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  المحتوى

  والقدساالردن 
  

 يؤكد ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على الملك •

  ٤  أساس حل الدولتين

  ٥  ندعم الوصاية الهاشمية ولن نقبل بسواها: مقدسيون •

  ٦  مدينتهم في المقدسيين جوازات لتجديد األردني القرار أبعاد •

  شؤون سياسية

 نتائجها من ونحذر لها شرعية ال البيوت وهدم واالقتحامات االستيطان: أبو ردينه  •

  ٧  الخطيرة
  

  اعتداءات
  

  ٨  اعتقال أحد حراس األقصى بعد اقتحامه من قبل المستوطنين •

  ٨  األقصىاالحتالل يشرع باقتالع عدد من أشجار الزيتون من ساحات  •

  ٩  شهور٦يد إغالق الغرفة التجارية بالقدس االحتالل يجدد تمد •

  ٩  في األقصى لثاني يوم" تأجيل صالة عيد األضحى"مستوطنون يهود يطالبون بـ •

  شؤون مقدسية

  ١٠   مشروع إسرائيلي بتحالف أمريكي لتفريغ القدس واألقصى: خبير مقدسي •

  آراء عربية
  

  ١١  التزامنا بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية •

  ١٢   والبحث عن التاريخ المزيف بفلسطين واألردن..اليهود •

  ١٣  "صفقة القرن"ًعاما على الدبلوماسية األميركية و ٢٣٠ •

  ١٤  قتل فرص السالم وتوسيع آفاق التطرف: إدارة ترمب •

  

  



 
٣

  آراء عبرية مترجمة
  

  ١٥  جريمة تصويرية •

  ١٦  "أس. دي.بي"محكمة أميركية تلزم جامعة بالترخيص لمنظمة  •
  

  نجليزيةاخبار باال
  

Israel advances plans for more than 2,300 settlement units ١٨  

Palestinian children in Israeli military court ١٩  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

   يؤكد ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الملك

  على أساس حل الدولتين
 

لة الملك عبداهللا الثاني، امس األربعاء، خالل زيارة العمل التي يقوم بها إلى  التقى جال-لندن  
العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في اجتماع ركز على العالقات 

  .االستراتيجية والتاريخية التي تربط األردن والمملكة المتحدة، وآخر المستجدات اإلقليمية

ية اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة البريطانية، قدم جاللة الملك التهنئة لرئيس الوزراء وفي بدا
  .البريطاني بمناسبة توليه منصبه

وأكد جاللة الملك ورئيس الوزراء البريطاني عمق عالقات الشراكة بين البلدين الصديقين، 
  .والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجاالت

ا أعرب جاللة الملك عن تقدير األردن للدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة البريطانية، وعلى كم
وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور . استضافتها هذا العام لمؤتمر مبادرة لندن لدعم االقتصاد األردني

ا ويعزز األمن واالستقرار في بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، وبما يخدم مصالحهم
وأكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل . المنطقة

 ١٩٦٧الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
ف الممارسات اإلسرائيلية األحادية والتي من وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا جاللته على ضرورة وق

وفيما يتعلق باألزمة السورية، أكد جاللته ضرورة إيجاد حل سياسي لألزمة، . شأنها تقويض فرص السالم
  .وبما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا ويضمن عودة آمنة لالجئين

، ومساعي التوصل إلى وتطرق اللقاء، الذي تخلله غداء عمل، إلى ما تشهده المنطقة من أزمات
  .حلول سياسية لها، إضافة إلى جهود الحرب على اإلرهاب، وفق نهج شمولي

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق، 
  )بترا.(والسفير األردني في لندن، وعدد من المسؤولين البريطانيين

 ١ص/٨/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  



 
٥

  ندعم الوصاية الهاشمية ولن نقبل بسواها: مقدسيون
  

أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا  -  عمان
الثاني، متمسك بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية والقدس، وال تنازل عن أي ثابت يضمن حق األشقاء 

  .خية والمشروعة، وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدسالفلسطينيين لنيل حقوقهم التاري

ًوقال الطراونة خالل استقباله في دار مجلس النواب امس، وفدا يمثل نادي جبل المكبر الفلسطيني 
ًوعشائر السواحرة إن توجيهات جاللة الملك تصب دوما نحو استمرار توفير مختلف أشكال الدعم واإلسناد 

ًلفلسطينيين، وكان من بينها أخيرا تجديد جوازات سفر المقدسيين ومساواتهم باألردنيين بالرسوم لألشقاء ا
  .ًالمدفوعة، من أجل التخفيف من معاناة المقدسيين ودعما لصمودهم

واضاف الطراونة ان األردن مستمر بدعمه للقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس، ولن تثنيه 
مواصلة دوره حيث ينوب جاللة الملك عبد اهللا الثاني عن األمتين العربية الضغوطات مهما تعالت عن 

ًواإلسالمية في حمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات، ثابتا على العهد، أمينا قويا ال تنال من  ً ً
  .عزيمته وصالبته أي ضغوطات

، »ال مساومة عليهاال تنازل عن ثوابتنا و«إن جاللة الملك قالها بالصوت الواضح، : وتابع
واألردنيون من خلف جاللته يفتدون أرض األنبياء ومهبط الرساالت، بالمهج واألرواح، وكان لجيشنا 
الباسل ما نفخر به ونعتز من معارك الشرف واإلباء في جبل المكبر وغيرها من أرض فلسطين، حين قدموا 

ُأرواحهم فداء للقدس، وجبلت دماؤهم الزكية مع ترابها الط   .هورً

وأكد مواقف مجلس النواب واالتحاد البرلماني العربي في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس، 
ٕمشددا على أن مجلس النواب وعبر لجنة فلسطين النيابية لن يدخر جهدا عن دعم األشقاء وايالء  ً ً

  .مطالبهم وتطلعاتهم كل االهتمام والرعاية

 المكبر ورئيس اتحاد جمعيات االسكان في القدس من جهته قال الرئيس الفخري لنادي جبل
ًمحمود زحايكة، إن أهالي جبل المكبر والمقدسيين يقدرون عاليا الوصاية الهاشمية على المقدسات 
اإلسالمية والمسيحية في القدس، ومختلف أشكال الدعم والرعاية التي ما انفكت تدعم صمودنا في مواجهة 

  .آلة االحتالل الغاشمة

ن الوصاية الهاشمية حالت دون مخططات المحتل في تهويد المدينة المقدسة، ونحن وأضاف أ
نشعر في جبل المكبر بمعنى وأهمية هذه الوصاية، فأهل األرض أدرى بالمعاناة وبحجم الدعم واإلسناد 
وأثره، وهو ما كان من خالل الوصاية التي ندعمها ونقف خلفها، ولن نقبل بسواها وصاية على 

  .  فهي رمز صمودنا وثباتنا تالمقدسا



 
٦

وقال زحايكة، إن المحتل ما زال يمارس شتى صنوف التنكيل باألهل في فلسطين والقدس خاصة، 
ًحيث مصادرة األراضي وهدم المنازل والترحيل القسري للمقدسيين، مشيرا إلى أن هذه الممارسات لن 

