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  المحتوى

  والقدساالردن 

  ٣  فلسطين النيابية تبحث واألمانة معرض األسبوع المقدسي •

  شؤون سياسية

  ٤  إسرائيل لم تعد تحترم أيه اتفاقيات •
دود  ترتكز على إنهاء االحتالل وتجسيد دولة فلسطين على حإستراتيجيتنا: عريقات •

  ٤  الرابع من حزيران
  

  اعتداءات

  ٦  جوالت استفزازية في األقصى ومحاوالت إلقامة شعائر تلمودية •

  ٨  االحتالل يواصل هدم منازل الفلسطينيين •

  ٩  حملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة •

  ١٠  االحتالل يعتقل شابا بعد االعتداء عليه وسط القدس •

  اصدارات

  ١٠  في متحف درويش" المرأة الفلسطينية"و هالل يطلق كتاب علي أب •

  آراء عربية

  ١٠   !!"الصهينة"ظاهرة  •

  ١٢  ًوأيضا تلك.. هذه لنا: للنهر ضفتان •

ًإسرائيل تستبق صفقة القرن بضم المستوطنات وواشنطن تؤيد حكما ذاتيا للفلسطينيين • ً  ١٣  

  آراء عبرية مترجمة

  ١٦  تدمير إسرائيل عشرات المنازل الفلسطينية بالقدسهذا هو السبب الحقيقي ل: هآرتس •

  ١٧  األمريكية السياسة ورفض لالستقالل طريقنا الكفاح الفلسطيني الشارع استطالعات •

  اخبار باالنجليزية
  

Jordanians vent ire over Israelis visit to Petra tomb ١٨  

What comes next after demise of deal of the century?’ ١٩  



 
٣

  القدساالردن 

 فلسطين النيابية تبحث واألمانة معرض األسبوع المقدسي
 

شراكة مع أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود أهمية ال -  الدستور-عمان
وقال . أمانة عمان الكبرى لدورها الفاعل في انجاح العديد من المبادرات التي من شأنها دعم المقدسيين

السعود خالل اجتماع عقدته اللجنة بدار المجلس اليوم األحد، بحضور مدير المدينة أحمد ملكاوي وعدد 
ً المقدسي الذي سيعقد قريبا في إن اللجنة تسعى من خالل معرض األسبوع: من المعنيين في األمانة

عمان التأكيد على الدور المهم للمقدسيين في الحفاظ على المقدسات وعلى وجودهم رغم كل الممارسات 
وأضاف أن المعرض سيتناول نشاطات وفعاليات تمثل بمجملها . التي ينتهجها االحتالل اإلسرائيلي بحقهم

وأشار السعود إلى الدور اإليجابي الذي . اكرة األجيال القادمةتاريخ وثقافة أبناء مدينة القدس، لتبقى في ذ
تقوم به األمانة لصالح المجتمع والمخيمات على وجه الخصوص، داعيا لبذل المزيد من الجهود وتلبية 
الخدمات االساسية لصالح المخيمات التي تعاني من نقص حاد في الخدمات نتيجة تراجع دور وكالة غوث 

بدورهم، أكد اعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ وأحمد الرقب، أهمية ". األونروا"يين وتشغيل الفلسطين
المعرض الذي سيعقد على مدى اسبوع، ويشتمل على أهم األحداث التاريخية والثقافات والفنون التي تتمتع 

مثابة محاكاة بها مدينة القدس ما من شأنه تعزيز مكانتها واهميتها، الفتين إلى أن المعرض سيكون ب
من . حقيقية لواقع الحياة في مدينة القدس، حيث سيتناول ابرز العادات والتقاليد المقدسية بطريقة فنية

جهته، أكد ملكاوي أن األمانة مستمرة بدورها الخدمي تجاه كل المخيمات، وهناك العديد من االنشطة 
ية، ما يدل على مدى الترابط الوثيق بين عمان والفعاليات الرياضية والثقافية المشتركة مع المدن الفلسطين

وأكد استعداد األمانة للتعاون المشترك مع لجنة فلسطين النيابية إلنجاح معرض . وباقي المدن الفلسطينية
  "بترا ".األسبوع المقدسي

 ٥/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  

  



 
٤

  شؤون سياسية
  

  إسرائيل لم تعد تحترم أيه اتفاقيات
 

رئيس الوزراء محمد اشتية، إن إسرائيل لم تعد تحترم أيا  قال – إبراهيم كامل –القدس المحتلة   
، وبناء عليه "ج"من االتفاقيات الموقعة، وأصبحت تتعامل مع كافة المناطق والتصنيفات على أنها مناطق 

 ."أ"فإننا سنتعامل مع كافة المناطق على أنها مناطق 

ينة رام اهللا، لجنة الدفاع عن واد الحمص، واألهالي ، في مكتبه بمدأمسجاء ذلك خالل استقباله 
المتضررين الذين هدمت بيوتهم، والمهددة بالهدم، بحضور وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ووزير 

 .الحكم المحلي مجدي الصالح

 إلى ما جرى في واد الحمص، جريمة بشعة لن نقبلها، يهدف االحتالل من خاللها": وقال اشتية
، والقائم على أن ال يتجاوز عدد الفلسطينيين ٢٠٢٠ة القدس من سكانها ضمن مخطط القدس تفريغ مدين

 ."من مجمل السكان% ١٩في المدينة 

وبحث رئيس الوزراء مع اللجنة كافة السبل، ال سيما القانونية لمحاسبة إسرائيل على جريمتها، 
 مستقبلي في المنطقة وأي منطقة وحصر األضرار التي وقعت، واتخاذ اإلجراءات لمنع وقوع أي ضرر

وشدد اشتية على ان الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم لتعزيز صمود المواطنين، وثباتهم على .أخرى
  ......أرضهم، وستعوض المتضررين من إجراءات االحتالل

  ١٢ص/٥/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

    ترتكز على إنهاء االحتالل وتجسيد دولة فلسطينإستراتيجيتنا: عريقات

  على حدود الرابع من حزيران
  

 أكــد أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلــسطينية، عــضو - وفــا٢٠١٩-٨-٤رام اهللا 
اللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات، أن القيادة الفلـسطينية ترتكـز فـي عملهـا الـسياسي فـي الـدفاع 

الدولـة علـى الـشرعية الدوليـة  إلى ال من السلطةعن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واالنتق
 ٢٣٣٤، وقــرار ٣٣٨ و٢٤٢والقــرارات الدوليــة الخاصــة بالقــضية الفلــسطينية ومنهــا قــراري مجلــس األمــن 

 محتلـة، وان أي تغييـر علـى صـفتها أراضي الفلـسطينية هـي راضـ، وهذه القـرارات تؤكـد أن األ٢٠١٦للعام 
 عريقـات خـالل لقائـه اليـوم األحـد، بالمفوضـين الـسياسيين ومـدراء أقـوالجـاءت  .القانونية باطـل ومرفـوض

