
بر ان ال وجود ، النه فعليا يعت”متنازع عليها“االميركية في ان ارض الضفة الغربية ليست محتلة وانما 

ال يمكن ايضا فهم القرار . لتلك االرض وشعبها ككينونة فلسطينية وهذا ما يمثل رؤية اقصى اليمين الديني
على انه عقوبات ضد الفلسطينيين على مواقفهم من نقل للسفارة او صفقة القرن او مؤتمر البحرين، الن 

وية ورجاحة العقل، وزاد غضب الفلسطينيين ما فعله القرار فعليا انه اغضب كل انسان بحد ادنى من س
اسرائيل ليست . والعرب والمسلمين، وابعدهم عن خطوط التفاهم والتواصل مع عقلية القرار االميركي الحالية

مستفيدة بل متضررة من هذا القرار واشباهه، بالنظر لشعبويته الالمنطقية المفرطة، فقد جعلت هكذا قرارات 
ياسية ينقسم عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري او حتى داخل الحزب من دعم اسرائيل قضية س

  .الجمهوري، ولم تعد قضية اجماع سياسي حزبي مطلق كما كانت بالسابق

كيف يمكن للمؤسسة االميركية بالدول العربية والشرق االوسط من عسكرية او دبلوماسية ان 
رعى مصالح اميركا في ظل قرارات وسياسات تجعل تدافع عن هذا القرار؟ وكيف يمكن لها ان تحافظ وت
قرارات على هذه الشاكلة ال تضر فقط بمصالح . مهمتهم اصعب عشرات االضعاف عما هي اساسا

الفلسطينيين والعرب والمسلمين وتنحاز لليمين االسرائيلي واالميركي، انها قرارات تضرب مصداقية وثقل 
ية االميركية، وتجعل الديمقراطية الشعبوية االميركية تهديدا وقيم الواليات المتحدة، وتفسد المؤسسات

لهذا تجد وتيرة أميركية . للمصالح االميركية كما تعرفها مؤسسات صناعة القرار البيروقراطية المحترفة
متصاعدة من قبل المحافظين وليس فقط الليبراليين تعتبر االدارة االميركية الشعبوية الحالية خطرا على 

  .لوجية المحافظةااليديو

ليس اسوأ من تعامالت االدارة االميركية الخارجية مع ملفات الشرق االوسط من ايران الى القضية 
الشركات االميركية بعدم التعامل مع الصين ” تأمر“االدارة االميركية في آخر غرائبها . الفلسطينية وغيرها

ها تستطيع توجيه اوامر سياسية واستثمارية للشركات ونقل استثماراتهم للتراب االميركي؛ هذه ادارة تعتقد ان
وهي ادارة يستضيف حلفاؤها في مجموعة السبع وزير خارجية ايران بعد ان فرضت عليه اميركا ! االميركية

عقوبات باالسم، ما يؤشر على فجوة وعدم احترام سياسي بين االوروبين واميركا، ويدلل على احادية 
  .اميركية غير مجدية وعازلة

  ٢٣ص/٢٧/٨/٢٠١٩الغد 

*** 
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 األوقاف األردنية رافعة فلسطينية

 حمادة فراعنة

ارة للشؤون اإلسالمية في لم تعد وزارة األوقاف مجرد مظلة للمساجد والعاملين بها، ولم تعد إد  
ًبالدنا، بل تخطى عملها حدود نهر األردن باتجاه فلسطين وغدت عنوانا ومظلة في تأدية وظيفتها الوطنية 

   : والقومية والدينية، نحو الحرم القدسي الشريف بامتياز وقوة وتفاني، وهذا يعود لعدة أسباب

نها غدت أكثر حيوية وقوة بسبب تصادم وظائفها مع ، ولك١٩٦٧رغم أنها تقوم بوظيفتها منذ عام : أولها 
أطماع التوسع االستعماري اإلسرائيلي بجناحيه اليمين المتطرف واليهودي المتشدد الذي يستهدف 
أسرلة القدس وتهويدها وفرض التقاسم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف، ولهذا 

تحدي على إدارة أوقاف القدس ومرجعيتها وزارة ٕفرض االحتالل وتفوقه وسياساته واجراءاته ال
األوقاف في عمان كي تقبل هذا التحدي عبر مواصلة وظيفتها وتأدية واجباتها بكل أبعادها الدينية 

   والوطنية والقومية نحو فلسطين وحرمها القدسي

، ١٩٢٤م تجديد الوصاية الهاشمية التي بدأها الشعب الفلسطيني مع الشريف الحسين عا: وثانيها 
وامتدت عبر االتفاق الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رأس الدولة األردنية الملك 

، مما جعل من الرعاية األردنية عبر األوقاف ٢٠١٣ أذار ٣٠عبد اهللا الثاني ابن الحسين في 
مسؤولية مضاعفة بسبب الرهان الفلسطيني على الوصاية الهاشمية بهدف حماية القدس 

  . دساتها، يجب تأديتها بكفاءة واقتدارومق

مبادرة وزارة األوقاف بإعادة تشكيل مجلس األوقاف في القدس برئاسة الشيخ عبد الحفيظ سلهب : وثالثها 
مع توسيع المجلس ليضم ذوات مقدسية وازنة لها دورها الوطني مما أغاظ سلطات االحتالل 

، يعبر عن تفاهم رسمي أردني ٢٠١٩اط  شب١٤لمعرفتها أن المجلس الجديد الذي تشكل في 
فلسطيني في مواجهة سياسات االقتحام والمس بقدسية المكان للمسلمين، وللمسلمين فقط ، 
فزادت سلطات االحتالل من عدوانية سلوكها وشراستها ضد رموز مجلس األوقاف والعاملين معه 

  . من المرابطين والمرابطات

في تنفيذ الوصاية الهاشمية وفي الرعاية « قابضها جد « و البصل أن الوزير عبد الناصر أب: ورابعها 
ُاألردنية، بطريقة أقوى وأحد وأعمق من مجرد إدارة وظيفية ومهمة إدارية، بل يعطي المهمة 
والوظيفة بكل ما تحمل من مهام بأبعادها الوطنية والقومية والدينية مما يجعل كل خطوة وكل 