 .ًتزيدهم إال ثباتا وقوة في الدفاع عن القدس

  ١ ص٨/٨/٢٠١٩الدستور 

***  

  مدينتهم في المقدسيين جوازات لتجديد األردني القرار أبعاد
  

 قــرار ان الحمــوري، زيــاد القــدس فــي واالقتــصادية االجتماعيــة للحقــوق القــدس مركــز مــدير قــال
 بعـد، مـن أكثـر يحمـل مـدينتهم، في للمقدسيين األردنية الجوازات وتجديد بإصدار الخاص األردنية السلطات

 الجـواز علـى الحـصول لتـسهيل القـدس، أهـل مـن سـابقة مناشـدات هنـاك كـان إذ ًتحديـدا، اني،اإلنس أهمها
 األردن، فـي ٕواقامـة سـفر مـن الجـواز، استـصدار تكـاليف مـن يخفـف القـرار أن إلى الحموري وأشار.األردني
 .المرتفعة رسومه إلى إضافة

 بحـث مـدار كـان القـدس، فـي األردنية الجوازات إصدار موضوع حول النقاش أن الحموري، وأضاف
 للتغلــب يعمــل التــي العالقــة، الفنيــة القــضايا بعــض هنــاك أن إلــى يــشير األردن وكــان عــام، مــن أكثــر منــذ

 صـفقة" موضـوع فـي األردن علـى بالـضغط عالقـة له سياسي، فهو الحموري، بحسب اآلخر البعد أما.عليها
 .قوله وفق ،"السعودية الحلص المقدسات على الهاشمية الرعاية سحب محاولة"و ،"القرن

 اسـتمالة مـن ابتـداء المكاسـب، من مجموعة لتحقيق األردن من محاولة القرار" أن الحموري، ويرى
 تـرفض بأنهـا األخـرى، للدولـة سياسية رسالة بتوجيه انتهاء وليس تعاطفهم، وكسب صفها إلى القدس أهل

 واصـف الـشيخ القـدس، فـي األردنـي لقـضاةا قاضي بأعمال القائم وكان".القدس ضد تحاك التي المخططات
 لتخفيـف المقدسـة المدينـة فـي األردنيـة سـفرهم جـوازات بتجديـد للمقدسـيين، السماح سيتم أنه أعلن البكري

 معانـاة مـن التخفيـف "إلى تهدف الخطوة إن القدس، في أيام قبل صحفي، مؤتمر في البكري وقال.معاناتهم
 فــي األردن إلـى لالنتقـال حاجـة دون وربـاطهم، بأرضـهم تثبيـتهمو وصـمودهم لوجـودهم ودعمـا المقدسـيين،

 أغـسطس شـهر مـن الـسادس مـن ًاعتبـارا سـيتم" البكـري وأضاف".الجسور على والضغط الصيف هذا زحمة
 دينـارا خمـسين إلى )دوالر ٣٠٠ نحو( أردني دينار مئتي من األردنية السفر جوازات رسوم تخفيف ،)أمس(
 فـي ولكنـه لمعانـاتهم، تخفيـف مـن فيـه لمـا القـدس أهـل مـن ًترحيبـا األردن قرار ارأث وقد)".دوالر ٧٠ نحو(

 تؤجـل عمـان كانـت ًقـديما، ًمطلبـا كـان أنـه ًخـصوصا تنفيـذه، وتوقيـت أبعـاده عـن أسـئلة طـرح نفـسه الوقت
 ســياقات عــن بمعــزل القــرار فهــم يمكــن ال أنــه الهــرش، حــاتم األردنــي الكاتــب يــرى جهتــه، مــن.بــه العمــل
 .القرن بصفقة يعرف بات لما األمريكية، اإلدارة راتتحضي

 ضــمن زالــت مــا الــشرقية، القــدس بــأن إشــعار األردنــي اإلجــراء أن لــه تــصريح فــي الهــرش وأضــاف
 أنهـا يعنـي مـا وهـو لهـا، سـفارتها ونقـل "إسرائيل"لـ عاصمة القدس األمريكية، اإلدارة إعالن قبل ما ترتيبات



 
٧

 أن الهــرش وأشــار.الــشرقية القــدس واقــع مــن ّتغيــر لــم وأنهــا األردن، يــةرؤ وفــق الجانــب أحاديــة إجــراءات
ّمعبـرة، وبصيغة ًواضحا جاء األردني، اإلشعار  األردنـي القـضاة قاضـي بأعمـال القـائم تـصريحات خـالل مـن ُ
 ًودعمــا المقدســيين معانــاة مــن التخفيــف" إلــى تهــدف الخطــوة هــذه بــأن قــال الــذي البكــري، واصــف الــشيخ

 العـام منـذ الـصدد بهـذا قـرارات اتخـذ األردن أن إلـى يـشار".وربـاطهم بأرضـهم وتثبيـتهم ودهموصـم لوجودهم
 بتقديم الخاصة واالتفاقيات اللوجستية الترتيبات إنجاز بعد ،)أمس( الثالثاء مرة ألول تطبق لكنها الماضي،

 االتفاقيـة ألن ظران فلسطيني، سفر جواز على الحصول للمقدسيين يحق ال ،"أوسلو" وبحسب.الخدمات هذه
 مؤقــت، أردنــي ســفر جــواز الــشرقية القــدس ســكان ويحمــل.النهــائي الحــل لمفاوضــات القــدس قــضية أبقــت

 للـدخول تأشـيرة إلـى حـاملوه ويحتـاج كـاألردنيين، وطنيا رقما يحمل ال ولكنه العالم، دول إلى السفر يخولهم
 مدينة فيها بما الضفة الغربية، األردن ضم ١٩٤٨ عام حرب وبعد.لألردنيين خالفا العربية الدول معظم إلى

ــدس ــت ،١٩٥٠ عــام الق ــة مــن جــزءا وبات ــة المملك ــسطينيون وبقــي.الهاشــمية األردني  بــشكل مــرتبطين الفل
 وبعد ،١٩٨٨ عام فلسطين دولة قيام عرفات ياسر الراحل الفلسطيني الزعيم أعلن أن إلى باألردن، عضوي

  .باألردن وقانونيا إداريا الغربية الضفة ارتباط طالل نب الحسين الراحل األردني الملك فك ذلك

  ٧/٨/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  شؤون سياسية

  الخطيرة نتائجها من ونحذر لها شرعية ال البيوت وهدم واالقتحامات االستيطان: أبو ردينه 

 

 اسـتمرار بعـاء،األر أمـس بـشدة، ردينـة أبـو نبيـل الرئاسة باسم الرسمي الناطق أدان -وفا -اهللا رام
ــة اإلســرائيلية، االســتيطانية النــشاطات ــى اإلســرائيلي االحــتالل ســلطات وموافق ــاء عل  اســتيطانية وحــدات بن

 اإلسـرائيلية والقـرارات اإلجـراءات إن ردينـة أبـو وقـال.جديـدة وحـدة ٢٣٠٠ بنـاء علـى موافقتهـا عبـر جديدة،
 غيـر جميعـه االسـتيطان أن مؤكـدا مـدمرة، مخـاطر تحمـل للبيـوت، وهدم اعتقاالت أو استيطان، كانت سواء

ـــاء ألي شـــرعية وال شـــرعي، ـــى إســـرائيلي بن ـــسطينية، األرض عل ـــرا الفل ـــوق إســـرائيل انتهـــاك أن معتب  للحق
ــة باســتمرار سيــساهم بــل ســالم، أي إلــى يــؤدي ال الدوليــة الــشرعية وتحــدي الفلــسطينية  وعــدم التــوتر حال

