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  سياسية شؤون

  ٢٠١٩البرلمان العربي يرصد انتهاكات قوات االحتالل في األراضي الفلسطينية للعام 

 
أصدر البرلمان العربي تقريره السنوي عن االنتهاكـات التـي ارتكبتهـا القـوة القائمـة  - قنا –القاهرة 

الذي يرصد م، و ٢٠١٩باالحتالل (الكيان اإلسرائيلي) ضد الشعب الفلسطيني في االراضي الفلسطينية للعام 
 .أبرز الجرائم واالنتهاكات ضد الشعب الفلسطيني األعزل

تضـمن التقريــر ســتة محـاور رئيســية تمثلــت فـي استشــهاد وٕاصــابة مئـات الفلســطينيين علــى أيــدي 
قوات االحتالل، واستمرار الحصار والقيود على حريـة الحركـة فـي األراضـي الفلسـطينية المحتلـة، واالعتقـال 

يــره مــن صــنوف المعاملــة غيــر اإلنســانية، والضــم واالســتيالء علــى األراضــي بهــدف وممارســة التعــذيب وغ
 .االستيطان، وهدم البيوت والمنشآت، واالنتهاكات في مدينة القدس المحتلة

ــة  ــة والدولي ــات اإلقليمي ــدولي والمنظمــات واالتحــادات والبرلمان ــي المجتمــع ال وطالــب البرلمــان العرب
بضرورة التحرك الفوري لتوفير الحماية للشعب الفلسـطيني وٕايقـاف االنتهاكـات المسـتمرة التـي ترتكبهـا قـوة 

 .االحتالل يوميًا بحقه
ع عن حقـوق الشـعب الفلسـطيني، وأن يكـون وأعرب البرلمان عن أمله أن ُيساهم التقرير في الدفا

أداة يتم االستناد إليها أمام العالم أجمع لرصد وتوثيق هذه الجرائم واالنتهاكات والمطالبة بمحاسبة مرتكبـي 
  .هذه الجرائم البشعة

 ١١/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * *  

 وعقوبات أوروبية تنتظر إسرائيل»... الضمّ «قرارات فلسطينية مرتقبة ضّد 

 عريقات يتهم السفير األميركي بالحّث على العنف والقتل

  
ــون ــاح زب ــدأت – رام اهللا: كف ــة  ب ــة معاقب ــة حــول كيفي ــي مناقشــات داخلي مفوضــية االتحــاد األوروب

قــت تعلــن فيــه القيــادة الفلســطينية، نهايــة إســرائيل، فــي حــال طبقــت ســيادتها علــى الضــفة الغربيــة، فــي و 
  .األسبوع، عن برنامج واستراتيجية كاملين للرد على المخططات اإلسرائيلية لضم أجزاء من الضفة

إن الذي يقود هذه الخطوة هو وزير خارجية االتحـاد » يسرائيل هيوم«وقال تقرير نشر في صحيفة 
ومــن المتوقــع أن يجتمــع وزراء ». نــذ ســنوات كثيــرةالــذي يعــرف بمواقفــه ضــد إســرائيل م«جوزيــف بوريــل، 

خارجية الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، الخميس، وسيناقشون قضية فرض السيادة اإلسرائيلية على 
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الضفة الغربية. ومع ذلك يبدو أنه لن يتم اتخاذ أي قرار، ألن هذا سيكون بعد يـوم واحـد فقـط مـن تنصـيب 
  .يةالحكومة الجديدة اإلسرائيل

وبموجب دستور االتحاد األوروبي، ال يمكن اتخاذ قرارات ذات مغزى للسياسة الخارجية إال بموافقـة 
جميع األعضاء، ويعول اإلسرائيليون على أن الصداقات اإلسرائيلية داخـل االتحـاد سـتعوق مبـادرات لفـرض 

  .عقوبات شديدة ضد إسرائيل
ء الفلســطينية أن هنــاك حراكــًا مكثفــًا داخــل وأكــد مصــدر أوروبــي فــي تصــريح نشــرته وكالــة األنبــا

من أجل بحث سبل مواجهة الخطط اإلسرائيلية التي ينظر إلى أنها «االتحاد األوروبي في األسابيع األخيرة، 
  .»إن تحققت؛ فستعني إنهاء حل الدولتين، وفشًال للمشروع السياسي الذي يدعمه االتحاد في المنطقة

عليه، رغم التوقعات  ٢٧اذه داخل االتحاد يتوجب موافقة األعضاء الـولفت إلى أن أي قرار يتم اتخ
حتـى يـتم تفـادي (فيتـو) بعـض «بأن تعترض بعض الدول نظرًا للعالقات التي تجمعها مـع إسـرائيل. وتـابع: 

) الــذي تتلقــى مــن ٢٠٢٧الـدول، فــإن االتحــاد ســيلجأ إلـى خطــوات أخــرى، مثــل تجميــد (برنـامج هــورايزون 
 -بحثية إسرائيلية مليارات الدوالرات، إضافة إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة األوروبيـة خالله مؤسسات 

اإلسرائيلية التـي تتـيح لألخيـرة حريـة الوصـول إلـى األسـواق األوروبيـة، فـي حـين أن عـدم تجديـد االتفاقيـة 
  .»سيعني حرمان إسرائيل من فوائد اقتصادية كبيرة

إســـرائيل، فقـــد يكـــون أقـــوى اقتـــراح أن تقـــوم الســـويد وآيرلنـــدا وبقـــدر مـــا هـــو معـــروف حاليـــًا فـــي 
ولوكسمبورغ، بإلغـاء اتفاقيـة الشـراكة التـي تـنظم العالقـة بـين االتحـاد وٕاسـرائيل، وفـي هـذه الحالـة سـيكون 