اإلدارات في هيئة التوجيه السياسي والوطني، فـي مقـر الهيئـة بـرام اهللا، بحـضور المفـوض الـسياسي العـام 
  . والناطق الرسمي باسم المؤسسة األمنية اللواء عدنان ضميري
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ينية والــرئيس محمــود عبــاس هــي بوصــلة وأضــاف أن البوصــلة التــي توجــه مــسار القيــادة الفلــسط
 الدولة ٕواقامةالخارطة السياسية  إلى  فلسطينإعادة إلى الشعب الفلسطيني ومصالحه الوطنية والتي تهدف

 وبعاصـمتها القـدس الـشرقية والـدفاع عـن حريـة وكرامـة الـشعب ١٩٦٧على حدود الرابع مـن حزيـران عـام 
  .الفلسطيني

ينية لم تفوض أحدا بالتحدث باسم الشعب الفلسطيني ولن تقبـل أن وأكد عريقات أن القيادة الفلسط
أن منظمـــة التحريـــر  إلـــى يتـــدخل أي كـــان فـــي شـــؤوننا، أو أن يملـــي علينـــا مـــا نقبلـــه أو نرفـــضه، مـــشيرا

ــى الجــانبين الفلــسطيني ١٨٩ اتفاقيــات تــشمل ٨ي ســرائيلالفلــسطينية وقعــت مــع الجانــب اإل  اســتحقاقا عل
ي لـم يلتـزم بهـا ،خاصـة مـا يتعلـق بالمرحلـة االنتقاليـة التـي نـصت علـى سـرائيلنـب اإلي، لكن الجاسرائيلواإل

ي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء قضايا الحل النهائي خالل أراضبسط السيادة الفلسطينية على كامل 
عالقـة  الـذي يـشكل نقطـة ارتكـاز لل١٩٩٥من اتفاق ) أ( بند ١٠ شهرا، وفق ما نصت عليه المادة رقم ١٨

 المدنية وسحب الحكومـة العـسكرية، وتتـسلم مكانهـا الـسلطة اإلدارة، وحل ٕاسرائيل و التعاقدية بين المنظمة
  .الفلسطينية حتى ال يكون هناك سلطتين في مكان واحد

، واتفـاق غـزة ١٩٩٣ عـام أوسـلواتفـاق : ي وهـيسرائيلاالتفاقات الموقعة مع الجانب اإل إلى وأشار
، واتفاق الخليـل ١٩٩٥، واالتفاق االنتقالي عام ١٩٩٤اتفاق باريس االقتصادي عام ، و١٩٩٤ عام أريحا
، ٢٠٠٥، والمــرور والحركــة عــام ١٩٩٩، وشــرم الــشيخ عــام ١٩٩٨، واتفــاق واي ريفــر عــام ١٩٩٧عــام 

  .وجاري دراستها التخاذ القرارات المناسبة بشأنها

ة وبنودها، وتريد االبقاء على حكـم ذاتـي وقال ان سلطة االحتالل تنصلت من كل االتفاقيات الموقع
 دولـة إقامـةتحت سيطرة االحتالل، وتبذل كل ما لديها من جهد للحفاظ على االنقالب في قطاع غـزة، لمنـع 

  .فلسطينية

 القيـادة الفلـسطينية هـي حمايـة القـرار الـوطني إليهـاوأضاف أن نقطة االرتكـاز الثانيـة التـي تـستند 
لوضع الفلسطيني الداخلي وهو ما تقوم به بعض دول المنطقة عبر قطاع غزة، المستقل، ورفضها العبث با

ٕفيمــا تتمثـــل نقطــة االرتكـــاز الثالثـــة بتعزيــز اللحمـــة الداخليـــة وانهــاء االنقـــسام علـــى أســاس تنفيـــذ اتفـــاق 
  . والمحافظة على االئتالف الدولي المساند لفلسطين٢٠١٧المصالحة مع حركة حماس الموقع عام 

ت على أنه رغم كل التحديات التي تواجه الشعب الفلـسطيني وقـضيته، مـا زالـت قـضية وشدد عريقا
 الدوليـة، وتحظـى باهتمـام وتقـدير عـاليين وتتبـوأ المكانـة الدوليـة التـي األولويـاتفلسطين تتربع علـى سـلم 

اس  زائد الـصين، وانتخـاب الـرئيس محمـود عبـ٧٧تستحقها، سواء بانتخاب دولة فلسطين رئيسا لمجموعة 
ــضم  ــا، وت ــسا له ــشيخ، والقمــم ١٣٥رئي ــي شــرم ال ــدت ف ــي عق ــة الت ــة األوروبي ــة العربي ــائج القم ــة، ونت  دول

 ١٤٠ والعربيــة المتتاليــة، وتعيــين فلــسطين نائبــا دائمــا لــرئيس اتحــاد الــدول اإلفريقيــة، واعتــراف اإلســالمية
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القـدس،  إلـى أبيـباتها مـن تـل دولة في العالم بدولة فلسطين، وتراجع العديد من الدول عن قـرار نقـل سـفار
  . ميثاقا ومؤسسة وبروتوكوال دوليا أسوة بباقي دول العالم١١٧والعضوية في 

ي وتجسيد استقالل سرائيلإنهاء االحتالل اإل إلى  الفلسطينية تتركزاإلستراتيجيةوأضاف عريقات أن 
قيــام بعــدد مــن الخطــوات الدولــة، وال إلــى  واالنتقــال مــن الــسلطة٦٧ حزيــران ٤دولــة فلــسطين علــى حــدود 

 ومالحقـة االحـتالل علـى جرائمـه خاصـة  الستعادة المقاصة التي تمت قرصنتها من قبـل حكومـة االحـتالل،
  .االستيطان

 عمـل وسـيتم إسـتراتيجيةإن اللجنة المكلفة بدراسة وقف العمل باالتفاقيات بدأت عملها وفق : وقال
  .هارفع توصياتها للرئيس حال انتهاء اللجنة من عمل

  ٤/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  اعتداءات

  جوالت استفزازية في األقصى ومحاوالت إلقامة شعائر تلمودية
 

ً مستوطنا، أمس األحد، المسجد األقصى المبارك من جهة باب ٨٤ اقتحم - فلسطين المحتلة  
  .حتاللّالمغاربة، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة اال

ّوقال مصدر بدائرة األوقاف اإلسالمية إن المستوطنين نفذوا جوالت استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى  ّ
باب «شروحات حول أسطورة الهيكل المزعوم، وحاول عدد منهم إقامة طقوس وشعائر تلمودية في منطقة 

  .بالجهة الشرقية من األقصى المبارك» الرحمة

ّحد، اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي سبعة مقدسيين، وحولتهم إلى مراكز تابعة وفي وقت سابق أمس األ ّ
 .لها للتحقيق معهم

إلى ذلك، أفاد تقرير لمركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات االحتالل  
مها قرية  عملية هدم ضد منشآت وآبار، عدا هد٤٣، ٢٠١٩نفذت خالل شهر تموز للعام الجاري 

، في سبيل اقتالع ١٤٧العراقيب مسلوبة االعتراف في النقب مرتين في الشهر، ليصل عدد مرات هدمها 
 .سكانها منها بينما هددت عشرات المنشآت بالهدم

ونفذت هذه التهديدات على فترات متالحقة، وشهد شهر تموز أكبر عملية هدم خالل الفترة  
 شقة ٢٣٧قة سكنية في وادي الحمص بالقدس المحتلة، من بين  ش١٠٠األخيرة، حيث هدم االحتالل 