 أسـاس علـى الفلـسطينية القـضية حـل دون أنـه ردينـة أبـو كدوأ.أصال وملتهبة مشتعلة منطقة في االستقرار
 علـى وصـعب خطيـر طـرق مفتـرق سـتمثل المقبلـة المرحلـة فـإن العربيـة، الـسالم ومبـادرة الدولية، الشرعية
 مــستقلة فلــسطينية دولــة أســاس علــى يكــون أن يجــب العــادل الــسالم أن علــى مــشددا والعــالم، المنطقــة

  .١٩٦٧ حدود على لةالمحت الشرقية القدس وعاصمتها

  ٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 



 
٨

  اعتداءات

  اعتقال أحد حراس األقصى بعد اقتحامه من قبل المستوطنين
  

 اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي صباح أمس االربعاء، حارسا -  وكاالت- فلسطين المحتلة
حراسة شرطة االحتالل  مستوطن ب١٠٠للمسجد األقصى، بعد االعتداء عليه، كما اقتحم اكثر من 

  .القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة  الحرم–االسرائيلي باحات المسجد األقصى المبارك 

وافاد مسؤول ملف االعالم في دائرة االوقاف االسالمية فراس الدبس في بيان، بأن شرطة 
ل المسجد، بعد االحتالل اعتقلت حارس المسجد األقصى مهند ادريس من محيط مصلى باب الرحمة داخ

ٕاالعتداء المبرح عليه واصابته بجروح، واقتادته بحمالة االسعاف إلى أحد مشافي االحتالل بمدينة القدس 
  .المحتلة

من جهته، قال مدير عام دائرة االوقاف االسالمية العامة وشؤون المسجد االقصى بالقدس الشيخ 
 مستوطن اقتحموا االقصى على شكل مجموعات ١٠٠في رام اهللا، ان أكثر من ) بترا(عزام الخطيب لمراسل 

والتي تستمر » االقتحامات اليومية«متتالية منذ الساعة السابعة والنصف حتى التاسعة صباحا، خالل فترة 
فترة الصباح، موضحا ان االقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة االحتالل 

  .االسرائيلي الخاصة

ت األمم المتحدة، أمس، إسرائيل من مغبة اإلقدام على ضم أراضي الضفة الغربية، إلى ذلك، حذر
  . لالستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة» الكامل»و» الفوري«ودعتها إلى الوقف 

ودعا المنسق األممي الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف في بيان إلى 
 .»ستوطنات، بشكل كامل وعلى الفور، في المنطقة ج، بالضفة الغربية المحتلةوقف توسيع الم«ضرورة 

  ١ ص٨/٨/٢٠١٩الدستور 

*** 

  األقصىاالحتالل يشرع باقتالع عدد من أشجار الزيتون من ساحات 

 

، بـاقتالع عـدد مـن األربعـاء أمـسطواقم تابعة لبلدية االحتالل في القـدس،  شرعت –  وفا– القدس
 .األقصىبمحيط المسجد األشجار من ساحة 

اإلمـام  ، بـأن الطـواقم شـرعت بقـص واقـتالع أشـجار زيتـون فـي سـاحة"وفـا"مصادر محلية لــ وأفادت
  . المباركاألقصى بمحيط المسجد األسباطالغزالي بالقرب من باب 

  ٨/٨/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 



 
٩

  شهور٦االحتالل يجدد تمديد إغالق الغرفة التجارية بالقدس 

 

ــة القــدس ال ــد جــددت –  صــفا–محتل ــاء، تمدي ــة  ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي األربع إغــالق الغرف
شهور، بقرار من وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي  ٦التجارية الصناعية العربية بمدينة القدس المحتلة لمدة 

 .جلعاد أردان

التجاريـة لمـدة   الغرفـةالمدير العام للغرفة التجارية لؤي الحسيني أن اردان جدد تمديد إغـالق وذكر
 . حتى يومنا الحالي٢٠٠١ شهور، الممتد منذ عام ٦

ٕنحـن مؤســسة مهنيـة هــدفنا خدمـة القطــاع التجـاري، وتقــديم أفـضل الخــدمات لهـم، واغــالق : "وقـال
 ".الغرفة التجارية يضر بمصالح تجار وأهل القدس

يـضر بـشكل   لهـا التجـار،إلى أن إغالق المؤسسات ومنعها مـن تقـديم الخـدمات التـي بحاجـة ولفت
 .مباشر بالحركة التجارية، ويزداد الضرر يوما بعد يوم

ًوجـه، وتحديـدا  أن المؤسسات التي تخدم القطاع التجاري ال تقدر على القيام بعملهـا بأكمـل وأوضح
 . في العهد البريطاني١٩٣٦الغرفة التجارية المقامة منذ عام 

 أغلقهـا مؤسـسة فلـسطينية ١٤العربية بالقدس من ضـمن يشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية 
  .٢٠٠١ منذ عام اإلسرائيلياالحتالل 

  ٨/٨/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  في األقصى لثاني يوم" تأجيل صالة عيد األضحى"مستوطنون يهود يطالبون بـ

 

رطة االحتالل اإلسـرائيلي المزعوم ش" منظمات الهيكل"ما تسمى بـ طالبت – القدس – فلسطين اليوم
بإغالق المـسجد األقـصى المبـارك فـي وجـه المـصلين المـسلمين أول أيـام عيـد األضـحى، إلحيـاء مـا يعـرف 

 ". ذكرى خراب الهيكل"بـ

المزعوم بالدعوة القتحام األقصى خالل عيد األضـحى، بـل طالـب " اتحاد منظمات الهيكل"ولم يكتف 
يتــسنى للمــستوطنين اقتحامــه خــالل ذكــرى "عيــد فــي وجــه المــسلمين لـــبــإغالق األقــصى طيلــة اليــوم األول لل

   ".خراب الهيكل

ووجهــت المنظمــات مطالبتهــا إلــى شــرطة االحــتالل بتأجيــل صــالة عيــد األضــحى لثــاني أيــام العيــد، 
وجود أيام أخرى للمسلمين يمكن أن يحتفلوا فيها باألضحى، بينما ذكرى خراب الهيكل تأتي في يوم "بذريعة 

  ".دواح
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ومن جانبها، حذرت الهيئة اإلسـالمية المـسيحية لنـصرة القـدس والمقدسـات، الثالثـاء، مـن دعـوات 
المزعوم، المشاركة في االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى، خالل أيـام عيـد األضـحى، " الهيكل"منظمات 

  ".خراب الهيكل"ًوذلك تزامنا مع ذكرى ما يسمى 

إصـرار متطـرف علـى المـساس "يحية فـي بيـان لهـا، تلـك الـدعوات واعتبرت الهيئـة اإلسـالمية المـس
  ".مواصلة التصدي لكافة االنتهاكات واالعتداءات والذود عن المسجد المبارك"، داعية إلى "بحرمة األقصى

ــى تكثيــف الوجــود  ــى وجــود مخطــط إســرائيلي يهــدف إل ــا عيــسى إل ــة حن وأشــار األمــين العــام للهيئ
زيـادة حـدة االعتـداءات واالقتحامـات بـشكل متطـرف "بشكل يومي، الفتا إلـى اليهودي في المسجد األقصى و