حيـــث تتلقـــى » ٢٠٢٧هـــورايزون «الضـــرر االقتصـــادي كبيـــرًا، وباإلضـــافة الســـتبعاد إســـرائيل مـــن برنـــامج 
م والتكنولوجيــا منحــًا تراكميــة لمئــات الماليــين مــن الشــواقل، فــإن الســيناريو اآلخــر مؤسســات البحــث والعلــو 

  .مع إسرائيل، التي تنتظر التصديق النهائي من قبل االتحاد» اتفاقية السماء المفتوحة«الممكن هو تعليق 
وأشار المصدر إلى أن االتحاد األوروبي سيواصل مساعيه بالضغط على إسرائيل لمنعها من اتخاذ 
أي خطوات أحادية عبر القنوات الدبلوماسـية والسياسـية، مبينـًا أن اتخـاذ إسـرائيل أي خطـوات سيضـر بهـا 

  ..على المدى البعيد
ائب عريقــات، إن القيــادة فــي شــأن متصــل، قــال أمــين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر صــ

الفلسطينية ستعلن الخميس المقبل، عن برنامج واستراتيجية كاملين للرد على المخططات اإلسرائيلية لضـم 
  .أجزاء من الضفة

وأكــد عريقــات أن اجتماعــًا سيترأســه الــرئيس محمــود عبــاس سيضــع آليــات الــرد علــى قــرارات ضــم 
الكاملة عن أي خطوات تقوم بها إسرائيل في هذا الشأن، مؤكدا الضفة، محمًال اإلدارة األميركية المسؤولية 

قيـام دولـة فلسـطينية سـيتم «أن تصريحات السفير األميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان، التي قال فيهـا إن 
وقاحـة غيـر مسـبوقة مـن رجـل عقائـدي يحـّث علـى العنـف «، هي »عندما يتحول الفلسطينيون إلى كنديين



 
٥

الفريق األميركي الذي يضم فريدمان وشاكلته، استيطاني بامتيـاز يهـدف «وأضاف أن ». والقتل واالستيطان
واتهم عريقات اإلدارة األميركيـة بالعمـل المباشـر ضـد الفلسـطينيين، وقـال ». إلى فرض الوقائع على األرض

ميركيـة إلـى قرارًا ضد الفلسطينيين خـالل العـامين الماضـيين، منهـا نقـل السـفارة األ ٤٧إن واشنطن اتخذت 
، وشــطب ملــف »األونــروا«القــدس، وٕاغــالق مكتــب منظمــة التحريــر، ووقــف االلتزامــات الماليــة األميركيــة لـــ

  .الالجئين
ــاس لجنــة مشــتركة مــن أعضــاء مــن اللجنتــين التنفيذيــة  ــأتي بعــد تشــكيل عب واجتمــاع الخمــيس ي

مـن الضـفة الغربيـة. وطلـب عبـاس والمركزية لوضع آليات الرد على القرار اإلسرائيلي المحتمل بضم أجـزاء 
مــن اللجنــة وضــع ردود وســبل مواجهــة التــداعيات المحتملــة سياســيًا واقتصــاديًا وأمنيــًا بعــد قــرارات الســلطة 

  .المرتقبة
ــة  ــك السياســية واألمني ــي ذل ــا ف ــع إســرائيل بم ــات م ــل االتفاق ــدور الحــديث عــن وقــف الســلطة ك وي

إلى إلغاء االتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها بما فيها األمنية واالقتصادية، وكذلك الواليات المتحدة، إضافة 
  .وتعليق االعتراف بها. وهي خطة سيكون لها على األغلب ثمن باهظ على األرض

ويعنــي اتخــاذ هــذه القــرارات إمكانيــة انهيــار الســلطة القائمــة. ويخشــى الفلســطينيون مــن أن تقــدم 
فيذ قرارات ضم األغـوار والمسـتوطنات فـي الضـفة الغربيـة، وهـي الحكومة اإلسرائيلية الجديدة سريعًا على تن

قرارات تعني فرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق تشـكل أكثـر مـن ثلثـي الضـفة الغربيـة، تضـمن التواصـل 
  .الجغرافي للسلطة الفلسطينية، وتشكل كذلك حدودها الوحيدة الممكنة إلى العالم الخارجي

ات الضـــّم، كمـــا رفضـــها االتحـــاد األوروبـــي وروســـيا، والصـــين، ورفضـــت الجامعـــة العربيـــة مخططـــ
واليابـــان، والســـكرتير العـــام لألمـــم المتحـــدة، ودول عـــدم االنحيـــاز، ودول االتحـــاد األفريقـــي، ودول أميركـــا 

  .الالتينية والكاريبي
 ١١/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * *  

  مسؤولون أمميون يدعون (إسرائيل) إلطالق سراح األطفال الفلسطينيين

  
مســؤولون أمميــون، ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، إلــى إطــالق ســراح  دعــا –فلســطين أون اليــن 

-جميع األطفال الفلسطينيين المحتجزين، لديها، فوًرا، في ظل األزمة الناجمة عن فيـروس كورونـا (كوفيـد
١٩(.  

ان مشـترك، صـادر اليـوم اإلثنـين، عـن المنسـق اإلنسـاني فـي األرض الفلسـطينية جاء ذلـك فـي بيـ
المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لمنظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في دولة فلسطين 
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جينيفيــف بــوتن، ورئــيس مكتــب مفــوض األمــم المتحــدة الســامي لحقــوق اإلنســان فــي األرض الفلســطينية 
  ة جيمس هينان. المحتل

وأعرب المسؤولون األمميون عـن قلقهـم إزاء اسـتمرار احتجـاز األطفـال الفلسـطينيين لـدى سـلطات 
االحتالل اإلسرائيلية. وشددوا على ضرورة عـدم اعتقـال األطفـال أو احتجـازهم إال كمـالذ أخيـر وألقصـر فتـرة 

ت عليها سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي زمنية مناسبة، وهذا ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، التي صادق
  ودولة فلسطين. 