 .ُأخطرت بالهدم، وشرد عشرات المواطنين الذين باتوا دون مأوى

ّوأشار مدير مركز القدس، عماد أبو عواد إلى أن السياسة اإلسرائيلية الممنهجة في عمليات   ّ
عينة في الضفة الغربية من أجل ضمها ُالهدم، باتت تؤكد توجهات االحتالل نحو تمييز مناطق جغرافية م
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إلى دولة االحتالل، إلى جانب كون السياسة تهدف إلى معاقبة الفلسطيني وقتل روح الصمود والتحدي في 
  .ُأرضه، وتفتيت ما يبديه الفلسطيني من تعلق في أرضه ووطنه

ّولفت أبو عواد إلى أن الهدم في وادي الحمص، يؤكد أن االحتالل اإلسرائيلي ّ ُ تجاوز ما يشاع حول نيته ّ
ّفحسب، بل بات ينوي التحكم في تلك المناطق التي أقر سيطرة السلطة عليها وفق اتفاق » ج«ضم مناطق 

ّأوسلو، وهذا يشير إلى أن حكومة االحتالل، لم تعد ترى في تلك االتفاقات وبدور السلطة، أكثر من كونه  ُ
ُ بمعنى حكم ذاتي مصغر على شاكلة بلديات، دون وجود دور وظيفي لتقديم خدمات أساسية للفلسطينيين،

 .سقف سياسي لهذا الوجود

وذكر المركز أن عمليات الهدم واخطارات الهدم التي نفذتها سلطات االحتالل كانت موزعة في  
 مناطق الضفة المحتلة، والداخل الفلسطيني،

لضفة الغربية وقطاع غزة،  برصاص جيش االحتالل في ا٣٤٥واستشهد ثالثة فلسطينيين، وأصيب  
خالل تموز الماضي، بحسب تقرير أصدرته دائرة العالقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس 

 .األحد

، ووصل األناضول نسخة عنه، أن »شعب تحت االحتالل«وذكر التقرير الذي جاء تحت عنوان  
سرائيلي، خالل قمع المسيرات السلمية في الشهيدين محمود األدهم وأحمد القرا قتال برصاص الجيش اإل

 .خان يونس وبيت حانون في قطاع غزة

من بلدة بيت فجار بالخليل، جراء تعرضه ) ً عاما٣١(كما استشهد المعتقل نصار ماجد طقاطقة  
الرملة اإلسرائيلي، وفق » نيتسان«للتعذيب وسياسة اإلهمال الطبي داخل العزل االنفرادي في سجن 

 .التقرير

 فلسطينيا خالل الشهر الماضي، بينهم تسعة أطفال، ٤٧٨كما أشار العتقال ما يزيد على  
ًولفت الرتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى عشرة، يخوضون اإلضراب رفضا . وامرأتان

 .، واإلهمال الطبي وسوء أوضاعهم المعيشية داخل السجون)دون تهمة(العتقالهم اإلداري 

 فلسطينيا بينهم امرأتان، عن المسجد األقصى ٢٨رير إلبعاد سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وتطرق التق
 وحدة سكنية استيطانية ومشاريع بنية ٢٠٠٠ومدينة القدس المحتلة، إضافة للمخططات اإلسرائيلية لبناء 

وحدات االستيطاني في مدينة القدس، وغيرها من المخططات إلقامة أبراج و» راموت«تحتية في حي 
 .استيطانية في القدس والضفة الغربية

 بناية سكنية، في منطقة واد الحمص في قرية صور باهر ١١كما هدم جيش االحتالل اإلسرائيلي  
بمدينة القدس المحتلة، بحجة قربها من جدار الضم والتوسع، وتقع معظم المباني التي تم هدمها ضمن 

 .نية الكاملة، حسب اتفاق أوسلوتحت السيادة الفلسطي (A) المنطقة المصنفة



 
٨

وقال . وأطلقت زوارق االحتالل، صباح أمس، النار صوب مراكب الصيادين ببحر جنوب قطاع غزة 
شهود عيان أن الزوارق الحربية اطلقت النار على المراكب ببحر خان يونس في المنطقة المسموح الصيد 

 .بها ما اجبر الصيادين على العودة للشاطئ

متصل اطلق جنود االحتالل النار على الصيادين بقرية خزاعة شرق حان يونس دون وفي سياق  
وكان جيش االحتالل اعلن في وقت سابق اعتقال اثنين بعد تسللهما . االبالغ عن اصابات في الحادثين

  )وكاالت.(عبر الحدود جنوب قطاع غزة

  ٤٠ ص٥/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 
  

  ييناالحتالل يواصل هدم منازل الفلسطين

  

   ...– إبراهيم  كامل–القدس المحتلة 

أقدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي امس، على هدم منزل فلسطيني قيد اإلنشاء بقرية وادي رحال، 
 .التابعة لمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية

حو وأفاد شهود عيان بأن جرافة الهدم ترافقها قوة من جيش االحتالل، هدمت منزال تبلغ مساحته ن
 . مترا، تعود ملكيته ألحد سكان القرية، بحجة عدم الترخيص٨٠

وتهدم سلطات االحتالل اإلسرائيلية منشآت فلسطينية في المناطق التابعة لسيطرتها، بحجة عدم 
حصول أصحابها على تراخيص للبناء، في محاولة لتهجيرهم من تلك المناطق، حسب مسؤولين 

 .فلسطينيين

تتابع باهتمام بالغ هدم المنازل والمنشآت " الخارجية الفلسطينية، إنها من جهتها، قالت وزارة
 .، واصفة تلك الممارسات بالجريمة التي يحاسب عليها القانون الدولي"وتهجير المواطنين الفلسطينيين

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم األحد، إن تموز المنصرم، شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في 
 . هدم المنازل والمنشآت الفلسطينيةعمليات

ٕونقلت الوزارة عن مراكز بحثية محلية واسرائيلية وأجنبية وتقارير أممية، أن عمليات الهدم في 
تشريد مئات  إلى  عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت٤٣تجاوزت "تموز الماضي، 

 ."المنشآت أقيمت بتمويل أوروبيالفلسطينيين، وأوقعت المعاناة عليهم، علما بأن بعض تلك 

مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان "وأدانت الوزارة، ما وصفتها بـ
ٍذلك في المناطق المصنفة ج، حيث تتم االستباحة دون رقيب أو حسيب، أو في المناطق األخرى تحت 

 ."تصنيف ب، وحتى أ
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 للسيطرة "أ" فئات، إذ تخضع المنطقة ٣ إلى الضفة الغربية، تنقسم "اتفاقية أوسلو"وبحسب 
 "ج" للسيطرة المدنية الفلسطينية واألمنية اإلسرائيلية، فيما تقع المنطقة "ب"الفلسطينية الكاملة، والمنطقة 
 .تحت السيطرة الكاملة لالحتالل

يتها لتصعيد عمليات عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يفتح شه"وأضافت الوزارة، في بيانها، أن 
 ."التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة

وطالبت الوزارة مجلس األمن الدولي، بالخروج عن صمته، واتخاذ ما يلزم من اإلجراءات التي 
رية في األرض ٕيفرضها القانون الدولي لردع االحتالل، واجباره على التراجع عن مخططاته االستعما

 ."الفلسطينية

، عن مركز القدس لدراسات الشأن اإلسرائيلي والفلسطيني، بأن سلطات أمسوأفاد تقرير صدر 
  . عملية هدم ضد منشآت وآبار بالضفة الغربية٤٣االحتالل نفذت خالل شهر تموز الماضي، 

  ١٢ص/٥/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

 لمحتلةحملة اعتقاالت واسعة في الضفة الغربية والقدس ا

  السبيل ــ اهللا رام

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم األحد، عددا من الفلسطينيين، بعد   
ّاقتحامها مناطق عدة في الضفة الغربية بما فيها ضواحي القدس المحتلة، ومداهمتها لمنازل المواطنين، 

 .وتفتيشها والتحقيق مع ساكنيها

صحية ومحلية أن قوات االحتالل اعتقلت أربعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وذكرت مصادر   
بالقدس المحتلة، وفلسطينيين اثنين من مخيم شعفاط، وشابين آخرين من بلدة سلوان، إضافة العتقال 

  .شاب قرب بلدة حزما شمال القدس

، ودهمت عدة منازل ومع منتصف الليل، اقتحمت قوات االحتالل بلدة قباطية جنوبي مدينة جنين  
في الحارة الشرقية، واعتقلت األسير المحرر فراس أبو الرب وشابين آخرين، فيما اندلعت مواجهات بين 
جنود االحتالل والشبان الفلسطينيين عقب عملية االعتقال، أطلق خاللها جنود االحتالل األعيرة النارية 

  .والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات

تحمت قوات االحتالل قرى مسلية ومثلث الشهداء جنوب جنين، ودهمت بعض المنشآت واق  
  .وفتشتها من دون اعتقاالت

  ٦ ص٥/٨/٢٠١٩السبيل 

*** 
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  االحتالل يعتقل شابا بعد االعتداء عليه وسط القدس

 

بـصورة  بعـد توقيـف مركبتـه واالعتـداء عليـه االحتالل، الليلة، شـابا لـم تعـرف هويتـه، اعتقلت قوات
والــساهرة فــي ســور القــدس  وحــشية بــالقرب مــن دوار شــارع الــسلطان ســليمان الواقــع بــين بــابي العــامود

 .التاريخي

ولــم تعــرف أســباب اعتقــال الــشاب واالعتــداء عليــه، فيمــا تــم تحويلــه إلــى مركــز تــابع لالحــتالل فــي 
  .المدينة للتحقيق معه

  ٤/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  اصدارات

  في متحف درويش" المرأة الفلسطينية"الل يطلق كتاب علي أبو ه
  

المــرأة "المحــامي علــي أبــو هــالل، مــساء اليــوم األحــد، كتــاب   أطلــق–  وفــا٢٠١٩-٨-٤رام اهللا 
ّوذلك في متحف محمـود درويـش بمدينـة رام اهللا، وقـدم للكتـاب والكاتـب وحـاوره " الفلسطينية واقع وتحديات

  .الباحث واإلعالمي حسن عبد اهللا

وتنــاول الكتــاب دور المــرأة الفلــسطينية فــي النــضال الــوطني وانعكــاس هــذا الــدور علــى مــشاركتها 
السياسية في المواقع القيادية، ويوثـق جـزءا مـن انتهاكـات االحـتالل ضـد النـساء الفلـسطينيات فـي مختلـف 

  .خالل مراحل متعددة المناطق الفلسطينية،

  .ي حيفايذكر أن الكتاب صادر عن مكتبة كل شيء، ف

  ٤/٨/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  آراء عربية

  !!"الصهينة"ظاهرة 

 رجا طلب 

 ما اما» بالمزايدة السياسية«ترددت كثيرا قبل الكتابة عن هذه الظاهرة والسبب لكي ال اتهم 
شجعني على الخوض فيها فهو وجود ارث وافر وقريب في الثقافة العربية تنبأ بهذه الظاهرة وتحديدا بعد 

  .اتفاقيات كامب ديفيد ومن تصدى لها الشهيد ناجي العلي والشاعر احمد فؤاد نجم

وفق  االسرائيلي - انها اعادت انتاج كل ما يتعلق بالصراع العربي » التصهين«اخطر ما في ظاهرة 
  .الرؤية الصهيونية سواء ما يتعلق بالتاريخ او الجغرافيا او الدين او الثقافة
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جلده القومي والتاريخي «والسؤال هنا لماذا وصل البعض لهذه المرحلة من االنسالخ عن 
  ؟»والثقافي

خيارا مناسبا » االسرائيلي«هل هو الضعف والوهن الذي اصاب االمة وجعلها ترى في التعايش مع 
  ريحا ينهي الكلف الباهظة لصراع عمره اكثر من سبعين عاما؟؟وم

وخسارة المعركة » الخصم«ام هو نوع من عقاب الذات واحتقارها كرد فعل على االنكسار امام هذا 
  معه متغافلين بوعي او بدون عن الدعم االميركي الهائل السرائيل على كل المستويات؟؟

يجب االقتداء به واالستفادة منه » كنموذج حضاري«اليه به والنظر » االنبهار«ام هو نوع من 
  .امامه» بالدونية«والشعور 

لفتت انتباهي ثالث حاالت مؤخرا جاءت متتالية ومتعاقبة بمحض الصدفة وتعبر بدقة عما اتحدث 
  :عنه في هذا المقال

الجتماعي الى للوفد الصحفي العربي والنشطاء على مواقع التواصل ا» المفترضة«الزيارة : األولى
الباهتة «االراضي الفلسطينية والتى لم أجد أي دليل ملموس يؤكدها فهذه الزيارة المفترضة ورغم ظروفها 

ساهمت في زيادة حدة التوتر وزرع بذور الفتنة بين ابناء الشعب الفلسطيني من » وغير الواضحة المعالم
  .جهة وبعض الشعوب العربية من جهة اخرى

» البترا«المثير للجدل والذي اتهم بتزييف تاريخ االردن وتحديدا » جابر«لم محطة في: الثانية
تهويد التاريخ (واظهارها كمدينة يهودية، وهو من اخطر انواع التماهي مع اسرائيل ومخططاتها وتحديدا 

وهو مشروع اجهضته شجاعة الفنانيين المنسحبين منه وأقالم بعض النقاد واخص بالذكر ) والجغرافيا
  .مخرج السينمائي والكاتب برهان سعادةال

وهو تشكيك يراد به » البعض«التشكيك بقدسية المسجد االقصى والتى بدأت مؤخرا من قبل : ثالثا
يجوز التجاوز عنها وتجاهلها وهو » القيمة الدينية والتاريخية للقدس وتحويلها لقضية هامشية«اغتيال «

الوصاية «لتسوية النهائية للقضية الفلسطينية وشطب ما يعني سياسيا اخراج االردن من معادلة ا
  .عليها» الهاشمية

ايدولوجيا لدى البعض ومن اهم سمات هذه العقيدة الجديدة القدس » التصهين العربي«لقد بات  ..
  .خارج الصراع وفلسطين تعني الفلسطينيين فقط