  ".وعنصري وأمام العالم أجمع بمسلميه ومسيحييه وكل من يحترم الدين ويقدس دور العبادة

وأكـد خطـورة هـذا المخطـط التهويــدي الـذي أضـحى مـن خاللــه مـشهد اليهـود والمتطـرفين يتجولــون 
  .ً أمرا اعتياديا مهددين بالمزيد من إجراءات التهويد واالقتحامبحرية في باحات المسجد األقصى

  ٨/٨/٢٠١٩ فلسطين اليوم

***  

  شؤون مقدسية

  مشروع إسرائيلي بتحالف أمريكي لتفريغ القدس واألقصى: خبير مقدسي
 

قال رئيس أكاديمية األقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات إن هناك مشروع  - صفا–القدس المحتلة 
ٕي بتحالف أمريكي يسعى لتفريغ القدس والمسجد األقصى المبارك من الفلسطينيين، واعطاء قداسة إسرائيل

  .لليهود داخل المسجد

وأوضح بكيرات في تصريح خاص األربعاء أن االحتالل اإلسرائيلي تعدى كل الخطوط الحمراء في 
فة القتحام األقصى في عيد اعتداءاته المتواصلة على القدس واألقصى، وما الدعوات اليهودية المتطر

  .ًاألضحى المبارك إال تعديا على األعياد اإلسالمية في المسجد

المزعوم، دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة " منظمات الهيكل"وكانت ما تسمى بـ 
 ما في االقتحامات الجماعية للمسجد األقصى خالل أيام عيد األضحى المبارك، والذي يتزامن مع ذكرى

  ."خراب الهيكل"يسمى 

  ٨/٨/٢٠١٩السبيل 

*** 
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  آراء عربية

  التزامنا بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية
  

  رأي الدستور

يأبى جاللة الملك عبد اهللا الثاني في مختلف لقاءاته وعبر شتى المنابر والمحافل، إال أن تبقى 
، ليأتي التأكيد على ثوابتنا هذه المرة من القضية الفلسطينية على سلم أولوياته وعلى رأس أجندة أعماله

العاصمة البريطانية لندن، حيث التمسك بحل الدولتين وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 
 لقائه برئيس الوزراء البريطاني لوخال. وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧خطوط الرابع من حزيران عام 

وقف الممارسات اإلسرائيلية األحادية والتي من شأنها تقويض فرص بوريس جونسون، يؤكد جاللته على 
ًالسالم، مواصال بذلك رسائله التحذيرية من مغبة استمرار ومواصلة هكذا ممارسات على مستقبل المنطقة 

ًوفي اللقاء الذي عقد في مقر الحكومة البريطانية، يجدد جاللته أيضا موقفه ورؤيته التي أعلنها .برمتها
 إزاء األزمة السورية، بتأكيده على ضرورة إيجاد حل سياسي لها، وبما يحفظ وحدة سوريا أرضا ًباكرا

ومما ال شك فيه فإن هذه الرسائل الملكية ستجد صداها في المملكة .وشعبا ويضمن عودة آمنة لالجئين
ولي ما يحفز على المتحدة، حيث نجد قيادة وحكومة متزنة وواعية وعميقة لها من التأثير في القرار الد

تعظيم المواقف المشتركة وتوحيدها، مرتكزين بذلك على عالقة امتازت بالثقة على امتداد سنواتها الطويلة، 
وبقيت راسخة قوية، تتصف باالحترام والثقة المتبادلتين، فالمملكتان األردنية والمتحدة تشتركان بسمات 

 الدولي بمسارات عدة على رأسها الحرب على اإلرهاب الحكمة واالتزان واالعتدال، والتأثير في المجتمع
والسعي الحثيث نحو إحالل السالم واالرتكاز على لغة الحوار والمنطق في تناول مجمل قضايا المنطقة 

وهي عالقة استراتيجية وتاريخية وعميقة، طالما كان الحرص على توسيع آفاقها هاجس قيادة .والعالم
ً وعلى هذا النحو وانطالقا من أهمية توسيع آفاق التعاون بين البلدين، تأتي البلدين في مختلف المجاالت،

ًإننا في األردن نقدر عاليا للشركاء في المملكة .زيارة جاللة الملك عبداهللا الثاني إلى المملكة المتحدة ّ
ر مبادرة لندن المتحدة، دعمهم المستمر الذي تقدمه الحكومة البريطانية، وعلى استضافتها هذا العام لمؤتم

لدعم االقتصاد واالستثمار في األردن، عبر إسهامه بتسليط الضوء على الخطط والبرامج التي من شأنها 
ًإن هذه العالقة المتميزة، تستوجب دوما التنسيق .زيادة النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل لألردنيين ّ

ا يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين وبما والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك، وبم
 يسهم ويعزز في ترسيخ األمن واالستقرار في المنطقة

  ١٥ ص٨/٨/٢٠١٩الدستور 

***  
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 والبحث عن التاريخ المزيف بفلسطين واألردن.. اليهود

 رمضان الرواشدة 

يسعى اليهود ومن خلفهم مئات من علماء اآلثار إليجاد دالئل وقرائن على تاريخهم في فلسطين 
والدول العربية المجاورة واثبات احقيتهم بفلسطين على أساس أنهم عاشوا في المنطقة رغم أن علماء 

 عام وخالل هذه الفترة ٢٠٠ الى ١٥٠ي عاش فيها اليهود في فلسطين ما بين التاريخ يقدرون الفترة الت
  .تعرضوا للسبي مرتين أولهما السبي البابلي وثانيهما السبي الروماني على يد االمبراطور تيطس

ورغم كل محاوالت علماء االثار اليهود يقول كتاب اسرائيليون ومؤرخون لتاريخ اليهود انه لم يتم 
  .الئل تاريخية تربطهم بالمنطقة أكثر من الفترة التي عاشوا فيهاايجاد اي د

ًومنذ عشرات السنين واليهود يحفرون األنفاق واألرض تحت المسجد االقصى بحثا عما يسمى 
  .ًبالهيكل الذي بناه سليمان ولم يجدوا له أثرا حتى اآلن

الذي زار مقام هارون في البترا وقد امتدت محاوالت اليهود إلى البلدان العربية، فالفوج الديني 
جاءوا بمحاولتهم إلثبات أن هذا الموقع األثري الديني اإلسالمي هو من آثار اليهود لذلك اقاموا الصلوات 

  .ًالدينية فيه سعيا منهم الى ايجاد موطىء قدم لهم في األردن والقول أن هناك اثارا يهودية في األردن

أن «ود أبو محفوظ على الحادثة عندما قال في مقال له وقد أعجبني رد النائب اإلسالمي سع
المسجد الجليل والجميل الموجود في أعالي البترا كان لخدمة موقع عسكري مملوكي، بناه الفاتح محمد 

م، على انقاض مصلى شيده الظاهر بيبرس الكازاخستاني عام ١٣٢٦الناصر بن قالوون الشركسي عام 
  . هارون مات ودفن في صحراء سيناءًمشيرا إلى أن النبي.. »م١٢٦٤