ه في ذلك بسالة أهل القدس وصالبتهم في مواجهة العدو اإلسرائيلي ًموقف عنوانا للتصادم، يساعد
فهم األداة والعنوان وهم الهدف لحماية بلدهم ومدينتهم ومقدساتهم على األرض وفي ميدان 

، أبناء الجليل والمثلث والنقب ١٩٤٨المواجهة، إضافة إلى فلسطينيي مناطق االحتالل األولى عام 
ذين يؤدون دورهم وشراكتهم في حماية األقصى عبر نوابهم وقياداتهم ومدن الساحل المختلطة، ال
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السياسية والحزبية من خالل مؤسساتهم وفي طليعتها لجنة المتابعة العليا للوسط العربي 
، وقائدها الوطني محمد بركة، ورئيس مجلس السلطات المحلية مضر ٤٨الفلسطيني في مناطق 

 قادة السلطات، هؤالء وغيرهم هم أداة الفعل والعمل على يونس رئيس مجلس عارة وعرعرة ورفاقه
  .األرض ووزارة األوقاف هي مظلتهم خارج فلسطين

  ١٧ ص٢٧/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

 «ج«المعركة القادمة في فلسطين ستكون في المناطق المصنفة 

 داوود كتاب

. ا الرسمية الفلسطينيةالعنوان حول قرارت الحكومة جاء بالبنط األحمر في موقع وكالة انباء وف 
وفي التفاصيل جاء ان قرار الحكومة . »الحكومة قررت دعم الخريجين الراغبين بالعيش والعمل في الغور«

أي تحت المسؤولية » ج«الفلسطينية وضعت خطة متكاملة لدعم من يرغب باالنتقال للمناطق المصنفة 
  .اإلسرائيلية االدارية واألمنية الكاملة

صدر المطالبين بوقف التقييد بالتصنيفات الموروثة من اتفاقيات أوسلو وحدد بصورة القرار أثلج   
غير مباشرة ان المعركة القادمة مع المحتل اإلسرائيلي ستكون في مناطق غور األردن والمناطق األخرى 

تخضع  بالمئة من مناطق الضفة الغربية المحتلة والتي ال ٦٠المحاذية للمستوطنات والتي تشمل حوالي 
  .ًللحكومة الفلسطينية إداريا او امنيا

رئيس الوزراء الفلسطينية محمد اشتية كان قد أعلن بعد هدم إسرائيل للمساكن الفلسطينية في   
انه بما ان اإلسرائيليون ال يعترفوا بالمناطق أ فال يوجد أي » أ«منطقة صور باهر والتي تصنف بمناطق 
وطبعا هذا يعني ان ترخيص البناء في مناطق أ التي لم . و جسبب لالعتراف الفلسطيني بمناطق ب ا

فمعا تقادم اتفاقية اوسلو واستمرار  .تحترمه إسرائيل قد يتم االن إصداره لكافة المناطق الفلسطينية المحتلة
قرارة إسرائيل أحادية الجانب بخصوص توسيع المستوطنات المخالفة للقانون الدولي وهدم البيوت ومصادرة 

لم تقدم الحكومة الفلسطينية أي .اضي الفلسطينية فكان من الضروري تحرك الحكومة الفلسطينيةاألر
تفاصيل عن كيفية تطبيق خطتها المتعلقة بدعم االبطال الذين سيتجاوبون مع هذه المبادرة وينتقلوا للسكن 

فلسطيني مستعد قد يكون المطلوب مثال إقرار خطة لتوزيع كواشين أراضي الي . والعمل في مناطق ج
فال يوجد قانون يمنع الحكومة الفلسطينية من اصدار كواشين الي من . للسكن او العمل في تلك األراضي

ورغم ان الجدار قضم مناطق عديدة داخل حدود المناطق المحتلة اال انه ال . ١٩٦٧المناطق المحتلة عام 
  . التنقل الى تلك المناطق في الغور مثاليوجد أي حاجز اسمنتي او غيره يمنع سكان فلسطين المحتلة من

طبعا هناك مناطق صحراوية في الغور األردني تفتقد الى خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء ولكن من 
ٕالممكن إقامة بيوت جاهزة واقامة خيام تشمل شرائح للكهرباء الشمسية ويمكن نقل المياه وتخزينها كما 
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طبعا ال شك . كات االنترنت قي تكل األماكن شبة الصحراوية المنعزلةوحتى من الممكن االستفادة من شب
انه سيكون هناك تكلفة مالية لتلك الخدمات ولكن ال يوجد منطق في استمرار احتجاز خمسة ماليين 

فالتطور الطبيعي يعني ان هناك حاجة للوصول .  بالمئة من المناطق الفلسطينية٤٠فلسطيني في 
مناطق المصنفة ج والتي تقع حاليا تحت المسؤولية اإلدارية والمالية واالستفادة من تلك ال

طبعا ال شك ان نقل عدد كبير من الفلسطينية في خطة ممنهجة سيتم التصدي لها من قبل  .اإلسرائيلية
إسرائيل ولكن ذلك سيكون نقله نوعية لمناطق وطبيعة الصراع وسيجسد فكرة الدولة الفلسطينية على كافة 

  . ما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة١٩٦٧مناطق المحتلة عام حدود ال

البنك الدولي ومن خالل التقارير الدورية عن الوضع في الضفة والقطاع يركز على االرتفاع الخطير 
انه بسبب التراجع الكبير في غزة واالنكماش في الضفة «للبطالة وخاصة بين الشباب ويقول اخر التقارير 

 ٥٢منها  % ٣١ حيث سجلت البطالة نسبة ٢٠١٨د االقتصاد الفلسطيني أي تطور عام الغربية فلم يشه
إن قرار الحكومة تشجيع الشباب .في قطاع غزة حيث ال يوجد عمل لكل اثنين من بين كل ثالث شبان% 

رار فالق.بالتفكير باالنتقال الى الغور هو رد قوي للفراغ القانوني الذي نشهده بسبب انهيار اتفاق أوسلو
يجب تحديد .  ويحفز على التفكير الجدي بالواقع والمستقبل الفلسطيني السياسي الفلسطيني هو قرار مهم

األولويات والخدمات الضرورية وتوفير الميزانيات لتحويل تلك األفكار الى خطط تنفيذية يتم العمل الجاد 
وعلى . ل في تلك األراضيعليها لدعم كل شاب جريء يقرر العمل النضالي من خالل السكن والعم