  ١٤ص/٥/٨/٢٠١٩الرأي 

***  
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 ًوأيضا تلك.. هذه لنا: للنهر ضفتان

 شمالة أبو فايز .د

ًللنهر ضفتان، هذه لنا، وأيضا تلك، ومن المؤكد أن المقصود : شعار منظمة بيتار اليهودية يقول 
بالنهر هو نهر األردن، اما الضفتان فهما الضفة الشرقية والضفة الغربية، وهذا الشعار يحاكي بعض 

تضييق على حياة الفلسطينيين غرب أطماع اليهود في األرض العربية، أطماع تتسع شرق النهر بمقدار ال
النهر، وما ممارسة الطقوس الدينية اليهودية إال البداية، بداية يشترط فيها كتاب التناخ ارتداء الزي الديني 
اليهودي عند الصالة، كما حدث في مدينة البتراء شرق األردن قبل أيام، في المكان الذي يسمونه مقام 

شرق النهر يذكر العرب بمقام النبي يوسف في نابلس غرب النهر، ومقام مقام النبي هارون .النبي هارون
النبي إبراهيم في الخليل، ومقام النبي داوود في القدس، وعشرات المقامات والمقدسات اليهودية المخزنة 

لقداسة، ولليهود الحق في امتالكها، وال في الجرة، التي كسرتها الخرافة عن أماكن دينية يهودية لها ا
 .ًتجوز لهم صالة بعيدا عنها

فمن أين حصل اليهود على المالبس الدينية التي مارسوا فيها طقوس عبادتهم المحنطة، رغم  
تفتيش حقائبهم على الجسر؟ سؤال يشير إلى االختراق إما لشخصيات مسؤولة أو لمكاتب سياحية، وفرت 

جزوا عن توفيره من الخارج، وهذا يذكرنا بالخرافة اليهودية عن رحاب الزانية، المرأة لهم من الداخل ما ع
الكنعانية التي وفرت المأوى والحماية لليهود قبل آالف السنين، ومكنتهم من اقتحام مدينة أريحا، 

 .وتحريمها، فخلدوها بقبر مقدس على طريق القدس أريحا

ق النهر ال تقف عن حدود البتراء ومقام النبي هارون، فهم أمالك اليهود التاريخية والدينية شر 
يدعون ملكية الباقورة والغمر، رغم استئجارها لعشرات السنين وفق اتفاقية وادي عربة، وهذه الملكية 

  !المزعومة جزء من مخطط عدم ترك األرض العربية شرق النهر دون مسمار جحا

األردن مؤجلة إلى حين، فما زالت معركة حسم من المؤكد أن األطماع اإلسرائيلية شرق نهر 
الضفة الغربية للنهر لم تنته بعد، ومعركة ضم أجزاء منها على أشدها، فمتى ينتهي منها اإلسرائيليون، 
سيبدأون معركة شرق النهر، وما يجري اليوم من طقوس يهودية وزراعة وشراء أرض وتملك عقارات إال 

لم يفق األردنيون العرب على حقيقة األطماع اليهودية، ويبادروا، ال البدايات، وأول الرقص حجالن، ما 
بتحريم األرض العربية شرق النهر على اليهود، بل بنقل المعركة إلى غرب النهر، كخط دفاع أول عن 
شرق النهر، ودون ذلك فالزمن سريع، وال يخدم الوجود العربي شرق النهر، كما غدر الزمن اليهودي 

  . العربية غرب النهرالمكثف باألرض
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إن وعد بلفور خاص : قبل مئة عام، قال المندوب السامي البريطاني اليهودي هربرت صمويل 
بأرض فلسطين، في تلك الفترة كان حلم اليهود بعض وطن في فلسطين، ولكن في هذه األيام، أيام التمكين 

وجارود كوشير، وجيسي جرينبالت، فوق األرض وتحت األرض، فإن ورثة هربرت صمويل؛ ديفيد فريدمان، 
صفقة : ٕوعد بلفور يخص أرض فلسطين غرب النهر، وانما سيقولون ألي مسؤول أردني: هؤالء لن يقولوا

 !ًالقرن تقوم على شعار؛ للنهر ضفتان، هذه لنا، وأيضا تلك

  ٨ ص٥/٨/٢٠١٩السبيل 

*** 

 ًذاتيا للفلسطينيينًإسرائيل تستبق صفقة القرن بضم المستوطنات وواشنطن تؤيد حكما 

 علي ابو حبلة

تسعى حكومة اليمين المتطرف التي يرأسها نتنياهو بكل السبل والوسائل الستكمال مخطط ضم   
 ضمن جهود ٤٨ وربطها بمناطق عام ٦٧أراضي محتلة بعد حرب حزيران  المقامة على  المستوطنات

ٕيبذلها نتنياهو وأعضاء حزبه لتدمير عملية السالم وافشال أي خطه للسالم تقود إلقامة دولة فلسطينية 
   .٦٧بحدود الرابع من حزيران 

للسيطرة تخضع  )،«C» على خطة نتنياهو المفاجئة، للبناء في مناطق» الكابنيت«فقد وافق   
واعتبرها محللون إسرائيليون بمثابة الخطوة األولى على طريق ضم الضفة ) االمنية والمدنية االسرائيلية

  .الغربية

 ٦) واقامة ). ج( وحدة سكنية للفلسطينيين في المنطقة ٧٠٠ إلنشاء  تقضي وخطة نتنياهو  
لفلسطينيه في المناطق المحتله آالف وحدة استيطانية في المستوطنات الممتده على كامل الجغرافيه ا

ومصنفه سي ، وبراي مراقبين اسرائيليين فان خطة نتنياهو جاءت لقطع الطريق على مخططات السلطة 
 «C» فان خطوة البناء في مناطق» والاله العبري«ووفقا لموقع . «C «الفلسطينية لالستثمار في مناطق

ًسكنية للفلسطينيين تمثل انهيارا كبيرا للسلطة هي الطريق إلى الضم وان الموافقة على بناء وحدات  ً
  .الفلسطينية

وبحسب ما تتضمنه التقرير اإلسرائيلي لموقع واال ان هذه خطوة تهدف إلى استبعاد السلطة    
إسرائيل هي التي ستحدد عدد ..ٕوالى فرض سيطرة إسرائيلية على هذه المناطق C الفلسطينية من المنطقة

  .ه الوحدات السكنية وليس السلطة الفلسطينية أو السكانوأين ومن سيعيشون في هذ

بمعنى «للمستوطنين  (C) هذا وقد تمت الموافقة على بناء آالف الوحدات االستيطانية في المنطقة  
وزير النقل . »إلى إسرائيل في المستقبل C آخر ، إنها مجرد خطوة أولى على طريق ضم المنطقة

طوة تهدف إلى إحباط البناء الفلسطيني أو أي إمكانية لقيام دولة أن هذه الخ«اإلسرائيلي سموتريش 
  .فلسطينية



 
١٤

 للكنيست المقررة في  ضم أجزاء من الضفة الغربية إلسرائيل يتصدر الحملة االنتخابية المعادة  
ايلول القادم ، فقد أطلق زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب 