ومثل األردن حاول اليهود إقامة صلوات سنوية وشهرية في مقام أبو حصيرة في محافظة البحيرة 
شمال شرق القاهرة على اعتقاد منهم أنه ألحد أولياء اليهود الذين هاجروا من المغرب إلى مصر وهم 

المصريين المشهورين قام بدراسة أثبتت أن المقام ولكن أحد المحامين . يقيمون الصلوات في هذا المقام
  .هو لمسلم هو محمد بن يوسف وينتهي نسبه إلى طارق بن زياد

هذه بعض المحاوالت اليهودية إلضفاء صبغة تاريخية على وجودهم في منطقة الشرق االوسط 
على اعتبار انهم وهي محاوالت بائسة ثبت زيفها كما ثبت زيف ادعائهم باحقيتهم لفلسطين التاريخية 

  .كانوا

لدينا مئات العلماء ومئات الكتب التاريخية من مؤلفين فلسطينيين وعرب يدحضون الرواية 
اليهودية على اقدمية واحقية وجودهم في فلسطين والمنطقة ورغم أن بعض اآلثار تدل على مرورهم في 

  .بلدان عربية فذلك ال يعطيهم اليوم احقية تاريخية فيها
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يهود سواء في السبي او رحلة التيه في سيناء أو قبل قيام المسيح بعدد من البلدان لقد مر ال
ًالعربية ولكن تاريخيا وكما يقول المؤرخون ان ذلك ليس دليال علميا للمطالبة بهذ المواقع التي مروا فيها  ً ً

  .اوعاشوا فيها فترات بسيطة

ليست المحاولة األولى وال ) يتهوليس النبي هارون كما اصطلح على تسم(قضية مقام هارون 
  .األخيرة وعلينا أن نتصدى لهم بالوئاثق وأدلة التاريخ التي نمتلكلها وال يمتلكونها

  ١٦ص/٨/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

 "صفقة القرن"ًعاما على الدبلوماسية األميركية و  ٢٣٠
 شهاب المكاحله. د   

، كنت وعدد من الزمالء اإلعالميين والدبلوماسيين في حفل وزارة الخارجية ٢٠١٩في نهاية يوليو 
ً عاما على نشاطها الدبلوماسي بحضور عدد من النخب ٢٣٠األميركية التي احتفلت يومها بمرور 

وكانت لي بعض اللقاءات الجانبية مع عدد . ياسية ووزراء الخارجية السابقين ومنهم هنري كيسنيجرالس
ُمن السياسيين األميركيين الذي سألتهم عن ماهية صفقة القرن التي من المزمع اإلعالن عن بنودها 

وم بل ابتدأت منذ فكان رد بعضهم أن الصفقة لم تبدأ الي. السياسية في شهر نوفمبر من العاصمة واشنطن
السبعينات وأنه ال ضير في محاولة معرفة إطار الصفقة والقبول بها من الدول العربية المعنية ألنه ال 

  .يمكن أن يستمر الصراع العربي اإلسرائيلي إلى األبد

ًومن تلك اللقاءات رشح أن هناك توجها لعقد لقاء عربي أميركي في واشنطن لتدارس طبيعة 
ًلتقدم الذي أحرز منذ لقاء المنامة تمهيدا إلعالن الشق السياسي والعمل عليه على كافة الصفقة ومدى ا ُ

ًاألصعدة خصوصا بعد عودة جاريد كوشنير مستشار الرئيس األميركي دونالد ترمب، من جولته الشرق 
ٕولعل االجتماع الذي عقد في اآلسكا بين مسؤولين أميركيين واسرائيليين نهاية يولي. أوسطية و وعلى ُ

رأسهم السفير اإلسرائيلي لدى واشنطن، رون دريمر، كان بهدف رسم الخطوط العريضة للصفقة بالتزامن 
  . أيلول القادم١٧مع االنتخابات اإلسرائيلية التي ستجري في 

وفي ذلك اللقاء العربي األميركي المزمع عقده في كامب ديفيد بين مسؤولين عرب وأميركيين، من 
 صفحة دون ٦٠ اإلدارة األميركية عن الخطوط العريضة لصفقة القرن المكونة من المرجح أن تعلن

وهذا ما أكد عليه المبعوث . الخوض في التفاصيل لتركها لمشاورات لن تكون ثنائية بل لمجموعات عمل
إن صفقة القرن «: الخاص للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبالت في نهاية الشهر الماضي حين قال

ًمؤكدا أن الصفقة ال تتعامل مع مصطلح حل الدولتين بل ستركز على التعامل مع حركات » اقعيةستكون و
إذ وصف » اإلسالم السياسي مثل حماس والجهاد اإلسالمي والوضع السياسي واالقتصادي في قطاع غزة

  .«التعامل مع تلك الجماعات من العقبات الرئيسة التي تحول دون تحسين حياة الفلسطينيين«
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ُواذا أردنا ان نعرف كنه الصفقة الحقيقية بالنسبة لالجئين الفلسطينيين، فإننا يجب أن نلتفت إلى  ٕ
ُيجب أن يكون هناك شيء واقعي وال يمكن الوفاء بالوعود التي قدمت لهم «: عبارات استخدمها غرينبالت

مد على ما إذا كان األمر يعت). الفلسطينيين(ما نقدمه هو شيء جديد ومثير بالنسبة لهم . من قبل
  .-«على استعداد للتفاوض والوصول إلى خط النهاية) الفلسطيني واإلسرائيلي(الجانبان 

باختصار فإن الحل االقتصادي سينهي الحل السياسي مع وضع لمسات ريعية وخيرية على بعض 
تحويل وليس المهم أن يعلن السياسيون رفضهم للصفقة بل من يستطيع . جوانب التفاوض والتسوية

  .األقوال إلى أفعال على أرض الواقع وهذا ما نشهده من الجانبين األميركي واإلسرائيلي في كل يوم

  ١٦ص/٨/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

 قتل فرص السالم وتوسيع آفاق التطرف: إدارة ترمب

 خالد الشقران. د 

منذ تسلمها مقاليد السلطة اتخذت ادارة الرئيس ترمب سياسة منحازة السرائيل على حساب حق 
الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، حيث عمدت الى تغيير قواعد 

خالل حلول غير واقعية وال يمكن القبول بها وتطبيقها على األرض ادارة الصراع في الشرق األوسط من 
ألنها فقط تصب لصالح اسرائيل وتهمل مصالح األطراف العربية وتخالف القرارات والمعاهدات الدولية، 

  .وجهود اإلدارات األميركية المتعاقبة باعتبارها احدى أهم الدول الداعمة لجهود السالم في الشرق األوسط

 اإلدارة األميركية سياسة أحادية ضربت بعرض الحائط كل القرارات والجهود الدولية حيث أنتهجت
ًاعترفت بالقدس كعاصمة السرائيل ونقل سفارتها اليها، وتبذل جهودا كبيرة القناع بعض الدول لنقل 

 القدس، والمستشفيات الفلسطينية في» االونروا«سفاراتها الى اسرائيل وقطعت المساعدات المالية عن 
وأغلقت مكتب سفارة فلسطين ومقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وأغلقت الحسابات المصرفية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية األمر الذي يجعلها في العرف الدولي واالنساني تخالف أبسط القواعد 