 يفكر في كيفية دعم تلك الخطط  المجتمع المدني والداعمين وكل من يؤيد الشعب الفلسطيني عالميا ان
  .لتحويل تلك المناطق النائية الى مساكن ومزارع ومشاغل

فليس من الضروري رمي الحجارة في . فنقل ساحة المعركة الى مناطق ج تكون طبيعة الصراع قد اختلفت
ولكن كي تنجح هذه الفكرة يجب . المعركة الجديدة بل الضرورة في ترسيخ الحضور الفلسطيني وديمومته

ا والتفرد بها في ان تكون واسعة وكبيرة ومدروسة بحيث ترفع تكلفة االحتالل وتصعب على المحتل وقفه
فال توجد لالحتالل القدرة على وقف على سبيل المصال عشرة او عشرين ألف فلسطيني . منطقة واحدة

نقل المعركة لمناطق ج ستكشف عورة االحتالل .جس الوقت في كافة المناطق المصنفةقرروا السكن في نف
. اء والزراعة رغم التحدي والتضحيةوترسخ رغبة الشعب الفلسطينية بالحياة والتمسك بها من خالل البن

فالموقف العالمي سيكون اقوى عندما يكون الصراع على العمل والسكن بدل ان يكون في موضوع 
لقد أجمعت القيادات الوطنية واإلسالمية على دعم الكفاح الشعبي السلمي فما أجمل . المقاومة المسلحة

 من خالل العمل والزراعة والسكن في مناطق معترف من ان يكون ذلك الدعم مرتبط بمحاولة بناء الدولة
  .بها عالميا انها ضمن حدود الدولة الفلسطينية تحت االحتالل

  ١١ ص٢٧/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 
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ٌدولة مارقة تعربد وال يوجد من يردعها) اسرائيل ٌ .. 

 عبد الرحيم جاموس.د

ُتشرق وتغرب في طول ... وتحتل عاصمة عربية .. وتونس .. تقصف ضواحي بغداد ودمشق   ِ ُِ
ُس تفرض اغتصابها واحتاللها لكل فلسطين، تدن.....! َالوطن العربي وعرضه دون ان يعترضها رادع 

المقدسات االسالمية والمسيحية فيها وتفرض عليها نظاما عنصريا مقيتا وحصارا جائرا على الشعب 
ُالفلسطيني ينكد عيشه في غزة والضفة والقدس، وتنكل بالشعب الفلسطيني كيف تشاء قتال واعتقاال  ُ

َوبطشا وتضيق عليه سبل العيش والحياة  َوال تجد ايضا من يردعها،... ُ َتحت مبرر حقها في  كل ذلك  ُ ِ
ُكأنها دولة فوق القانون يسمح لها ممارسة اي فعل واي اجرام، و انتهاك اي سيادة ... ضمان امنها  َ ....

باتت نظرية األمن ....! َوأي امن ألي دولة تحت حجة ازالة أي تهديد كامن في تلك الدولة ألمنها 
دون مراعاة ألي ضابط ... فعلها األمنية والعسكرية والموجه والمنظم لحركة ... االسرائيلية هي المسيطرة 

ويبرر ....  متواطئا مع نظرية األمن إلسرائيل  لقد بات العالم.....! من ضوابط القانون والعالقات الدولية 
وقد استمرأت اسرائيل هذه الممارسات اإلجرامية .... لها ماال يبرره لغيرها من افعال امنية واجرامية 

امام ...! لها في حق الشعب الفلسطيني خاصة والشعوب والدول العربية وغيرها بصفة عامة واألمنية وفع
هذا التغول للكيان الصهيوني في فلسطين ومحيطها العربي ومواصلة سياسة العربدة وعدم احترام اإلتفاقات 

بات من .... اسية الموقعة معه وتدميره لكل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية من اجل التسوية السي
ٍحق الشعب الفلسطيني واألمة العربية ان تدافع عن حقوقها وأمنها وسيادتها وان تعمل على وضع حد  َ
النتهاك سيادة دولها وحفظ امنها امام امتداد نظرية امن هذه الدولة المارقة والخارجة على كافة القواعد 

َات الشرعية الدولية لتمس وتنتهك سياداتها وامنها المنظمة لسلوك الدول وعن قواعد القانون الدولي وقرار
جهارا ونهارا وتواصل اغتصابها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في وطنه وفي مقدمتها حقه في 
العودة وتقرير المصير وانهاء االحتالل والعيش في امن وسالم واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

َني ومعه كافة الدول العربية مجتمعة وفرادى أن يمارس ويفعل مبدأ حق ان من حق الشعب الفلسطي...  ُ َ
حق الدفاع المشروع الذي يكفله له ميثاق األمم المتحدة وللدول والشعوب في نص ... الدفاع عن النفس 

وان ال يبقى الفلسطينيون مكبلون بإتفاقات او تفاهمات لم تحترمها اسرائيل ...  من الميثاق ٥٥المادة 
تنتهكها صباحا ومساء وتفرض ممارساتها المجافية لروح التسوية السياسية المنشودة على ارض الواقع و

إن : نقول في هذا السياق .. مستندة الى تطبيق نظرية امنها الخاصة واحتكارها لفعل القوة على األرض 
ُلكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس له في اإلتجاه  َدان اإلستيطان في االراضي ُفال يكفي ان ي.. ٍ

فإن لم يجد من يضع حدا له بواسطة القانون والشرعية .... ِالفلسطينية فهو جريمة حرب في حد ذاته
َالدولية والقضاء الدولي فإن كل مستوطنة هي شأنها ان تعامل شأن الوجود العسكري لقوات اإلحتالل يجب 

ية للحيلولة دون مواصلة االستيطان والقضاء عليه وكنسه ان تقاوم بشتى الوسائل بما فيها الوسائل العنف
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من حق كافة .. كما يجب ان يقاوم اإلحتالل بكافة تجسيداته وتشكيالته وصوره حتى كنسه وانهائه ...... 
الدول العربية التي تنتهك اسرائيل سياداتها سواء بإنتهاك اجوائها او ضرب اهداف عسكرية او مدنية او 

ِيها ان تواجه هذه اإلنتهاكات والرد عليها بالمثل غيرها على اراض  ... .. بغير ذلك لن تتوقف اسرائيل عن
ِمواصلة عربدتها ولن تتوقف عن مد نظريتها األمنية الخاصة التي تنتهك بموجبها القواعد العامة للقانون  َ