 ، تصريحات رافضة لحل الصراع ٣١/٧/٢٠١٩االسرائيلي بيني غانتس، األربعاء » احول الفانك«
 الفلسطيني وشددا على تعميق االحتالل في الضفة الغربية وتوسيع االستيطان فيها، وذلك –اإلسرائيلي 

» يديعوت أحرونوت«خالل جولتين انتخابيتين منفصلتين في مستوطنات في الضفة، وفقا لموقع 
  .اإللكتروني

 تسعى إلجبار الفلسطينيين على ترك  وفي سبيل تحقيق اسرائيل لمشروعها التوسعي االستيطاني  
هذا ما . منازلهم، وتقوم بخلق ظروف إنسانية بائسة في األجزاء التي تسيطر عليها في الضفة الغربية

ض السامي لحقوق اإلنسان  نتالي غروف، ممثلة مكتب المفو  مسؤولة أممية فقد قالت حذرت منه سابقا
حيث يعيش الفلسطينيون في ظل أحكام  (C) في األمم المتحدة، بأن السياسة اإلسرائيلية في المنطقة

هذه السياسة، كما .»بيئة قهرية للغاية تجبر الفلسطينيين على المغادرة«عرفية إسرائيلية بالكامل، يخلق 
  .منهجية وشاملة«قالت، 

 الكنيست نظمه نواب من اليسار هدف إلى لفت اإلنتباه إلى لظروف وتحدثت غروف في مؤتمر في  
  .(C) القاسية التي يعاني منها الفلسطينيون في المنطقة

أخطر اإلدعاءات التي عرضتها غروف، وكذلك النواب الذين شاركوا في المؤتمر، هو أن إسرائيل   
، ما يجبرهم »مستحيال تقريبا«أمرا  (C) تجعل من بناء الفلسطينيين لمنازل بطريقة قانونية في المنطقة

  .على البناء بصورة غير قانونية والمخاطرة بتدمير منازلهم

، ما »اإلكراه»ال يفعل ذلك طوعا، بل بـ (C) في ظل هذه الظروف، كما قالت، كل فلسطيني يترك المنطقة
  .يمثل خرقا كبيرا إلتفاقيات جنيف»و» ُيعد تهجيرا قصريا«

أيمن عودة » القائمة المشتركة« رئيس –المعارضة الذين قاموا بتنظيم المؤتمر أعضاء الكنيست من 
وميخال روزين ) المعسكر الصهيوني(وزميله في الحزب دوف حنين والنائبة في الكنيست كسينيا سفيتلوفا 

هي محاولة متعمدة لطرد  (C)  وافقوا جميعهم على أن السياسة اإلسرائيلية في المنطقة–) ميرتس(
  .لسطينيين تحضيرا لضم مستقبلي للمنطقةالف

ّتستند حركة االستيطان في العقلية الصهيونية إلى الرواية التوراتية، والى ذرائع أمنية، إحداها،    ٕ
ًمثال، هو المساهمة في تعزيز القدرات الدفاعية إلسرائيل كون معظم المستوطنات يقع على التالل، وتشرف 

  .رائيلعلى الطرق التي تؤدي إلى عمق إس

على الرغم من إعالن الحكومة اإلسرائيلية في أكثر من مناسبة التزامها بحل الدولتين كحل نهائي   
ًمع الفلسطينيين، إال أن ممارساتها على األرض تختلف كليا عن تلك التصريحات، كما أنها لم تحدد أبدا  

  .ما تقصده بحل الدولتين، أو حتى حدود دولة إسرائيل الدائمة



 
١٥

 أحزاب اليمين اإلسرائيلية، خاصة تلك المشكلة للحكومة وتخوض االنتخابات مؤتلفه وجميعها تؤيد  
 سياسة الضم، بل تقوم بتقديم مشاريع قوانين بأعداد غير مسبوقة فيما يتعارض االستيطان وأية  تؤيد

 و ٤٩لية، مثل البنود إجراءات من شأنها تغيير الوقائع على األرض مع القوانين والمعاهدات والقرارات الدو
 من اتفاقية جنيف الرابعه، قرارات مجلس األمن التي تدين االستيطان وتؤكد على عدم شرعيته، ١٤٧ و٥٣

  .٢٣٣٤/٢٠١٦، وآخرها قرار ٤٦٥ و٤٥٢ و٤٤٦مثل القرارات 

 يعتبر جميع االجراءات االسرائيليه غير قانونيه ويصرح ،   محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني  
حق للفلسطينيين غير قابل للمقايضة مع االستيطان أو المساواة » ج«ن البناء في األراضي المصنفة إ

  .فيما بينهما

) ج( وحدة سكنية للفلسطينيين في المناطق ٧١٥وردا على القرار اإلسرائيلي بالمصادقة على بناء   
ائيل قد انتهكت اتفاق أوسلو قائمة، ألن إسر) أ، ب، ج(لم تعد مصطلحات « آالف وحدة استيطانية، ٦و

  .المؤقتة وأنهتها، وال نحتاج إلى إذن من القوة المحتلة لبناء منازلنا على أراضينا

ٕوأشار اشتيه إلى ان هذا القرار الهزيل يهدف لخداع الرأي العام الدولي، واضفاء الشرعية على   
 االستعماري االستيطاني، الذي يسرق االستيطان ومحاولة للمساواة بين بناء الفلسطيني على أرضه والبناء

، وشدد على أن االستيطان غير شرعي وغير قانوني وسينتهي كما انتهى في دول .األرض والماء والهواء
  .كثيرة، وحقنا بأرضنا سيبقى رغم كل هذه القرارات

يين مستغلة ٕهو الصراع الذي تعيشه المنطقة واسرائيل اليوم تحاول فرض خياراتها وأجندتها على الفلسطين
الدعم األمريكي الالمحدود ، إسرائيل تستغل الحالة الفلسطينية وانعدام التأثير للمنظومة الرسمية 
ٕالفلسطينية ، خصوصا في ظل استمرار االنقسام الفلسطيني، سوى ربما خطابات، ومبادرات، واجراءات  ً

و ما أثبته تاريخ الصراع من عدم ًقانونية في المحافل الدولية، غالبا لن تجد لها صدى على األرض، وه
التزام إسرائيل بأية قرارات دولية مما يتطلب تغيير لقواعد االشتباك مع االحتالل وتتطلب ضرورة التحلل من 

 .كافة االتفاقات والخروج من اتفاق اوسلو الفشال مخطط الضم للضفة الغربية غير الشرعي والقانوني

  ١٤ ص٤/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  

  

  

  



 
١٦

   عبرية مترجمةآراء

  هذا هو السبب الحقيقي لتدمير إسرائيل عشرات المنازل الفلسطينية بالقدس: هآرتس

 

ــت – الجزيــرة – اإلســرائيلية الــصحافة  عــشرات إســرائيل تــدمير إن اإلســرائيلية هــآرتس صــحيفة قال
 تخـدم أخـرى هـدافأل ٕوانما أبيب، تل ادعت كما أمنية ٍلدواع يكن لم المحتلة القدس في الفلسطينية المنازل