وأكدوا ضرورة أن تولي الدول، عند تفشي وباء، قدًرا متزايًدا مـن االهتمـام باحتياجـات األطفـال إلـى 
الحماية وحقوقهم، ويجب أن تشّكل المصالح الفضلى لهم اعتباًرا رئيسًيا في جميع اإلجراءات التـي تتخـذها 

إلى ان االطفال المحتجزين يواجهون خطًرا متزايًدا بتعرضـهم لإلصـابة بفيـروس كورونـا الحكومات. وأشاروا 
)، بالنظر إلى غياب تدابير التباعد االجتماعي وغيرها من التدابير الوقائية أو صعوبة تحقيقهـا ١٩-(كوفيد

  في أحوال كثيرة. 
ذ بدايـة أزمـة كورونـا فـي األراضـي المحتلـة، ال تـزال اإلجـراءات القانونيـة معّلقـة، وُألغيـت وقالوا: من

جميع الزيارات إلى سجون االحتالل تقريًبا، وُيحرم األطفـال مـن التواصـل الشخصـي مـع ُأسـرهم ومحـاميهم. 
لقانونيــة التــي وهــذا يســّبب مشــقة إضــافية ومعانــاة نفســية ويحــول بــين األطفــال وبــين تلّقــي االستشــارات ا

  يستحقونها. 
وشددوا على أن أفضل سبيل لكفالة حقوق األطفال المحتجزين في ظل وباء خطير في أي بلـد هـو 

  إطالق سراحهم من االحتجاز. 
ــر مــن  ــال أكث ــوات االحــتالل اعتق ــات  ١٨٠وتواصــل ق ــداءات والمطالب ــي ســجونها، رغــم الن طفــال ف

س كورونا، الذي أضاف خطرا جديدا على مصيرهم، إضافة إلى المتكررة بإطالق سراحهم جرّاء انتشار فيرو 
خطر استمرار اعتقالهم في سجون ال تتوفر فيهـا أدنـى الشـروط الخاصـة بحمايـة طفـولتهم. ويقبـع األسـرى 

 ٦٧٠٠ُسـجلت أكثـر مـن  ٢٠١٥األطفال فـي ثالثـة سـجون، وهـي: عـوفر، ومجـدو، والـدامون، ومنـذ عـام 
والفتيـة الفلسـطينيين، وكانـت أعلـى نسـبة لعمليـات اعتقـال األطفـال فـي  حالة اعتقال بـين صـفوف األطفـال

التي شهدت بداية الهبة الشـعبية، حيـث بلغـت حـاالت االعتقـال بـين  ٢٠١٥الثالثة أشهر األخيرة من عام 
  .حالة، تركزت غالبيتها في القدس المحتلة ٢٠٠٠صفوفهم في ذلك العام 

  ١١/٥/٢٠٢٠ فلسطين أون الين

  

  

  

  



 
٧

  اعتداءات

  تحذيرات مقدسية من خطورة نوايا االحتالل بحق المسجد األقصى القدس
 

المبـارك  المسـجد األقصـى حذر الباحث في شـؤون القـدس د. جمـال عمـرو مـن خطـر شـديد يتهـدد
 .ونوايا سيئة يعد لها االحتالل من عدة جوانب

رئ لجامعـة الـدول وطالب عمرو األمة العربية واالسالمية بتجاوز كل التناقضات وعقد اجتمـاع طـا 
العربية ولمنظمة التعاون اإلسالمي ورص الصفوف وتوحيد الكلمـة، وٕاطـالق حريـة الشـعوب لنصـرة القـدس 

 .واألقصى قبل فوات األوان
للسـيطرة ” كورونـا“هنادي الحلواني، أن االحـتالل يسـتغل جائحـة  بدورها أكدت المرابطة المقدسية 

 .على المسجد األقصى والبلدة القديمة
طالبت الحلواني خـالل أمسـية أقامتهـا الكتلـة اإلسـالمية فـي جامعـات الضـفة عبـر منصـة زووم، و  

وتقسيمه، محذرة مـن سـماح االحـتالل للمسـتوطنين  األقصى بمواجهة مخططات االحتالل الرامية إلى تهويد
 .بأداء طقوسهم التلمودية قرب أبوابه، والسماح لهم بالصالة في ساحة حائط البراق

وأشارت الحلواني الى أن المسـتوطنين ينظمـون مظـاهرات علـى أسـوار األقصـى، ويطـالبون بشـكل  
 .”عيد توحيد القدس“رمضان لالحتفال بما يسمى  ٢٩يومي للسماح لهم باقتحامه وخاصة في 

ودعت المرابطة المقدسية لرفض التطبيـع والمطبعـين، ومقاطعـة االحـتالل ومنتجاتـه بكافـة أشـكالها 
 .قافية أو التجاريسواء الث

ونوهت حلواني الى أهمية دور الشباب في نصرة األقصى، وخاصة مـا تقدمـه الحركـة الطالبيـة مـن 
  .وعي مستمر للدفاع عن المسجد، وٕابقاء قضيته حية في نفوس الشباب الفلسطيني وشباب األمة

 ١١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
* * *  

  إسرائيل ُتهدد بإغالق جمعية فلسطينية في القدس
 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، مساء اليوم األحد، بإغالق جمعية فلسـطينية  هددت – سوا –القدس 
 .الُمحتلة القدس في بلدة بيت حنينا ب

وقالت سلفيا أبـو لـبن رئيسـة جمعيـة "تطـوع األمـل": "لقـد تـم اسـتدعائي للتحقيـق فـي (المسـكوبية) 
حول نشاطات الجمعية وتم تهديدي بأنه سيتم خالل أربعـة أيـام باستصـدار قـرار بـإغالق الجمعيـة مـن قبـل 