 المحتلة وغير المحتلة وفي استباحة األراضي... ُوستستمر في مزاولة غيها .. الدولي والسلوك الدولي 
كما فعلت في قصف ضواحي دمشق ليلة امس وضواحي بغداد في االسبوع المنصرم وكما سبق لها ان 

يجب ان يفعل حق الدفاع المشروع من .. م ١٩٨٢م واحتلت بيروت عام ١٩٨٥قصفت تونس في عام 
وحقوق شعبها والمنتهكة جانب فلسطين وكافة الدول العربية كي ترتدع هذه الدولة الغاصبة لفلسطين 

هذا يقتضي ويفرض عودة الروح للنظام العربي من جديد والعمل .. لسيادة الدول العربية وقت ما تشاء 
ِعلى تنقية العالقات العربية من كل الخالفات ومن كل ما يسممها والعمل على استعادة التضامن العربي 

توصيف الكيان الصهيوني كيانا غاصبا لفلسطين واعادة .... وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك 
  .. ٍوألراض عربية ومهددا ألمن الدول العربية كافة ولألمن والسلم في المنطقة والعالم

 رئيس المجلس االداري لالتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين عضو المجلس الوطني الفلسطيني *

  ١١ ص٢٧/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

 !..فق السالم المسدوداالنحياز األميركي وأ

 ةمحمد ناجي العماير. د 

جاد حل سلمي شامل وعادل ودائم بخصوص جهود السالم الحقيقيةالي إدارة ترمب مازالت تائهة
فقد دللت على عجزها عن التأثير في هذا الصدد في وقت اكدت فيه التزامها . للصراع العربي اإلسرائيلي

وهي تحرص على الوقوف الى جانب نتنياهو . بالرؤية والرواية الصهيونية التلمودية واساطيرها المعروفة
وتقديم النذور لهم لكي ينجحوا في االنتخابات االسرائيلية وحكومته بل الى جانب اليمين األشد تطرفا 

  .«صفقة القرن«القريبة، فتتنفس الصعداء وتعلن الخطة المهترئة المسماة 

ورغم مراوغات ترمب ومستشاريه بشان اعالن الخطة المزعومة قبل او بعد تلك االنتخابات فان 
 الوطنية والقومية للشعب الفلسطيني واألمة الذي ظهر منها هو اكثرها سوءا واشدها انتهاكا للحقوق

  .العربية باسرها

ووسط نذر اندالع حرب واسعة في المنطقة يسعى اليها العدو وحلفاؤه ال تبدي واشنطن اي تحرك 
يذكر اال باتجاه الضغط المستمر على الجانب الفلسطيني وهي ضغوط معادية لنا ومنحازة للعدو ومكشوفة 

  .للعيان
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ا بإعالن الخارجية األميركية عن شطب اسم فلسطين من خرائط الشرق األوسط وقد جاء احدثه
التي تعتمدها الوزارة امعانا منها في تجاهل الوجود الفلسطيني والحقوق والهوية الفلسطينية لالرض 

  .واالنسان

ن ومنذ قرار نقل السفارة االميركية الى القدس وتزامنه مع االعتراف االميركي بها عاصمة للكيا
الصهيوني اللذين افتتح بهما ترمب عهده غير الزاهر في الحكم تتابعت القرارات بمحاولة اغالق وكالة 
غوث الالجئين الفلسطينيين وتجفيف مواردها ووقف المساعدات للسلطة الفلسطينية والتضييق على 

 الى جانب االعتراف ممثليها في األمم المتحدة والضغط على دول أخرى مختلفة لنقل سفاراتها الى القدس
بشرعية المستوطنات االسرائيلية في فلسطين وتجاهلها لممارسات دولة االحتالل المخالفة للعهود الدولية 
واجراءاتها القمعية للشعب الفلسطيني بل ومحاولة تشويه نضاله المشروع وتصويره اعماال ارهابية تخالف 

  .يب أي وزنالمواثيق الدولية التي التقيم لها واشنطن وتل اب

وهذا كله يعكس حجم التحالف العدواني االميركي االسرائيلي وقدرته على قلب الحقائق وترويج 
الروايات التوراتية والتلمودية المتناقضة واكسابها ثوب الحقائق للراي العام االميركي واالوروبي والعالمي، 

في ظل غياب عربي فاجع وردود افعال كما انه يؤشر على طبيعة المواجهة الراهنة والتحديات القادمة 
  .باهتة التتعدى الشجب والتنديد اللفظي الخجول لتهدئة النفوس القلقة في الوطن العربي والعالم اإلسالمي

السياسي االميركي والعداء العنصري المكشوف الذي يعلن عنه ترمب ضد » التهتك«كل هذا 
غرس نساء ورجاال يضع نهاية حتمية ألي جهد المهاجرين العرب والمسلمين بمن فيهم اعضاء الكون

سياسي محايد او موضوعي، ممايتطلب اعادة النظر في اية اتفاقيات ثنائية بين العرب والكيان الصهيوني 
واي افق بعد هذه المعطيات يمكن ان ينفتح غير افق المواجهة . خاصة التي جرى توقيعها بإشراف اميركي

  !غير المتكافئة

  ٢٢ص/٢٧/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء غربية مترجمة

 اإلسرائيلي مهزلة؟- كيف أصبحت عملية السالم الفلسطيني

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة 

 ٢٠/٨/٢٠١٩) نيويورك تايمز (–* فريدمان. توماس ل

ال ينبغي للمرء أن يقسو بشدة على يسار الوسط األميركي واإلسرائيلي وحدهما، ألن الفلسطينيين 
أي خطة سالم مفصلة على أساس الدولتين على الطاولة، وحتى لو أنهم فعلوا، فإنها لم ًأيضا لم يضعوا 

الفلسطينيون . تعد لديهم سلطة حكم واحدة للتفاوض معها على وضع حد نهائي للصراع مع إسرائيل
منقسمون بين حكومة إسالمية تقودها حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية األكثر علمانية في الضفة 
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 .وكالهما تتأرجح على حافة مكانة الدولة الفاشلة. ربيةالغ