  .المستوطنين

 منـــازل تـــدمير علـــى إســـرائيل إقـــدام أن إلـــى ليفـــي جـــدعون للكاتـــب مقـــال فـــي الـــصحيفة وأشـــارت
 والبنـاء التخطـيط لـوائح يخـالف كمـا العدالـة ولمبـادئ أوسـلو التفاقيـة انتهاكـا يعـد أمنيـة بذريعة المقدسيين

  .نفسها اإلسرائيلية السلطات وضعتها التي الخاصة

 الفـصل جـدار مـن قربهـا بحجـة بالقـدس الفلـسطينيين منـازل عـشرات حوالي هدم فإن لكاتبل ووفقا
 اإلسـرائيلية الـسلطات اكتـراث بعـدم ذلـك علـى ودلـل الواقـع، معطيـات تـدعمها ال واهية حجة ُيعد اإلسرائيلي،

  .اآلن حتى ترمم لم والتي العازل الجدار في تلك الهدم أعمال أحدثتها التي بالفجوات

ـــى الراميـــة إســـرائيل سياســـة إطـــار فـــي يـــأتي المقدســـيين منـــازل هـــدم أن ليفـــي زوأبـــر  توســـيع إل
  .المحتلة القدس لمدينة السكانية البنية وتغيير المستوطنات

 كمـا المنـازل، هـدم بـشرعية والقاضـي اإلسـرائيلية العليـا المحكمـة عـن الـصادر الحكـم الكاتب وانتقد
 والخـراب الـدمار بمـشاهد شبهها التي القدس من القادمة الدمار وربص اإلسرائيلي الشعب اكتراث عدم انتقد
  .غزة وقطاع سوريا في

 خـسائر تكبـدوا والـذين اإلسـرائيلية الهـدم عمليـات ضحايا من المقدسيين بعض إفادات الكاتب وأورد
 الــسلطات مــن بنــاء رخــص امــتالكهم رغــم منــازلهم طالــت التــي الجــائرة الهــدم علميــات جــراء فادحــة ماديــة

  .الفلسطينية

  توسيع المستوطنات

 فـي الحمـص وادي حـي إلـى المؤدي الطريق في وساق قدم على تجري البناء أعمال أن إلى وأشار
 ليـصبح توسـيعه بهـدف شـقة، سـبعين تـضم فلـسطينية سـكنية ٍمبـان عـشرة هـدم شهد الذي المحتلة القدس
  .عتصيون وشوغ أدوميم معاليه مستوطنتي بين يربط للمستوطنين، سريعا طريقا

 أراضـيهم مـصادرة بعد إليه قدموا الحمص وادي حي في منازلهم هدمت الذين الفلسطينيين إن وقال
  .حوما هار تسمى مستوطنة إلى إسرائيل حولتها التي الحي من القريبة طوبا أم قرية في

 مـن مزيـدا تـصادر أن قبـل المـستوطنة لبناء ١٩٩٤ عام القرية أراضي من جزءا إسرائيل وصادرت
 نوكـديم، بمـستوطنة يربطهـا طريـق لبنـاء نسمة، آالف خمسة حوالي سكانها عدد يبلغ التي القرية، أراضي
  .ليبرمان أفيغدور السابق الدفاع وزير موطن



 
١٧

 محاولـة إطار في تأتي الخطوة بأن اعتقادهم عن للهدم بيوتهم تعرضت الذين الضحايا بعض وعبر
 أكثـر ولـيس باالنتخابـات الفـوز فـي حظوظـه وزيادة نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي الوزراء رئيس شعبية زيادة
  .ذلك من

 يـسهم أن يمكـن كيـف" -منازلهم االحتالل هدم ممن مقدسي مواطن وهو- طير أبو محمد وتساءل
  .فلسطينية عائلة أربعين مستقبل دمرت الهدم أعمال أن واعتبر ،"األمن؟ تعزيز في الهدم هذا

 القــوات هــدمت عنــدما أميركــي دوالر مليــون ٢.٥ علــى يزيــد مــا طيــر أبــو خــسر فقــد للكاتــب ووفقــا
  .له يعود طابقا عشر ثالثة من مبنى اإلسرائيلية

 اإلسـرائيليين الجنـود إن الكاتـب، مـع لقائـه خـالل مـشروعه ركام على يقف كان الذي طير أبو وقال
  .ركام إلى تتحول وهي طابقا، عشر الثالثة ذات عمارته بمشهد يحتفلون كانوا الهدم أعمال نفذوا الذين

   ٤/٨/٢٠١٩الجزيرة 

*** 

 األمريكية السياسة ورفض لالستقالل طريقنا الكفاح الفلسطيني الشارع استطالعات

  )١/٨/٢٠١٩معاريف   (باروخ يديد :بقلم

يأس متصاعد من المسيرة السياسية، وانتقاد غير مسبوق للسلطة الفلسطينية، ومعارضة لمبادرات 
قائمــة، وفقــدان احتمــاالت االســتقالل الفلــسطيني، وتأييــد حــل الــسلطة كمخــرج مــن الوضــع القــائم، سياســية 

 هـذه هــي مزايـا مــزاج الـشارع الفلــسطيني، –والخـوف مــن خطـوات إســرائيل وعقوبـات أمريكيــة ضـد الــسلطة 
الـــشارع ومـــع ذلـــك، يؤيـــد . بينمـــا تـــستعد القيـــادة الفلـــسطينية منـــذ هـــذه اللحظـــة لليـــوم التـــالي ألبـــو مـــازن

خليـل . ًهـذه الميـول تتبـين مـن اسـتطالع أجـراه مـؤخرا د. الفلسطيني المواجهة ورفـض المبـادرات الـسياسية
 . شخص١.٢٠٠الشقاقي، في أوساط 

 فــي المئــة مــن الجمهــور ٧١. يتبلــور فــي الــشارع الفلــسطيني االعتــراف بــضياع احتمــال االســتقالل
أكثـر مـن نـصف الجمهـور .  صفر إلقامة دولة فلـسطينيةيعتقدون بأنه ال يوجد إال احتمال طفيف فقط حتى

ٍوالشارع الفلسطيني واع لعدم احتمال حـل . ًيؤمن بأن إسرائيل ستدفع السلطة الفلسطينية قريبا إلى االنهيار
 في المئة يعتقـدون بـأن هـذا ٥٦ في المئة من الفلسطينيين يعارضون هذا الحل و ٥٠الدولتين ويتبين أن 

  . للتنفيذًالحل لم يعد قابال

يكشف االستطالع تعب الفلسطينيين مـن الكفـاح المـسلح إلـى جانـب تأييـدهم للكفـاح الـشعبي الـذي 
نــصف الجمهــور يؤيـد الكفــاح المــسلح أو االحتجــاج الــشعبي كوســيلة الســتئناف : يتميـز هــو اآلخــر بــالعنف

ن الكفــاح، المــسلح او ٕالمــسيرة الــسياسية، والــى جانــب ذلــك فــإن أكثــر مــن ثلثــي الــشارع الفلــسطيني يؤيــدو
  .الثلث فقط يعتقد بأنه يمكن مواصلة المفاوضات مع إسرائيل. الشعبي، كوسيلة إلنهاء االحتالل
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ــد قائمــة ــم تع ــأن مــسيرة الــسالم ل ــشارع الفلــسطيني نحــو الفهــم ب ــى . يــسير ال ــإن الطريــق إل ــذا، ف ل
 فـي المئـة ٤٧عبي كـرد، بينمـا  في المئة من الجمهور يؤيدون الكفاح الش٦٢: ًاستئناف العنف بات قصيرا