وخـرق السـيادة وزير الداخليـة االسـرائيلي أرييـه درعـي، بحجـة العمـل فـي القـدس لصـالح السـلطة الوطنيـة 
  ".اإلسرائيلية

 ١٠/٥/٢٠٢٠وكالة سوا اإلخبارية 



 
٨

  االحتالل يفرض تغييرات غير مسبوقة بالوضع القائم في "األقصى" مستغًال أزمة "كورونا"

  
 .... -محمد أبو خضير -"القدس" دوت كوم -القدس

  ضجة على مواقع التواصل حول إغالق األقصى
منصات التواصل االجتماعي كانت غصت بما ُنشر عن الوقائع التي فرضها االحتالل على األوقاف 

يومـًا مـن اإلغـالق الخطيـر للمسـجد األقصـى، ومنهـا أن  ٤٩مية في المسجد األقصى المبارك خـالل اإلسال
هنــاك قائمــة بأســماء مــوظفي األوقــاف وطبيعــة مهــامهم وأمــاكن عملهــم ســلمت للشــرطة اإلســرائيلية خــالل 

  األزمة.
ن" بالـدخول ومن بين ما ضجت به مواقع التواصل أن شرطة االحتالل تسـمح، حاليـًا، فقـط "للمعنيـي

في أوقات عملهم وفق هذه القائمـة فقـط، وبوجـود هـذه القائمـة باتـت الشـرطة اإلسـرائيلية هـي التـي تـتحكم 
والمرجعية في دوام المـوظفين، وبـات موظفـو األوقـاف هـم الضـيوف فـي المسـجد أو خـالل الـدوام، أمـا بعـد 

، فال تسمح شرطة االحتالل لموظفي الدوام في ساعات بعد الظهر، حيث يعود جميع الموظفين إلى منازلهم
الدائرة بدخول المسجد لصالة المغرب والعشاء والتراويح، فيما تسـاءل رواد مواقـع التواصـل عمـن سـّلم تلـك 

  القائمة لشرطة االحتالل، وٕامكانية تصحيح ما حصل.
  االحتالل يستغل أزمة كورونا لفرض تضييقات على موظفي األوقاف

جائحــة كورونــا لفــرض إجراءاتــه علــى األقصــى، حيــث كشــفت مصــادر  ويبــدو أن االحــتالل يســتغل
مقدسية مطلعة، السبت، أن قوات االحتالل تستغل أزمة فيروس كورونا المسـتجد الراهنـة، لفـرض إجـراءات 

  تضييق غير مسبوقة على موظفي األوقاف اإلسالمية بمدينة القدس المحتلة.
ض تغييــرات جديــدة علـى الوضــع القــائم بالمســجد وأفـادت المصــادر ذاتهــا أن ســلطات االحـتالل تفــر 

األقصى، إذ إن االحتالل فرض إغالقًا كامًال على جميع أبواب المسجد، مـع إبقـاء بـاَبي األسـباط والسلسـلة 
  فقط مفتوحين.

وأكــدت المصــادر أن كــال البــابين يتواجــد فــي محيطهمــا حضــور كثيــف لشــرطة االحــتالل، وأن "بــاب 
لغزالـي المحاطـة بنقـاط عـدة لشـرطة االحـتالل، وبـاب السلسـلة يفـتح علـى مقـر األسباط يفتح علـى سـاحة ا

  للشرطة اإلسرائيلية ومقر للجيش (حرس الحدود) بالمدرسة التنكزية مباشرة".
ــا مقــر دائــرة األوقــاف  إغــالق جميــع أبــواب المســجد األقصــى، ووفــق المصــادر ذاتهــا، عــزل عملًي

في الجزء الشمالي من الرواق الغربي لألقصى، والمقر بعيد عن  اإلسالمية، الموجود في المدرسة المنجكية
  األبواب التي بقيت مفتوحة.



 
٩

وأشارت المصادر إلى أن موظفي دائـرة األوقـاف اإلسـالمية بالقـدس، يعملـون داخـل األقصـى، لكـن 
األقصى بات مغلقـًا، وهـو بـاب "المجلـس"، وهـي خطـوة غيـر مسـبوقة مـن الباب الذي يربط مقرهم بالمسجد 

  قبل قوات االحتالل، ألن باب المجلس حلقة الوصل بين األوقاف وموظفيها والمسجد األقصى.
  إغالق باب المجلس بوجه موظفي األوقاف سابقة تاريخية ومناورة لعزلهم

صادر ذاتها أنه سابقة تاريخيـة خطيـرة، إغالق باب المجلس في وجه موظفي األوقاف ترى فيه الم
ألن هـذا البــاب ُســمي باسـم بــاب المجلــس نسـبة إلــى المجلــس اإلسـالمي األعلــى الــذي اتخـذ مــن المدرســة 
المنجكية مقًرا له منذ ثالثينيات القرن العشرين، إذ إن هذه الخطوة تشكل "أول مناورة إسرائيلية لعزل دائرة 

  قصى، وهي الدائرة المسؤولة عن المسجد وٕادارته وصيانته وٕاعماره".األوقاف اإلسالمية عن المسجد األ
وتطلــب شــرطة االحــتالل المتمركــزة علــى بــابي األســباط والسلســلة، فيمــا يتعلــق بــإجراءات الــدخول 
والخــروج مــن األقصــى، مــن مــوظفي دائــرة األوقــاف بطاقــات الهويــة، حيــث زودت األخيــرة االحــتالل تحــت 

  لموظفين وأماكن عملهم الرسمية وطبيعة مهامهم، وفق المصادر.الضغط، بقائمة شاملة با
واعتبـــرت المصـــادر ذاتهـــا أن هـــذه الخطـــوة تكمـــن خطورتهـــا فـــي تحـــول مكانـــة مـــوظفي األوقـــاف 
اإلسالمية، إلى ضيوف داخل األقصى، بمعنى من يتحكم بقرار الدخول والخـروج هـم شـرطة االحـتالل، وهـو 