* * *  

ُكانت الفوضى القبيحة التي وقعت في األسبوعين األخيرين، والتي تضمنت الزيارة المجهضة التي 
: كانت عضوتان ديمقراطيتان في الكونغرس األميركي تنويان القيام بها إلى إسرائيل، مفيدة لسبب واحد فقط

ًاإلسرائيلية مهرجانا مثيرا للشفقة - مدى الذي أصبحت فيه عملية السالم الفلسطينيةلقد كشفت عن ال ً
ٕلعرض الفكر السحري، وفن األداء التمثيلي، وانكار الواقع، وجمع األموال السياسي، واالحتيال السياسي 

بلوماسية د: وقد أصبح األمر يتعلق بكل شيء باستثناء الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى النجاح. الصريح
  .ّوقيادة شجاعتين ونزيهتين وخالقتين

على المستوى الرسمي في الواليات المتحدة، أمضى جاريد كوشنر ثالث سنوات في صياغة خطة 
وكان إنجازه الوحيد، حتى اآلن، هو عقد مؤتمر اقتصادي . سالم ما يزال غير راغب في عرضها على أحد

  .ضره أي مسؤول إسرائيلي أو فلسطينيفلسطيني في البحرين، والذي لم يح- إسرائيلي

ويبدو أن كوشنر يعتقد في الحقيقة بأنه يمكن حل المشكلة عن طريق قيام اإلسرائيليين وعرب 
 . على الطموحات الفلسطينية إلى السيادة والدولة- بالقروض–الخليج بتمويل عملية استحواذ 

االستثمار إلى الضفة الغربية، لكنه يستحق كوشنر بعض الفضل على التفكير الجديد حول كيفية جذب 
اندفع إلى االنغماس في التفكير السحري عندما سمح لكل السمات الدبلوماسية في خطته بأن تكون 

  .خاضعة إلمالءات االحتياجات والرغبات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

وعلى . االنتخابية” بيبي“ويكمن السبب وراء عدم نشر خطته بعد في أنها ال تفي باحتياجات 
الرغم من أن الخطة تقدم للفلسطينيين مجرد شكل من أشكال الحكم الذاتي المخفف في الضفة الغربية 
ُوالمناطق العربية في القدس، فإن أي صالحيات أو سلطات جديدة قد تمنح لهم هي اآلن أمر غير وارد 

من أصوات المستوطنين اليمنيين حتى يتمكن بالنسبة لنتنياهو، الذي يحتاج إلى كل صوت يستطيع حشده 
  .)سبتمبر( أيلول ١٧من الفوز بإعادة انتخابه في انتخابات اإلعادة يوم 

يقول الرئيس ترامب إنه سيعلن عن خطة كوشنر بعد إجراء االنتخابات اإلسرائيلية، لكنني ال أثق 
لية تتمثل في استغاللها من خالل كانت مشاركة ترامب الوحيدة في هذه العم. في هذا ولو لثانية واحدة

ًكونه مؤيدا خانعا لـ من أجل الحصول على التبرعات السياسية من شيلدون أديلسون واألصوات من ” بيبي”ً
ُواذا لم يرغب بيبي في إصدار خطة كوشنر، فإنها لن تصدر. اليهود في فلوريدا ٕ.  

 شريك فلسطيني في خطته إذا لم يكن لدى كوشنر. ولكن، دعوني ال أخص كوشنر وحده باللوم
لالستحواذ باستخدام الرافعة المالية، فإنه ليس لدى الديمقراطيين األميركيين من التيار السائد أي شريك 

إنهم يتظاهرون بأن نتنياهو شريك في . ”حل الدولتين“- إسرائيلي ليردد معهم أغنيتهم القديمة الشائعة 
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ٕ كان يحرك إسرائيل، عالنية وتدريجيا، وانما بثبات، نحو حل على أساس الدولتين، على الرغم من أن بيبي ً
  .ضم الضفة الغربية

بل إن إسرائيل وحلفاءها في الكابيتول هيل أحبطوا محاولة بذلها بعض أعضاء مجلس الشيوخ 
الديمقراطيين والجمهوريين إلصدار قرار معتدل في مجلس الشيوخ، والذي يقول بأن حل الدولتين يجب أن 

  .ًا على الطاولةيظل مطروح

 ألنها ليست -يسار الوسط األميركي- ًولكن، اسمحوا لي بأن ال أكون قاسيا على الديمقراطيين 
وال يخوض حزب يسار الوسط اإلسرائيلي . لدى يسار الوسط اإلسرائيلي نفسه خطة على الطاولة، كذلك

: أ دولتين لشعبين، حملته على أساس برنامج يعترف حتى بمبد”أزرق وأبيض“الرئيسي، المسمى 
ًوهو يخشى أن يبدو إذا فعل ساذجا في عيون اإلسرائيليين، ومن فقدان أصوات . اإلسرائيليين والفلسطينيين
  .الناخبين من يمين الوسط

 مليون ٢.٥ماذا نفعل مع - في الحديث عن إنكار الواقع، فإن أكثر األسئلة وجودية في إسرائيل 
  .)سبتمبر(ًطروحا في برامج اقتراع أيلول  ليس م–فلسطيني في الضفة الغربية 

ثم مرة أخرى، ال ينبغي للمرء أن يقسو بشدة على يسار الوسط األميركي واإلسرائيلي وحدهما، ألن 
ًالفلسطينيين أيضا لم يضعوا أي خطة سالم مفصلة على أساس الدولتين على الطاولة، وحتى لو أنهم 

. ة للتفاوض معها على وضع حد نهائي للصراع مع إسرائيلفعلوا، فإنها لم تعد لديهم سلطة حكم واحد
الفلسطينيون منقسمون بين حكومة إسالمية تقودها حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية األكثر علمانية 

  .وكالهما تتأرجح على حافة مكانة الدولة الفاشلة. في الضفة الغربية

ير السحري أو فن األداء، فإن الحركات وحتى ال يتم التفوق عليها عندما يتعلق األمر بالتفك
الديمقراطية اليسارية التقدمية في الكونغرس األميركي، وفي حرم الجامعات، وفي أوروبا، ليست لديها خطة 

وعادة ما يتم التعبير عنه من خالل دعم حركة المقاطعة وسحب االستثمارات . لديها موقف فحسب. ًأيضا
َواذا ذهبت. والعقوبات ضد إسرائيل  إلى موقعها على شبكة اإلنترنت، فإن برنامج حركة المقاطعة وسحب ٕ