  ومحددات الدور التي تتطلبها أي وساطة دولية يمكن وصفها بالنزيهة

ريق ادارة ترمب بقيادة صهره كوشنر انصاف حلول غير واقعية ويحاول تسويقها بكل ويطرح ف
أساليب الترغيب والترهيب في اطار ما يسمى بصفقة القرن التي تسلب ما تبقى للشعب الفلسطيني من 
ال حقوق خاصة وانها ال تقوم على اقرار مبدأ االرض مقابل السالم كما ورد في قرارات الشرعية الدولية و

تعترف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وكذلك تنهي والى األبد حق العودة إضافة إلى 
القدس «اهمالها وبشكل متعمد لما سمي وباعتراف الرباعية الدولية بقضايا مفاوضات الوضع النهائي 

ًوالتي يجب أن يكون األردن طرفا أساسيا وفاع» والالجئين والحدود والمياه ًال فيها، وكذلك محاوالت تجاوز ً
دور األردن والوصاية الهاشمية التي يعترف بها المجتمع الدولي ويؤيدها، ومحاولة ايهام دول وشعوب 
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المنطقة بأن هذه الوصفة ستجلب السالم واالزدهار االقتصادي للمنطقة، في الوقت الذي ال تتعدى فيه 
  .رب والمسلمين المركزية بثمن بخسالصفقة عن كونها محاولة بائسة لبيع قضية الع

أوالهما أنه بحكم أن أميركا القوة الغالبة : في المحصلة يمكن اإلشارة الى مسألتين مهمتين
والمهيمنة على دول المنطقة تستطيع إدارة ترمب في ظل تحيزها الواضح لدولة االحتالل أن تفرض الحلول 

ستطيع ضمان وفرض تطبيق ذلك على األرض ولن التي تعتقدها األنسب لخدمة حليفتها، لكنها لن ت
تحصل على موافقة وتأييد ودعم عربي علني ولن يكون هناك سالم حقيقي ما لم يوافق الشعب الفلسطيني 
على هذه الحلول ويتبناها، أما المسألة الثانية تتعلق بحقيقة تاريخية مفادها أن محاولة اإلدارة األميركية 

ًادل الذي يمكن أن ينتج سالما حقيقيا وعادال وشامال للصراع العربي االسرائيلي انهاء كل مسارات الحل الع ً ً ً
ًستقود حتما إلى اضعاف معسكر االعتدال في المنطقة والقضاء على ما تبقى له من تأثير على شعوب 

  .المنطقة

  ١٦ص/٨/٨/٢٠١٩الرأي 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  جريمة تصويرية
  

 ٧/٨/٢٠١٩أسرة التحرير  -  هآرتس

، في الساعة الثالثة والنصف قبل الفجر، وصلت قوة من الشرطة الى ٢٠١٨ تشرين الثاني ٤في 
دخل افراد الشرطة الى المنزل ترافقهم كاميرات . منزل عائلة سليمان في حي العيسوية في شرقي القدس

نزل في ذاك الوقت وكان في الم. ، الذي يوثق نشاط الشرطة في المدينة"لواء القدس"المسلسل الدرامي 
، الذي اطلق شرطي عيارا مطاطيا عليه قبل أربع سنوات وتسبب له ١٥احد ابناء العائلة، صالح ابن الـ 

بعد نحو ). دائرة التحقيق مع الشرطة لم تقدم الشرطي مطلق النار الى المحاكمة على االطالق(بالعمى 
.  الى القبو، وهناك ايضا لم يعثروا على شيءساعتين من التفتيش العقيم في المنزل انتقل افراد الشرطة

، وضعها في احدى ١٦وبعد ان ضاق عليهم االمر، توجه احد افراد الشرطة الى السيارة، جلب بندقية ام 
غادر افراد الشرطة المنزل دون اعتقال . زوايا القبو، وهناك التقطت لها الصور وكأنها اكتشفت في المكان

ن الفراد عائلة سليمان هذا التالعب اال بعد بضعة اشهر، حين بثت الحلقة لم يتبي.أو التحقيق مع احد
  . "كان" في هيئة البث "لواء القدس"التاسعة من 

وكأن بهم يريدون أن يضيفوا الخطيئة الى الجريمة، فرافق اكتشاف السالح بتحليل دراماتيكي قدمه 
  .لغة الجسد المضغوطة لرب البيت، وحللوا "االنفاق في غزة"افراد الشرطة مشبهين القبو بـ 
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أول .  التي انتجت المسلسل، لم ينفوا الحقائق"كودا" وفي شركة "كان"في الشرطة، في هيئة البث 
، سحبت هيئة البث الحلقة من موقعها، وأمس، بشكل استثنائي، اعتذرت "هآرتس"امس، في اعقاب كشف 

، كما جاء في بيان "طن كنتيجة لبث المقطعنحن نعتذر عن كل اذى اصاب الموا": الشرطة على الفعلة
فقد غرست . فسواء الشرطة أم منتجو المسلسل ارتكبوا افعاال خطيرة. غير أن االعتذار ال يكفي. الشرطة

فضال عن ذلك، شخص السكان والجيران .الشرطة سالحا ومثلت العثور عليه الغراض العالقات العامة
بابناء العائلة بانهم مجرمون أو عمالء مع الشرطة، وذلك الن أيا البيت وسكانه بسهولة، وبدؤوا يشتغلون 

وهكذا يكون افراد الشرطة لم يشهروا فقط بابناء العائلة بل وشهروا بقرية العيسوية كلها، . منهم لم يعتقل
 ملزمة بفتح فحص شامل، هل في حلقات اخرى من المسلسل زرعت "كان"ان هيئة البث .وعرضوهم للخطر

على الشرطة أن تجمد افراد الشرطة الى أن . لفقت ادلة بحق ابرياء، ونشر النتائج للجمهوراسلحة أو 
اما وزير االمن الداخلي، جلعاد اردان، الذي يسارع الى التعقيب وتثبيت التهمة . تتبين الحقائق على حالها

 فملزم بان يشجب هذه – اي في كل مرة يكون فيها المشبوه فلسطينيا –في كل مرة يتناسب االمر مع فكره 
 .االفعال ويعتذر، وعلى دائرة التحقيق مع افراد الشرطة ان تشرع بالتحقيق

  ١٩ ص٨/٨/٢٠١٩الغد 

***  

  "أس. دي.بي"محكمة أميركية تلزم جامعة بالترخيص لمنظمة 
  

 ٧/٨/٢٠١٩أمير تيفون  -  هآرتس

ك ال يمكنها منع امتيازات محكمة في الواليات المتحدة قررت يوم أمس أن جامعة في والية نيويور
قرار الحكم هو انجاز . ”اس.دي.بي“عن منظمة طالبية بسبب تأييدها لحركة المقاطعة ضد اسرائيل 

بالنسبة للمنظمات المؤيدة للمقاطعة والتي تناضل في السنوات االخيرة ضد موجة تشريعات في الواليات 
 ٢٠١٦ورتهام في نيويورك قررت في العام لجنة الطالب في جامعة ب.المتحدة استهدفت تقييد نشاطها

. ”نادي جامعي للفرع المحلي للمنظمة الطالبية من اجل العدالة في فلسطين“اعطاء مكانة لمنظمة 
 جامعة في أرجاء اميركا وتركز على تأييد المقاطعة السرائيل وتنظيم ١٠٠المنظمة تعمل تقريبا في 