  .١٩٦٧عام أمٌر لم يحصل منذ احتالل األقصى 
ومنذ األيام اُألولى إلغالق المسجد األقصى المبارك بدأت شرطة االحتالل بإحصاء موظفي األوقاف 

أشـخاص، حتـى وٕان كـانوا  ١٠الذين يقيمـون صـلوات الجماعـة، وحـررت لهـم مخالفـات إن كـانوا أكثـر مـن 
ى، فـي حـين يتجّمـع جنـود متباعدين، فـي محاولـة للتأكيـد علـى سـريان اإلجـراءات اإلسـرائيلية داخـل األقصـ

  االحتالل بالعشرات عند المخفر القريب من صحن قبة الصخرة المشرفة.
  الجاري ٢٢مخاوف من اقتحامات المستوطنين لألقصى في 

وتتصاعد المخاوف هذه األيام من دعوات جماعات الهيكل المزعوم القتحام ضخم للمسجد األقصـى 
بب تفشي فيروس كورونا، فيما يسـمى "يـوم القـدس"، الـذي يوافـق المبارك، المغلق حاليًا أمام المصلين بس

  من الشهر الجاري. ٢٢ذكرى استكمال احتالل القدس بالتقويم العبري، الذي يوافق يوم الجمعة، في 
وتقدمت الجماعات اليمينية المتطرفة وجماعات الهيكـل المزعـوم بطلـب للمحكمـة العليـا اإلسـرائيلية 

تح المسجد األقصى بشكٍل عاجٍل لالقتحامات، مع اقتراب "يوم القـدس"، كمـا تظـاهر تطالبها بإصدار قرار بف
العشــرات مــن عناصــر وأعضــاء "جماعــات اتحــاد الهيكــل" بدايــة الشــهر الجــاري، قــرب جســر بــاب المغاربــة 
الُمفضي إلى المسجد األقصى في ساحة البراق للمطالبة بإعادة فتح األقصى لهم، والصالة فيه، فـي حملـة 

  نسقة ومدروسة في ظل وباء كورونا.م
  ١١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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  صيام: االحتالل يطبق صفقة القرن بالقدس

 
ــب محــافظ قــال – ســوا –القــدس  ــوم الســبت  القــدس نائ ــايو  ٩عبــد اهللا صــيام ، الي إن  ٢٠٢٠م

االحتالل ماض في تنفيذ برنامجه االستيطاني في القدس المحتلة المتمثل باعتقال القيادات المقدسية يأتي 
صفقة القرن، وٕاغالق مؤسساتنا  مقدسة وتهويدها، تطبيقا لفي إطار بسط السيطرة الكاملة على المدينة ال

 . بما فيها التعليمية وتلفزيون فلسطين
وشدد صيام في حـديث إلذاعـة صـوت فلسـطين الرسـمية، علـى ضـرورة إسـناد الموقـف الفلسـطيني 

، بــأن القــدس بكــل مكوناتهــا ومقدســاتها االســالمية والمســيحية محمــود عبــاس الــذي يقــوده الســيد الــرئيس
  .عاصمة لدولة فلسطين، طبقا للقرارات الدولية، للحفاظ على وجهها العربي واالسالمي

 ٩/٥/٢٠٢٠وكالة سوا اإلخبارية 

  

  مقدسية شؤون

  أسباب تعليق دخول المصلين للمسجد األقصى ما زالت قائمة :"مجلس األوقاف"

 
مجلس األوقاف والشـؤون المقدسـات اإلسـالمية جلسـة طارئـة امـس  عقد – صويلح أنس –عمان 

في إطار انعقـاده الـدائم، واجتماعاتـه المتواصـلة لمتابعـة المسـارات المتعلقـة بشـأن اسـتمرار تعليـق وصـول 
لمسجد األقصى المبارك بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا، وتابع المجلس الـدعوات التـي المصلين إلى ا

ــى اعــادة فــتح المســجد أمــام  ــدعو إدارة األوقــاف إل ــي ت ــداولها علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي والت ــتم ت ي
 .المصلين وتحميلها مسؤولية استمرار الوضع الراهن

ألســباب االحترازيــة التــي أوجبــت قــرار تعليــق دخــول واكــد المجلــس مجــددًا فــي بيــان اصــدره بــأن ا 
المصلين إلى المسجد األقصى المبارك ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيـات الطبيـة تحـذر مـن رفـع التعليـق 

 .حرصا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء االختالط واسع النطاق
طـالق كمـا يـدعي الـبعض، حيـث يـتم رفـع كما اكد بأن المسجد األقصى المبارك غير مغلق على اإل

األذان وٕاقامة الصلوات الخمس في جميع األوقـات بمـا فيهـا صـالة الجمعـة والتـراويح للمتواجـدين مـن أئمـة 
 .وموظفي دائرة األوقاف وضمن شروط السالمة

إن موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد األقصى غير خاضـع للعواطـف الدينيـة  واوضح 
ط علــى إدارة األوقــاف، وٕانمــا هــو مســؤولية شــرعية ووطنيــة وأخالقيــة يتحملهــا مجلــس األوقــاف أو الضــغ

 .بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات االختصاص والكفاءة والتي مازالت تشدد على استمرار التعليق
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إن تخفيف قيود الدخول إلى بعض االماكن والمرافق من خـالل الـتحكم بالعـدد وشـروط السـالمة، ال  
ينسحب على المسجد األقصى، ألن أي قرار يرفع تعليق دخول المصلين يعني السماح لعشـرات اآلالف مـن 

الـتحكم فـي هـذه المواطنين بالـدخول والصـالة مـن كافـة المنـاطق الفلسـطينية، ولـن تسـتطيع إدارة األوقـاف 
 .األعداد الكبيرة التي لن تخلوا من أشخاص يحملون الوباء وقد ينقلونه الى آالف المصلين