حل دولة ‘ال تدعو إلى حل معين للصراع وال تدعو إلى أي من “االستثمارات ينص بشكل محدد على أنها 
  .”’حل دولتين‘أو ’ واحدة

توقف مع ذلك، تدعو حركة المقاطعة وسحب االستثمارات بالتحديد إلى مقاطعة إسرائيل إلى أن 
، لكنها تظل غامضة بشأن ما إذا كان هذا يعني مجرد ”احتاللها واستعمارها لجميع األراضي العربية“

كما أنها تطالب بإعادة جميع الالجئين الفلسطينيين . الضفة الغربية والقدس الشرقية أم إسرائيل بأكملها
ٕقبلية في الضفة الغربية، وانما ليس إلى دولة فلسطينية مست- وحتى اآلن ١٩٤٨وذريتهم منذ حرب العام 

 مع عدم ذكر حقوق اليهود في وجود دولة لهم في وطنهم -إلى قراهم األصلية في ما أصبح اآلن إسرائيل
  .التاريخي
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- على هذا النحو، ليس لدى التقدميين المؤيدين لحركة المقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات 

سرائيلية في األراضي المحتلة وبين مقاطعة فكرة الدولة اليهودية الذين ال يميزون بين مقاطعة المنتجات اإل
  .أي خطة أو شريك إسرائيلي حقيقي–

 .خطط سالم من دون شركاء، وحركات بال خطط للسالم: لذلك، هذا هو ما لديك اآلن

ٕانما و–ًاألمل الوحيد الذي أراه هو ظهور زعيم إسرائيلي مستعد ألن يجري بجرأة انفصاال أحادي الجانب 
ٕوانما غير -  عن الضفة الغربية بالطريقة التي قام بها أرييل شارون بانسحاب أحادي الجانب -ًمنسقا
وبانفصال أحادي الجانب، سوف يحتفظ الجيش اإلسرائيلي . ٢٠٠٥ من قطاع غزة في العام - منسق

ة والسيطرة السياسية بالسيطرة األمنية الشاملة على الضفة الغربية، لكنه سيتنازل عن السيطرة االقتصادي
  .اليومية على حياة الفلسطينيين، ويحد من عمليات االستيطان اليهودي في عمق الضفة الغربية

 مستوطن يهودي يعيشون في عمق الضفة الغربية، مباشرة في ١٠٥.٠٠٠ًيوجد حاليا حوالي 
ووراء الكتل أي أنهم يعيشون خارج . قلب أي دولة فلسطينية يمكن أن تنشأ في إطار حل دولتين

 مستوطن يهودي آخر، لكنهم سيبقون هناك في ٣٠٠.٠٠٠االستيطانية في الضفة الغربية، حيث يعيش 
  .أي اتفاق سالم

ويتم خلق الحوافز –إذا لم تتوقف عملية االستيطان هذه في عمق الضفة الغربية على الفور 
التوصل إلى اتفاق سالم قائم على  فلن يكون هناك أمل على اإلطالق في - لهؤالء المستوطنين لالنتقال

  .وسيكون الخيار الوحيد المتبقي هو دولة واحدة لشعبين، وهي وصفة للنزاع الدائم. أساس دولتين لشعبين

ٕلذلك، ال يحتاج اإلسرائيليون والفلسطينيون إلى خطة للسالم اآلن فحسب، وانما هم بحاجة إلى 
  .ءهذا هو مدى رداءة األشيا. خطة لحفظ خطة للسالم

يبدو أن نتنياهو هو الزعيم اإلسرائيلي الوحيد الذي يتمتع بالقوة الكافية لتوفير مثل ذلك في الوقت 
فهل يمكن أن يكون بيني غانتز، . الحالي، لكنه يركز فقط على إنقاذ نفسه من الئحة االتهام بتهم الفساد

 هو هذا الشخص إذا تمكن من ،”أزرق وأبيض“رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي السابق وزعيم حزب 
  .إنه يمتلك القدرة واإلمكانية. إلحاق الهزيمة بنتنياهو؟ آمل ذلك

ًأطالع في هذه اآلونة كتابا جديدا ذكيا ويعبر عن بصيرة ثاقبة يتعلق بكل هذا، تحت عنوان  ً ً كن “ِ
ض السالم األميركي ، بقلم مفاو”كيف شكل قادة إسرائيل األكثر أهمية مصيرها: ًقويا وتمتع بشجاعة جيدة

وقد سألت روس عن الفرق الرئيسي بين قادة إسرائيل . المخضرم دينيس روس والمحلل ديفيد ماكوفسكي
  .آنذاك واآلن

ًبقدر ما قد يكون قادة إسرائيل المؤسسين قد اختلفوا مع بعضهم البعض، فإن رجاال “: وقال روس
لقد فهموا أنه . يضعون مصالح الدولة فوق مصالحهمًمثل ديفيد بن غوريون ومناحيم بيغن دائما ما كانوا 

ًسواء كنت بصدد اتخاذ خيار، أو أنك ال تفعل شيئا، فأنت إنما تتخذ خيارا ً”.  
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أحدهما يأتي من بيغن، رئيس الوزراء . يبرز زوج من االقتباسات في هذا الكتاب بشكل خاص
ين اإلسرائيليين بسبب عرضه خطة للحكم اليميني، بعد أن تعرض النتقادات زمالئه من القوميين المتدين

وأخبر بيغن .  على الرئيس المصري أنور السادات١٩٧٧) ديسمبر(الذاتي الفلسطيني في كانون األول 
ً، وأن إسرائيل ال تستطيع أن تسيطر على األرض أخالقيا من دون ”اللياقة“منتقديه بأن اقتراحه أظهر 

، التي كانت في ذلك الحين دولة فصل ”مثل روديسيا“كون وأضاف بيغن أن إسرائيل لن ت. منح الحقوق
  .عنصري

ُويأتي االقتباس اآلخر من شارون، الذي سبق له أن قال لروس عندما سئل عن قراره الكبير 
إن جيلي هو الجيل األخير الذي ال يخاف من اتخاذ “: ٢٠٠٥باالنسحاب أحادي الجانب من غزة في العام 