تراف بالفرع المحلي لهذه المنظمة كنادي جامعي كان يمكنها االع. مظاهرات مناوئة السرائيل في الجامعات
من المطالبة بميزانيات من قسم النشاطات الطالبية في الجامعة، واستخدام موارد مختلفة للجامعة من اجل 

 ألف طالب رفضت ١٥الجامعة التي لها حرمين جامعيين في نيويورك ويدرس فيها .الدفع قدما بنشاطاتها
ال يستطيع تأييد منظمة كل هدفها هو “عميد الطلبة شرح في حينه موقفه بأنه . ه المكانةمنح المنظمة هذ

الدفع قدما بمقاربة سياسية معينة والعمل ضد دولة معينة، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه االهداف 
 اس.دي.العميد ذكر بصورة صريحة تأييد المنظمة لحركة بي. ”مناقضة في مضمونها لرؤية الجامعة

 الفلسطيني الذي –ليس هناك موضوع اكثر اثارة للخالف واكثر تعقيدا من النزاع االسرائيلي “وكتب أنه 
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هدف المنظمة حسب اقواله التي قدمت للجنة الطالب . يؤدي في مرات كثيرة الى االنقسام بدل الحوار
مقاربة تشكل حاجز هذه ال. تشجع هذا االنقسام، وخاصة الدعوة لمقاطعة وفرض عقوبات على اسرائيل

في اعقاب الرفض قبل سنتين قدم خمسة طالب التماس ضد .”امام حوار مفتوح وتفهم الواحد لآلخر
وحسب قولهم الجامعة ميزت سلبا ضد نادي المنظمة، وليس هناك بالفعل في انظمتها بند يمكن . القرار

قال الطالب إن الذريعة التي من بين امور اخرى . من منع االعتراف بمنظمة بسبب مواقفها السياسية
يمكن أن يسري بنفس المستوى ايضا على ” تقوم بالتقسيم“طرحها العميد، شطب المنظمة بسبب كونها 

النادي الجمهوري في الجامعة بسبب االنقسام في اوساط االميركيين فيما يتعلق بالرئيس دونالد 
 في مدينة نيويورك، بأن قرار الجامعة أمس حكمت القاضية نانسي بانون، من المحكمة المدنية.ترامب

في قرار حكمها دحضت . يناقض لوائحها وأنه يجب منح المنظمة المكانة التي قررتها لجنة الطالب
القاضية االدعاء بأنه يمكن مقارنة التمييز ضد دولة معينة مع التمييز ضد مجموعة دينية أو عنصرية، 

الجامعة لم توفر قاعدة منطقية لالدعاء .ت المتحدة المتحدةوهو االمر الممنوع حسب الدستور في الواليا
بأن المنظمة يمكنها أن تشجع العنف، والتشويش على نشاطات الجامعة وقمع حرية التعبير أو التمييز 

االدعاء الوحيد كان أن هذه المنظمة تدعو الى "، كتبت بانون، "على اساس الدين والعرق والجنس واألصل
. "هذا ال يعتبر سبب محدد لمنع االعتراف بالمنظمة.  االنتقاد فقط ضد دولة واحدةفرض مقاطعة وتوجه

واضافت القاضية بأنه اذا كان هذا االدعاء ستتم الموافقة عليه من اجل شطب المنظمة فسيكون باالمكان 
  ".رانيامجموعة طالبية تعارض االحتالل الصيني في التيبت واالحتالل الروسي في اوك“في المستقبل شطب 

تنازلت “المحامي الذي مثل الطالب، الين ليفين، قال في اعقاب قرار الحكم بأن جامعة فورتهام 
يؤكد “وأن قرار القاضية . "عن التزامها بتشجيع وجهة النظر االنتقادية لمواضيع لها صلة بالشأن العام

  ".التزام جهاز القضاء بأن يتم سماع اعتبارات التجمعات الضعيفة

ات التي تعمل ضد حركة المقاطعة في اميركا تفحص اآلن قرار القاضية من اجل أن تفهم المنظم
 في السنتين ".اس .دي .بي"اذا كان من شأنه أن يكون له تداعيات على محاكمات اخرى مرتبطة بالـ 

الية محاكم فيدر. االخيرتين قدمت عدة التماسات في اميركا ضد قوانين مرتبطة بالمقاطعات على اسرائيل
في واليتي كنزاس واريزونا قررت لصالح الملتمسين، في حين أنه في والية تكساس فان التماس قدمته 
معلمة فقدت عقد حكومي بسبب رفضها التوقيع على تصريح بأنها ال تقاطع اسرائيل، أدى الى تخفيف 

 .القانون القائم بهذا الشأن

  ١٩ ص٨/٨/٢٠١٩الغد 

*** 

  

  



 
١٨

 اخبار باالنجليزية

Israel advances plans for more than 2,300 settlement units 
 

West Bank settlement plans increased to 6,742 units in 2017 from 2,629 the previous year 

By AFP - Aug 06,2019 - Last updated at Aug 06,2019OCCUPIED JERUSALEM — Israel 

has advanced plans for more than 2,300 settlement units in the occupied West Bank, the 

latest in a surge of such approvals since US President Donald Trump took office, an NGO 

said Tuesday. 

A defence ministry planning committee issued the approvals while meeting over the past 

couple of days, the Peace Now NGO said in a statement. The 2,304 settlement units are at 

various stages in the approval process. 

"The approval of settlement plans is part of a disastrous government policy designed to 

prevent the possibility of peace and a two-state solution, and to annex part or all of the 

West Bank," said Peace Now, which closely monitors Israeli settlement building. 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pledged before April elections to annex 

settlements in the West Bank, a move sought by the country's far-right. 

The settlement movement wields heavy influence in Israeli right-wing politics, and 

Netanyahu is again up for reelection in new polls on September 17 after he failed to form a 

governing coalition following the previous vote. 

Annexing settlements on a large-scale in the West Bank could prove to be a death knell for 

the two-state solution, long the focus of international efforts to resolve the Israeli-

Palestinian conflict. 

Last week, Israel's Cabinet gave rare approval to 700 Palestinian homes in the part of the 

West Bank under the country's full control while also approving 6,000 units for settlers. 

Details of those plans were not publicly released, and some of the 6,000 settler units may be 

included in this week's committee approvals, said Peace Now's Hagit Ofran. 

The plan for Palestinians, though relatively small and far outweighed by the new 

settlements, could allow Netanyahu to argue he is making efforts in favour of the White 

House's long-awaited peace plan. 

Trump’s son-in-law and senior aide Jared Kushner visited the region, including Israel, last 

week to discuss the peace plan. 

Kushner has said his plan will not mention a two-state solution because “it means one thing 

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

  

Legalising wildcat settlements  

  

Trump has swung US policy strongly in favour of Israel since taking office and the 

Palestinians have already dismissed the upcoming peace plan, calling his administration 

blatantly biased against them. 

Palestinian leaders have boycotted the White House since Trump recognised Jerusalem as 

Israel’s capital in 2017. 

The Jerusalem recognition was part of a series of moves against them by Trump, including 

cutting hundreds of millions of dollars in aid and shutting the de facto Palestinian embassy 

in Washington. 

Trump has also been far less critical of Israeli settlement building than former president 

Barack Obama’s administration, and settlement approvals have sharply increased since he 

took office, Peace Now says. 
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West Bank settlement plans increased to 6,742 units in 2017 compared with 2,629 the 

previous year, Obama’s last in office, according to Peace Now. 