لــدى المــواطنين وتــوقهم للصــالة فــي  إن مجلــس األوقــاف وهــو يــدرك المشــاعر الدينيــة المتأججــة  
مـواطنين التصـرف المسجد األقصى المبارك خالل هذا الشهر الفضيل، فأنه في الوقت نفسـه يتمنـى علـى ال

بمسؤولية وتفهم خطورة الوضع خشية أن يتحول أولى القبلتين ال سمح اهللا الى بؤرة لتفشي الوباء وينتقل 
 .إلى آالف المواطنين

إن مجلس األوقاف والمرجعيات الطبيـة يعملـون باسـتمرار علـى تقيـيم الوضـع أسـوة ببـاقي األمـاكن  
وسـوف يـتم اتخـاذ القـرار المناسـب فـي الوقـت المناسـب لرفـع  المقدسة اإلسالمية وفي الحـرمين الشـريفين،

تعليق دخول المصلين إلى المسـجد األقصـى بعـد التأكـد مـن تـوفر الظـروف الكفيلـة فـي الحفـاظ علـى حيـاة 
 .المواطنين وسالمتهم ونرجو أن يكون ذلك قريباً 

ارك مغلقة، وفي حال ويؤكد المجلس على قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد األقصى المب
 .صدور أي اختراق ستفتح جميع األبواب ويدخل المسلمون للصالة وتتحمل سلطات االحتالل تبعات ذلك

آملين من اهللا عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن األمة اإلسـالمية والعـالم أجمـع، وأن يعـود المسـجد  
  .ليناألقصى المبارك وسائر األماكن المقدسة اإلسالمية عامرة بالمص

 ٦صفحة  ١١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  تقارير

  ٢٠٢٠تصاعد وتيرة االستيطان بالضفة والقدس منذ بداية 

 
، ٢٠٢٠نيسـان لعـام  ٣٠كـانون الثـاني حتـى  ١الفتـرة مـن  شـهدت –المحتلـة  فلسطين –وكاالت 

تسارعا محمومًا في أنشطة االستيطان اإلسرائيلية التي تستهدف الضفة الغربية والقدس المحتلتين، خاصة 
  .لد ترامب، عن الخطة المسماة "صفقة القرن"مع إعالن الرئيس األميركي دونا

ويحصى تقرير أصدره المكتب اإلعالمـي لحركـة حمـاس فـي الضـفة الغربيـة ارتكـاب قـوات االحـتالل 
 .انتهاك خالل األشهر األربعة يتعلق بنشاطات استيطانية ٧٠٠والمستوطنين أكثر من 

إعالن مشاريع اسـتيطانية جديـدة ويبين التقرير تسارع خطوات سلطات االحتالل والمستوطنين من 
وحـــدة  ١٩٨٩٥قـــرارا تتضـــمن بنـــاء  ١٥والبنـــاء الجديـــد، والتـــي بلغـــت  ومخططـــات توســـيع المســـتوطنات

اعتـداء فـي  ٣١استيطانية جديدة، إضافة لتصعيد المستوطنين عربدتهم على المواطنين، والتـي قفـزت مـن 
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خـالل شـهر أبريـل، فـي مســعى لتكثيـف الضـغط علـى المـواطنين خاصـة فـي المنــاطق  ٧٣شـهر ينـاير إلـى 
 .صنفة (ج) لترحيلهم من أرضهمالزراعية والرعوية والم

وظهر تصاعد أعمال االسـتيطان مـن خـالل رصـد أعمـال تـدمير ممتلكـات المـواطنين الفلسـطينيين، 
) على التوالي. وبـرز ٦١، ٣٩، ٢٦، ٢٠والتي شهدتها األشهر األربعة األولى من العام الجاري، وجاءت (

على جبل العرمة في نابلس، والتي تصدها لهـا خالل هذه الفترة، مساعي المستوطنين المتجددة لالستيالء 
 .المواطنين ببسالة

وتمثل أعمال تجريف األراضي وتدمير ممتلكات المواطنين بمثابة تهيئـة ميدانيـة لخطـط االسـتيطان 
القادمة، التي يلوح قادة االحتالل بأنها ستصل إلى ضم أجزاء واسـعة ممـا تبقـى مـن الضـفة الغربيـة وغـور 

 .األردن
شطة االستيطان التي رصدها التقرير خالل األشهر األربعة إلى زيادة واضحة عن مثيلتها وتشير أن

 ....الماضي ٢٠١٩عام 
 ٢٣صفحة  ١١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  فعاليات
  وقف القدس اللبنانية وحجر صدقة التركية تطلقان حملًة لدعم القدس

 
تحــت عنــوان إصــنع ابتســامتهم أطلقــت جمعيتــا وقــف القــدس للرعايــة والتنميــة فــي لبنــان، وحجــر 
الصدقة التركية، (صدقة طاشي)، حملًة لإلغاثة العاجلة في القدس، لدعم وتمكين الفئات األكثر تضررًا في 

 .حة كوروناالمدينة بفعل جائ
تضمنت الحملة التي تزامنت مع حلول منتصف شهر رمضان المبارك عددًا من البرامج والمشاريع  

المتعلقــة بكفالــة األســر الفقيــرة، والطــرود الغذائيــة، وكســوة العيــد، وكفالــة األيتــام المقدســيين، حيــث تتــيح 
 .موقعها االلكتروني مؤسسة حجر الصدقة منصًة الكترونية للتبرع والمساهمة في الحملة عبر

 https://bagis.sadakatasi.org.tr/#bayramlik-aile-yetim-kumanya 
تعــد (صــدقة طاشــي) مــن المؤسســات التركيــة الرائــدة فــي العمــل الخيــري، التــي تقــدم مشــاريعًا فــي 