 فــي المئــة مــن ٣٣ٕوالــى جانــب المــزاج العنيــف، يؤيــد . يعتقــدون بــأن الكفــاح المــسلح هــو البــديل المطلــوب
  .الفلسطينيين حل السلطة، بغياب مسيرة سياسية، من أجل قلب الطاولة من جديد

 االنتخابـات القريبـة يشير المزاج في الشارع إلـى التـشاؤم مـن التطـورات فـي إسـرائيل، وعلـى رأسـها
 في المئة من الفلسطينيين يعربون عن التشاؤم من التطورات المرتقبة فـي ضـوء خطـة ٨٦: وصفقة القرن

 فـي المئـة يعتقـدون حتـى ٧٢ في المئة يعتقـدون بأنهـا لـن تـؤدي إلـى إنهـاء االحـتالل، بـل إن ٨٥. القرن
بــأن الواليــات )  فــي المئــة٧٣(لــسطيني تــؤمن أغلبيــة الــشارع اللف. بأنهــا ستــسمح بــضمأاجزاء مــن الــضفة

ــة ــسلطة الفلــسطينية إذا مــا رفــضت هــذه الخطــة األمريكي ومــع ذلــك، يــسير . المتحــدة ستواصــل معاقبــة ال
 في المئة من الجمهور يؤيدون قـرار الـسلطة ٧٩: الفلسطينيون بعيون مفتوحة نحو مواجهة آثار مواقفهم

ــة مــن ا٨٣. مقاطعــة المــؤتمر فــي البحــرين ــى االزدهــار  فــي المئ ــشارع الفلــسطيني يفــضل االســتقالل عل ل
 فــي المئــة ٥٦ فــي المئــة يقــدرون بــأن حكومــة إســرائيل ســتؤدي إلــى انهيــار الــسلطة، و ٥٢. االقتــصادي

 ٧٥ومع ذلك، ورغم أن المعنى الناشئ هو العنف والعقاب االقتصادي، فـإن . ًيتوقعون حربا ضد قطاع غزة
  .لواليات المتحدةفي المئة يؤيدون موقف السلطة ضد ا

 فـي المئـة ٨٠. لقد عصفت مظاهر التطبيـع مـن الـدول العربيـة مـع إسـرائيل بـالجمهور الفلـسطيني
ــل هجــر المــشكلة  ــة فــي مــؤتمر البحــرين مثلهــا كمث ــدول العربي ــأن مــشاركة ال مــن المــستطلعين يعتقــدون ب

. سين وضـعنا االقتـصادي في المئة منهم يعتقدون بأن مـؤتمر البحـرين لـن يـؤدي إلـى تحـ٧٦. الفلسطينية
 ٦٦ولكن رغم معارضة الخطط السياسية، يفهم الشارع الفلسطيني الحاجة إلـى المـساعدة األمريكيـة، وقـال 

  .في المئة منهم إنهم ال يعارضونها

  ٢/٨/٢٠١٩ القدس العربي

*** 
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Jordanians vent ire over Israelis visit to Petra tomb 
 

By RanaHusseini - Aug 04,2019 - AMMAN — Jordanians over the weekend voiced their 

outrage regarding a video that went viral purportedly showing a group of Israeli pilgrims 

praying at the Tomb of Aaron on Thursday. 

The video and other photos prompted Minister of Awqaf and Islamic Affairs Abdul Nasser 

AbulBassal to order the closure of the Tomb of Aaron (Prophet Haroun) in Petra on 

Thursday, the Jordan News Agency Petra, reported. 

The minister instructed the concerned officials not to allow any visitor to enter the ancient 

site without the ministry’s approval, according to Petra. 
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The ministry also denounced what it described as the “illegal entry to the tomb” and 

announced that it is opening an investigation into the incident and anyone found 

responsible will be punished. 

Meanwhile, Chief Commissioner of the Petra Development and Tourism Region Authority 

(PDTRA) Suleiman Farajat also issued a statement saying that the photos that were 

circulating on the Internet date back to 2013. 

Farajat said that the PDTRA received information that around 300 Israeli pilgrims were 

intending to visit the Tomb of Aaron on Thursday and that orders were issued to prevent 

them from entering. 

However, Farajat said that five individuals managed “to enter the tomb with the help of the 

guard in the area”, according to PDTRA statement. 

“The PDTRA stressed the importance of not holding any non-Islamic religious ceremonies 

and this tomb is not related to Jews neither historically nor archaeologically,” the PDTRA 

added. 

However, the measures and statements by the minister and the PDTRA commissioner were 

not enough to calm down the public outcry that resulted from the news, videos and images 

that were circulating on the Internet.   

MahaAbbadi wrote on Facebook:  “It is not their fault. It is the fault of the person who 

allowed them in.” 

Ahmad Badri added: “Why are they allowed to pray in Jordan and the Muslims are not 

allowed to pray in Jerusalem?” 

Zaid Nahle went further to wrote on Facebook: “Seems the Israelis are aiming to take 

Petra as well and the first step is their prayers there”. 

Jordan Times Aug 04,2019 
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What comes next after demise of deal of the century?’ 
Walid . M. Sadi 

Aug 03,2019 – 

 There is a unanimity in the Arab world, especially among the Palestinians, to reject the so-

called “deal of the century” that Senior Adviser to US President Jared Kushner has been 

trying to market as the ultimate solution to the Palestinian-Israeli conflict. Yet 

Kushner, and behind him President Donald Trump, continue their open campaign to "sell" 

this deal to the Arab side. 

Neither the projectionists of the "deal", nor its supporters know yet the basic features of 

this plan, and they appear to rely on rumours about it. Yet, judgement on it has already 

been passed, albeit arbitrarily by all sides. But now that this "deal" is already ruled as 

anathema to everything dear to the Palestinians, the question that remains is what comes 

next? Where do the shareholders go from here on? What comes "next" is now the pressing 

issue. 

The Palestinians have yet to explain what their next move would be. Palestinian leader 

Mahmoud Abbas has given us a glimpse of what could come next when he announced last 

week that he has decided to suspend cooperation with Israel on the Oslo Accords. Beyond 

this new statement of policy, there are no indications of what follow up measures or policies 

would the Palestinian Authority (PA) take in the aftermath of the demise 

of Kushner's deal. 

The point here is that the PA needs to come out in the open about its next move and not 

stop at just halting the implementation of the two Oslo accords. Above all, the Palestinian 
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people need to know what comes next, as they have been waiting for a solution long 

enough. 

The PA owes it to its people to explain what comes next and how the aspirations of the 

Palestinians are going to be realised. In other words, the PA needs to spell out the road 

map for the next phase in the aftermath of the demise of Kushner's deal for ending the 

Palestinian-Israeli conflict. 

It is no longer enough to emphasise that the two-state solution and the creation of an 

independent Palestinian state in the West Bank with East Jerusalem as its capital are basic. 

How to achieve these goals is equally important. 

Jordan Times Aug 03,2019  
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