  .”ُود الجيل المقبل سياسيون لن يقدموا على اتخاذ القرارأخشى أن يق. قرارات كبيرة

وبخالف ذلك، فإن مخاوف روديسيا بيغن سوف . ًدعونا نأمل في أن يكون تنبؤ شارون خاطئا
  .تتحقق

، وفاز بثالث من جوائز ١٩٨١التحق بالصحيفة في العام . كاتب عمود في الشؤون الخارجية*
  .، الذي فاز بالجائزة الوطنية للكتاب”من بيروت إلى القدس“نها وهو مؤلف لسبعة كتب، من بي. بوليتزر

 How the Palestinian-Israeli Peace Process :نشر هذا المقال تحت عنوان*

Became a Farce  

  ١٧ص/٢٧/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  اخبار باالنجليزية

Awqaf minister slams Israel’s provocative measures at Al Aqsa 
 

By JT - Aug 26,2019 - AMMAN — The Jerusalem Awqaf Department (JAD) is the sole 

institution responsible for administrating the affairs of Al Aqsa Mosque, and is not subject 

to the Israeli occupation or to any of its regulations, Awqaf Minister Abdul Nasser Abul 

Bassal reasserted on Monday.  

Abul Bassal, in a statement carried by the Jordan News Agency, Petra, also highlighted 

that all employees at JAD and the Jerusalem Awqaf Council and the guards of Al Aqsa 

Mosque are administratively affiliated with the Awqaf Ministry. 

The minister warned the occupation forces against repeated attacks on Islamic affairs 

employees, utterly rejecting the summoning of JAD’s Jordanian Director Muhammad 

Azzam Tamimi for investigation. 

Abul Bassal, during a phone call with Tamimi earlier that day, highlighted his utmost 

support for the Jerusalem Awqaf Council and its employees, including guards and imams. 

He condemned the provocative practices and attacks carried out by settlers against Al 

Aqsa Mosque with the use of force and weapons, calling on Israel to put an end to such 

aggression, which provokes Muslims around the world. 

Stationing large numbers of Israeli forces inside Al Aqsa Mosque is merely an attempt to 

change the historical and legal status quo of the holy site, Abul Bassal said. 
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He added that banning Awqaf guards from carrying out their duties is an attempt to 

terrify them and pave the way for Jewish settlers to break into the mosque, hindering the 

efforts of the department and its guards to protect the mosque and document all attacks.  

The minister holds Israel accountable for any construction damages to Al Aqsa Mosque, 

especially the Bab Al Rahma (Gate of Mercy), as a result of its continuous ban on Aqsa 

reconstruction department employees to renovate the historical gate, which dates back 

more than 1,400 years.  

Jordan Times Aug 26,2019  
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Ashrawi: Time for Trump to understand that Palestine will not 

disappear and Palestinian rights are not for sale 
  

RAMALLAH, Monday, August 26, 2019 (WAFA) - Hanan Ashrawi, member of the 

Executive Committee of the Palestine Liberation Organization (PLO) said the recent 

statement made by U.S President Donald Trump in France reflects his ignorance and ed 

knowledge of the complexities and the historical background of the Palestinian question. 

“This ignorance has also been evident in the actions and the biased positions taken by 

Trump and his administration towards critical issues, including the endorsement of Israel's 

illegal annexation of occupied Jerusalem as well as the malicious campaign against 

UNRWA and Palestine refugees,” she said in a statement. 

Trump told reporters on the sidelines of the annual G7 summit in Paris that both Israelis 

and Palestinians were interested in reaching a peace deal. Trump said he “thinks the 

Palestinians will be happy to get US funding again and make a deal,” according to Reuters. 

Ashrawi stressed that the current U.S administration has proven to be complicit in Israeli 

crimes and has lost the credibility and capability to be a potential peace broker. 

“Using humanitarian aid as a coercive tool and de-funding schools and hospitals has 

destructive implications and will aggravate the deteriorating humanitarian situation here. 

It is time for the Trump administration to realize the fact that Palestinian rights and 

dignity are not for sale.” 

American policies under this administration are dangerously delusional, as also evident in 

the State Department's recent omission of all reference to Palestine and its people she said 

“This omission will not make us disappear. It will not alter the fact that Palestine is 

recognized by 140 states and represented in international bodies, including the UN.” 

“Throughout history, Palestinians have remained steadfast and resilient. We will continue 

to pursue our non-negotiable rights of self-determination and freedom with unwavering 

resolve. To that end, Palestine will continue to work with responsible international partners 

who share our commitment to the international rules-based order and recognize the 

Palestinian people's inalienable rights to self-determination and freedom," the stamen 

concluded. 

WAFA August 26, 2019   

*** 
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Cabinet condemns US State Department deletion of Palestine from 

its website 
 
RAMALLAH, Monday, August 26, 2019 (WAFA) - The Palestinian Cabinet, headed by 

Prime Minister Mohammad Shtayyeh, condemned during its weekly meeting held in 

Ramallah the US state department deletion of the Palestinian territories from the list of 

countries on its website. 

The cabinet said that this US move confirms the American bias towards Israel, stressing 

that such move cannot override the Palestinian rights, which the world countries have 

unanimously recognized. 

The cabinet stressed the importance of the upcoming 74th session of the UN General 

Assembly in mid September, where President Mahmoud Abbas is expected to deliver an 

important speech before the United Nations Forum, hold bilateral meetings with heads of 

state, as well as lead the delegation of the Group of 77 and China, which will be held on the 

sidelines of the United Nations General Assembly session. 

WAFA August 26, 2019  

***  

Some Liberals are just now coming to terms with: Israel is an occupier 
 

Aug 26,2019 - There has been a chorus of liberal lamentations over the flap created by 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s decision to deny two US Congresswomen, 

Rashida Tlaib and Ilhan Omar, the right to visit occupied Palestinian lands. The anguish 

expressed by a number of politicians and commentators has taken a variety of forms, most, 

however, completely missing the mark. 

Some Democrats have blamed US President Donald Trump saying that it was his tweet to 

Netanyahu that caused the Israeli to reverse himself and deny entry. Others expressed 

“deep disappointment” with the Netanyahu decision, worrying about the impact it would 

have on the growing partisan divide in attitudes toward Israel. Still others put these two 

concerns together, insisting that it is the Trump/Netanyahu partnership that is solely 

responsible for the breakdown of bipartisan support for Israel. 