اء مختلــف قطاعــات العمــل الخيــري، مثــل: دعــم األيتــام، وحفــر آبــار الميــاه، وبنــاء المســاجد، وتمكــين الفقــر 
 .والمضطهدين في العالم، بغض النظر عن أعراقهم، وأديانهم، كما توضح رؤية المؤسسة

وتأتي هذه الحملة في فترة ُتعاني فيـه القـدس بشـدة مـن تبعـات اإلغـالق الـذي تعرضـت لـه خـالل  
% من المقدسيين لمصادر رزقهم وأعمالهم، في ذات الوقـت ٧٥أزمة كورونا الحالية، والذي تسبب بفقدان 
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الــذي تســتمر فيــه ســلطات االحــتالل بسياســات التضــييق علــى معظــم القطاعــات االقتصــادية فــي القــدس، 
 .والعاملين فيها، بحجة اإلجراءات الوقائية من الوباء

أوزدال رئيس جمعية وقف صدقة التركيـة أكـّد علـى أن هـذه الحملـة المشـتركة، مـع مؤسسـة كمال  
وقف القدس اللبنانية، تأتي في سياٍق متصل من الجهود التي تبذلها المؤسسات التركيـة فـي سـبيل تمكـين 

ود المجتمع المقدسـي، ودعـم صـموده، مـع تفاؤلـه بـأّن تؤسـس الحملـة لبرنـامٍج متكامـٍل مسـتمر لـدعم صـم
الشعب الفلسطيني في القدس، وذكر أسعد هرموش رئيس مؤسسـة وقـف القـدس للرعايـة بـأّن هـذه الحملـة 
ليست الوحيدة التي تطلقها المؤسسة لدعم صمود المقدسـيين خـالل رمضـان، ولكـن المميـز بهـا هـذا العـام 

لصـدقة (صـدقة الشراكة مع مؤسسة تركيـة أهليـة عريقـة فـي المجـال العملـي الخيـري، مثـل مؤسسـة حجـر ا
 ).طاشي

ــدعم   ــة، تهــتم ب ــٌة لبناني ــة، هــي مؤسســٌة خيري ــة والتنمي ــدس للرعاي ــأّن مؤسســة وقــف الق ــذكر ب وي
المقدســيين، وتعزيــز صــمودهم، والتوعيــة بالقضــية الفلســطينية، وقضــية القــدس، ولهــا عــدة بــرامج، منهــا: 

الـدعم القـانوني للمقدسـيين، وغيرهـا ترميم عقارات المقدسيين، وتمكين القرى المقدسية المعزولة بالجدار، و 
من البرامج العاجلة، والمستمرة المتوائمة مع حاجـات المجتمـع المقدسـي، وتعزيـز فـرص الصـمود لديـه فـي 

  .مدينة القدس الشريف
   ١١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  عربية آراء
 النكبة: من وعد بلفور إلى الضم

  
  بقلم: د. صائب عريقات

نحن نقف اليوم على أبواب المنعطف المصيري الثالث في مسار المشروع الصـهيوني الهـادف إلـى 
إقامـة إسـرائيل الكبـرى علـى أرض فلســطين التاريخيـة. األول كـان وعـد بلفــور، والثـاني النكبـة الكبـرى التــي 

يــام دولــة إســرائيل ومــا تبعهــا مــن نكبــات متواصــلة، والضــم الــذي تخطــط وق ١٩٤٨حّلــت بشــعبنا فــي عــام 
ــاهو ــي سلســة التوســع االســتيطاني االســتعماري -إلنجــازه حكومــة نتني ــد ف ــيس مجــرد إجــراء جدي غــانتس ل

المتواصل منذ بدء االحتالل، بل هو الخطوة الرئيسة المتّوجـة لهـذا المشـروع، وينبغـي أن يـتم التعامـل معـه 
 .سعلى هذا األسا

نستقبل ذكرى النكبة هذا العام في الوقت الذي نواجه فيه هذا االستحقاق، وفي ظروف أكثر تعقيـدًا 
من أي وقت مضى بسبب انهماك العالم كّله في مواجهة فيروس كورونـا، ومـا خّلفـه انتشـاره مـن تـداعيات 

  .صحية واقتصادية لم يسبق لها مثيل في تاريخنا المعاصر
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ر عرقـي بامتيـاز، وهـي وصـمت عمليـة تقسـيم الـبالد التـي قضـى بهـا القـرار كانت النكبة فعل تطهيـ
ِبِسمات جعلتها تعبيرًا عن أفـدح ظلـم تـاريخي لحـق بشـعٍب مـن شـعوب األرض فـي التـاريخ الحـديث،  ١٨١

حيـث ُشـرد أكثـر مـن نصــف الفلسـطينيين قسـرًا خـارج ديـارهم األصــلية، وُدمـرت المئـات مـن البلـدات والقــرى 
بعودة الالجئين رغم كونه القرار الذي كـان شـرطًا لقبولهـا  ١٩٤ورفضت إسرائيل تطبيق القرار  الفلسطينية،

  .عضوًا في األمم المتحدة
الرواية الصهيونية لتبرير هذه الجريمة الكبرى متهافتة لحد ال تستحق تفنيدها، ولكنهـا تأكيـد علـى 

ب الحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، أن المشروع الصـهيوني ال يمكـن أن يقـوم إال علـى قاعـدة اغتصـا
والعمل على نفي وجوده الوطني. وال مجال للمواءمة بين هذه الروايـة الصـهيونية وبـين الحقـائق التاريخيـة 
التي تعّبر عنها الرواية الفلسطينية. إن أية تسوية مـع إسـرائيل ال يمكـن أن تنطـوي علـى اعتـراف بأكاذيـب 

ــة هــي حــل وســط بــين الشــعب الفلســطيني وحقوقــه وبــين المشــروع الروايــة الصــهيونية، والتســوية ال ممكن
  .الصهيوني، وال يمكن أن تكون قبوًال بهذا المشروع أو تزكية له