Another 5,618 settlement units were approved in 2018, the NGO says. 

This week’s approvals include the legalisation of three wildcat settlements, known as Givat 

Salit, Ibei Hanahal and Haroeh Haivri. 

All settlements are viewed as illegal under international law, which Israel disputes. 

It differentiates between settlements it has approved and those it has not, known as 

outposts. 

It regularly grants retroactive approval to outposts. 

According to Peace Now, this week’s approvals also include plans for 194 units in the 

Ganei Modiin settlement. 

It says construction for those plans would occur near Israel’s separation barrier, which 

cuts off the West Bank. 

Israel recently demolished some 70 Palestinian homes — most of which were still under 

construction — near the separation barrier, saying they were built illegally and were a 

danger to security. 

Peace Now says the Ganei Modiin settlement plans were approved after developers agreed 

to pay for construction of a high wall for security purposes. 

Israel began building the separation barrier during the second Palestinian Intifada and 

claims it is for security reasons. 

Palestinians see it as an “apartheid wall” and a potent symbol of the occupation. 

Israel occupied the West Bank and east Jerusalem in the 1967 war. It later annexed East 

Jerusalem in a move never recognised by the international community. 
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Palestinian children in Israeli military court 
 

On July 29, four-year-old Muhammad Rabi’ Elayyan was reportedly summoned for 

interrogation by the Israeli police in occupied Jerusalem. 

The news, originally reported by the Palestinian News Agency (WAFA), was 

later denied by the Israeli police, likely to lessen the impact of the PR disaster that 

followed.  

The Israelis are not denying the story in its entirety, but are rather arguing that it was not 

the boy, Muhammad, who was summoned, but his father, Rabi’, who was called into the 

Israeli police station in Salah Eddin Street in Jerusalem, to be questioned regarding his 

son’s actions.  

The child was accused of hurling a stone at Israeli occupation soldiers in the Issawiyeh 

neighbourhood, a constant target for Israeli violence. The neighbourhood has also been the 

tragic site for house demolition under the pretext that Palestinians there are building 

without permits. Of course, the vast majority of Palestinian applications to build in 

Issawiyeh, or anywhere in Jerusalem, are denied, while Jewish settlers are allowed to build 

on Palestinian land, unhindered. 

With this in mind, Issawiyeh is no stranger to the ridiculous and unlawful behaviour of the 

Israeli army. On July 6, a mother from the beleaguered neighbourhood was arrested as a 

means to put pressure on her teenage son, Mahmoud Ebeid, to turn himself in. The mother 

“was taken by Israeli police as a bargaining chip”, Mondoweiss reported, quoting the 

Jerusalem-based Wadi Hileh Information Centre. 
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Israeli authorities are justified in feeling embarrassed by the whole episode concerning the 

four-year-old boy, thus the attempt at poking holes in the story. The fact is WAFA’s 

correspondent in Jerusalem had, indeed, verified that the warrant was in Muhammad’s, 

not Rabi’s, name. 

While some news sources bought into the Israeli ‘hasbara’, readily conveying the Israeli 

cries of “fake news”, one must bear in mind that this event is hardly a one-off incident. For 

Palestinians, such news of detaining, beating and killing children is one of the most 

consistent features of the Israeli occupation since 1967.  

Just one day after the summoning of Muhammad, Israeli authorities also interrogated the 

father of a six-year-old child, Qais Firas Obaid, from the same neighbourhood of 

Issawiyeh, after accusing the boy of throwing a juice carton at Israeli soldiers. 

“According to local sources in Issawiyeh the [Israeli] military sent Qais’ family an official 

summons to come to the interrogation centre in Jerusalem on Wednesday [July 31] at 8 

am,” reported the International Middle East Media Centre (IMEMC). In one photo, the 

little boy is photographed while holding up to a camera the Israeli military order written in 

Hebrew. 

The stories of Muhammad and Qais are the norm, not the exception. According to the 

prisoners’ advocacy group, Addameer, there are currently 250 children in Israeli prisons, 

with approximately 700 Palestinian children going through the Israeli military court 

system every single year. “The most common charge levied against children is throwing 

stones, a crime that is punishable under military law by up to 20 years,” Addameer reports. 

Indeed, Israel has so much to be embarrassed about. Since the start of the second intifada, 

the popular uprising of 2000, some 12,000 Palestinian children have been detained and 

interrogated by the Israeli army. 

But it is not only children and their families that are targeted by the Israeli military, but 

also those who advocate on their behalf. On July 30, Palestinian lawyer, Tariq Barghouth, 

was sentenced to 13 years in prison by an Israeli military court for “firing at Israeli buses 

and at security forces on a number of occasions”. 

As flimsy as the accusation of a well-known lawyer firing at “buses” may sound, it is 

important to note that Barghouth is well-regarded for his defence of many Palestinian 

children in court. Barghouth was a constant source of headache for the Israeli military 

court system for his strong defence of the child, Ahmad Manasra.  

Manasra, then 13-years of age, was tried and indicted in Israeli military court for allegedly 

stabbing and wounding two Israelis near the illegal Jewish settlement of Pisgat Ze’ev in 

Occupied Jerusalem. Manasra’s cousin, Hassan, 15 was killed on the spot, while wounded 

Ahmad was tried in court as an adult. 

It was the lawyer, Barghouth, who challenged and denounced the Israeli court for 

the harsh interrogation and for secretly filming the wounded child as he was tied to his 

hospital bed. 

On August 2, 2016, Israel passed a law that allows authorities to “imprison a minor 

convicted of serious crimes such as murder, attempted murder or manslaughter, even if he 

or she is under the age of 14”. The law was conveniently crafted to deal with cases like that 

of Ahmad Manasra, who was sentenced on November 7, 2016, three months after the law 

was approved, to 12 years in prison. 

Manasra’s case, the leaked videos of his abuse by Israeli interrogators and his harsh 

sentence placed more international focus on the plight of Palestinian children in the Israeli 

military court system. 

“Israeli interrogators are seen relying on verbal abuse, intimidation and threats to 

apparently inflict mental suffering for the purpose of obtaining a confession,” Brad Parker, 
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attorney and international advocacy officer at Defence for Children- Palestine, said at the 

time. 

The United Nations Convention on the Rights of the Child, of which Israel, as of 1991, is a 

signatory, “prohibits torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 

punishment”. Yet, according to Parker, “ill treatment and torture of Palestinian children 

arrested by Israeli military and police is widespread and systematic”. 

So systematic, in fact, that videos and reports of arresting very young Palestinian children 

are almost a staple on social media platforms concerned with Palestine and Palestinian 

rights. 

The sad reality is that Muhammad Elayyan, four, and Qais Obaid, six, and many children 

like them, have become a target of Israeli soldiers and Jewish settlers throughout the 

occupied Palestinian territories.  

This horrendous reality must not be tolerated by the international community. Israeli 

crimes against Palestinian children must be effectively confronted as Israel, its inhumane 

laws and iniquitous military courts must not be allowed to continue their uncontested 

brutalisation of Palestinian children.  

Ramzy Baroud is a journalist, author and editor of Palestine Chronicle. His last book is 

“The Last Earth: A Palestinian Story” (Pluto Press, London) 
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