These views are ahistorical, naïve and insulting to the intelligence of the many American 

political constituencies, whose views toward the Israeli-Palestinian conflict have changed 

during the past several decades. They also, quite amazingly, ignore the role played by the 

growing public awareness of the sheer brutality of the Israeli occupation and the resultant 

reality of Palestinian suffering. 

To be clear, while support for Israel, in the abstract, has always been strong, there has long 

been a partisan divide in attitudes toward Israeli policies. This was evident during the First 

Intifada, when many Democratic voters recoiled at Israel’s brutal response to stone-

throwing Palestinian youth. At the 1988 Democratic Convention, as polls showed growing 

Democratic sympathy for Palestinians, I led the Jackson delegation’s push for a pro-

Palestinian peace plank in the party platform with the support of more than 1,200 

delegates.  

Facing tremendous pressure from the party establishment, we called for “no vote” on our 

plank. But we still maintained our right to have a floor demonstration and speeches from 

the podium in favor of our position. This was the first time such views were heard at a 

convention. 

During the 1990s, the divide was reinforced as the Republican party fell hostage to the 

religious right and the neo-Conservatives who combined to oppose President Clinton’s 
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push for an Israeli-Palestinian peace. Back then, it was Speaker Newt Gingrich’s embrace 

of Israel’s Likud party that resulted in legislation that impeded the Oslo peace process, 

culminating in Gingrich’s invitation to Netanyahu to deliver his first address to a Joint 

Session of Congress. The Israeli leader used that speech to make clear his intention to 

literally bury the “Oslo Accords”. 

In the midst of the Second Intifada, after rejecting the efforts of his own peace envoys, 

President George W. Bush embraced Prime Minister Ariel Sharon calling him a “man of 

peace”. While pursuing his deeply divisive war in Iraq, Bush largely neglected Israeli-

Palestinian peacemaking until his second term, at which point, his neglect and recklessness 
had created conditions that made a solution more difficult to achieve. The Israeli right and 

its settlement agenda had been emboldened. 

Once again, polls were showing a deep partisan divide, with Republicans in lock step with 

their President and more liberal Democrats distancing themselves, not from the idea of 

“Israel”, but from Israeli policies toward the Palestinians. 

This divide only grew with the election of President Barack Obama and the return to 

power in Israel of Benjamin Netanyahu. The Israeli’s efforts to stymie Obama’s 

peacemaking diplomacy served to exacerbate the split. When Republicans once again 

invited Netanyahu to address a Joint Session, this time to oppose the Iran nuclear deal, the 

Democratic/Republican rupture was on full display, with 60 Democrats taking the 

unprecedented step of boycotting the speech. 

When Bernie Sanders ran for president in 2016, he gave voice to the growing 

disenchantment of Democratic voters with the party establishment’s support for Israel. For 

the first time since Jackson in 1988, we had a full-throated debate on Israel’s occupation 

policies. 

The point is that the gap between how Republicans and Democrats have understood this 

issue is not new with Trump and Netanyahu. It has been growing for decades. Two 

observations are in order. 

In the first place, what appears in polling as a partisan split in views towards Israeli 

policies and Palestinian human rights, masks the reality that it is, in fact, a demographic 

divide. Attitudes among Republicans are largely shaped by the 40 per cent of their voters 

who identify as “born-again” Christians and also by those who hold strong anti-Arab, anti-

Muslim views. Attitudes of Democratic voters’ views are shaped by Millennials, Blacks, 

Latinos, Asians and voters without any religious affiliation, all of whom are more 

favourable towards Arabs and Muslims and more supportive of Palestinians. 

More than Trump and Netanyahu creating the divide, they are reflecting it and, to an 

extent, exacerbating it. Trump is simply a cruder version of Gingrich and Bush. And 

Netanyahu reflects mainstream Israeli attitudes toward the occupation. In the upcoming 

Israeli election, there is no possible winner who promises different approach toward the 

Palestinians. And, in the US, the divide among voters had always been there, but the 

Democratic Party’s elected leadership has been able to ignore it and paper over it with 

resolutions of bipartisan support for Israel. What the courageous leadership of Tlaib, a 

Palestinian American, and Omar, a Somali-Yemeni American immigrant, have done is to 

make such a façade of unanimity impossible to maintain. 

Just last week, 41 Democrats and 31 Republicans travelled to Israel on an American Israel 

Public Affairs Committee trip to demonstrate their support. It was interesting to note that 

most of the Democrats did not tweet about their visit. They knew their voters would not be 

interested in or supportive of their pilgrimage. The visit was greeted by the media as a 

largely ho-hum, business-as-usual affair. 

But the Tlaib/Omar visit was to be something else. They were not going to focus on 

officials. They were going to expose the reality of Palestinian daily life under occupation. 
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They were going to visit the wall that separates Palestinians from their lands. They were 

going to refugee camps now cut off from US funding. They were going to see how Hebron 

has been horridly deformed by a settler invasion and military occupation. And they were 

going to hear stories of real people and how their lives have been affected by an oppressive 

and humiliating occupation. And the press would be with them every step of the way. 

At first, Netanyahu begrudgingly agreed to the visit, but then turned to Trump to give him 

a way out. When Trump obliged, the Israeli prime minister backtracked, hoping it would 

put an end to the potential embarrassment. Instead, the whole episode has exposed the real 

Israel known all too well by the Palestinian citizens of the state, the Palestinians living 
under occupation and the countless Arab Americans who have faced discrimination, 

detention or denial of entry for decades when attempting to visit the occupied territories. 

And so, instead of just expressing disappointment, worrying about the potential impact on 

bipartisan support for Israel, or blaming Trump, liberals need to recognise a few realities. 

The partisan divide has been with us for decades and its causes are Israeli policies that 

have imposed unbearable hardships on Palestinians, making peace more difficult to 

achieve. The Israeli occupation has been enabled by both Republican encouragement and 

the cowardice of the Democratic establishment to challenge it. What is new is that the 

voices of the Democratic voters, long disenchanted by their leadership’s acquiescence now 

have champions in Congress who are bringing this divide into the open. And 

Congresswomen Tlaib and Omar exposed all this without even setting foot in Israel or 

Palestine. I, for one, cannot wait for them to conduct their official visit. 

The writer is president of the Washington-based Arab American Institute 

Jordan Times Aug 26,2019  

*** 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٠

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