مبادرتها  ١٩٨٨تشرين الثاني عام  ١٥ومن هذا المنطلق، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في 
دة أن هذه التسوية ال تنفي الظلم التاريخي ، مؤك١٩٦٧لتسوية الصراع الناجم عن االحتالل الذي بدأ عام 

الــذي وقــع بحــق شــعبنا بفعــل النكبــة، ومــا تالهــا مــن مجــازر وجــرائم متواليــة. والحــل الوســط الــذي اقترحتــه 
  .المنظمة يستند بقوة إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية

طبيعـة التوسـعية المتأصـلة فـي إن الرفض اإلسرائيلي المتواصل لهذا الحل الوسط هو تأكيد علـى ال
المشــروع الصــهيوني الــذي قــام منــذ البدايــة علــى فكــرة أن حــق تقريــر المصــير فــي الــبالد أي فــي فلســطين 
التاريخية كلها هو حق يقتصر حصرًا على اليهود، انسجاما مع نّص وعـد بلفـور الـذي يعتبـر الفلسـطينيين 

حق تقرير المصـير. هـذه الفكـرة تجسـدت قانونيـًا فـي طوائف لها حقوق مدنية ودينية فقط وليست شعبًا له 
تعريف "الدولة اليهودية" بقانون أساس حظي بموافقة تكاد تكون شاملة مـن األحـزاب الصـهيونية وبخاصـة 
الحزبين الرئيسين الليكود، وأزرق وأبيض اللذين كّرساه مرة ثانية في االتفاق االئتالفي الذي أبرماه لتشكيل 

ولكن األهم من التكريس القانوني لهذا المبدأ هو المبادرة من قبـل نتنيـاهو، والتـي انجـّر  الحكومة الجديدة.
إليها بني غانتس، لتجسيد هذا المبدأ علـى األرض مـن خـالل مشـروع الضـم الـذي توافـق عليـه مـع دونالـد 

طق ترمــب فــي إطــار مــا يســمى بصــفقة القــرن. ذلــك أن ضــم الغــور الفلســطيني وشــمال البحــر الميــت ومنــا
المستوطنات يعني عمليًا تتـويج مشـروع إسـرائيل الكبـرى وحشـر الفلسـطينيين فـي كـانتون ال يملكـون أدنـى 

  .مقومات السيادة
إن هذه الخطوة ليست فقط التزاما من قبل الحكومـة الجديـدة يبـدأ تنفيـذه فـي تمـوز القـادم، بـل هـو 

ألرض، ومن بينها التطبيق الفعلي للقوانين مشفوع بسلسلة من اإلجراءات التي يتم تنفيذها منذ اآلن على ا
اإلســرائيلية علــى المســتوطنات، والتوســع االســتيطاني المنفلــت مــن عقالــه فــي الشــهور األخيــرة، بــل وحتــى 
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التطاول على حقوق األسرى وعلى والية السلطة الوطنية الفلسطينية المحددة في االتفاقـات المنهـارة وذلـك 
  .اإلسرائيلي الحجز على حسابات مخصصات األسرى في البنوك الفلسطينيةمثًال من خالل القرار العسكري 

يجدر بنا أن نالحظ أن األراضي الفلسطينية التي يزمعـون ضـمها ُرسـمت حـدودها "بالتفـاوض" بـين 
ــف  ــي شــكلت لهــذا الغــرض، وهــذا يفضــح الزي ــي إطــار اللجنــة المشــتركة الت ــات المتحــدة وٕاســرائيل ف الوالي

تصـريحات اإلدارة األمريكيـة التـي تتحـدث عـن "شـروط" للموافقـة علـى خطـوة الضـم،  والسخرية الكامنـة فـي
أبرزها اسـتعداد الحكومـة اإلسـرائيلية للتفـاوض علـى أسـاس الخطـة األمريكيـة والجميـع يـدرك أن هـذا لـيس 

  .شرطًا بل هو مطلب إسرائيلي
  ؟في مواجهة هذه الخطوة النوعية المرتقبة أين الفلسطينيون؟ وأين العرب

الشعب الفلسطيني أمامه سيناريو واحد ال بديل له وهو سيناريو المجابهة التي تعـود بالصـراع إلـى 
ــات  ــة االتفاق ــأن كاف ــا ب ــن قراره ــادة الفلســطينية أن تعل ــى القي ــي أن عل ــا يعن ــى، وهــو م ــه األول ــاط انطالق نق

د الذي يجب أن ُيجمع عليـه والتفاهمات مع إسرائيل خالل العقود الماضية باتت خلف ظهرنا. وأن يكون الر 
يع االتفاقات مع إسرائيل باتت الغية وباطلة، وأن تصعيد المقاومة الشعبية الفلسطينيون هو اعتبار أن جم

ومحاصـــرة إســـرائيل علـــى الصـــعيد الـــدولي هـــي الســـبل التـــي تكفـــل رفـــع كلفـــة اســـتمرار االحـــتالل والتوســـع 
ـــي كامـــل  ـــة فـــي إطـــار مـــؤتمر دول ـــة الشـــروط لتســـويٍة تجســـد قـــرارات الشـــرعية الدولي االســـتيطاني، وتهيئ

ا العرب، فمطلوب منهم الكثير، ولكن الحد األدنى المطلوب هـو أن ال يسـمحوا لهـذه الخطـة الصالحيات. أم
اإلسرائيلية المجحفة أن تكون مركبة اإلنسياق مـع التصـورات اإلقليميـة التـي تنطـوي عليهـا صـفقة القـرن، 

الفــور وهــي التــي تــدعو إلــى تحــالف عربــي إســرائيلي فــي مواجهــة خطــر إيــران التــي عليهــا أن تبــدأ علــى 
بالتصــرف بمســؤولية تســتند إلــى عالقــات حســن الجــوار، والكــّف عــن التــدخل فــي الشــؤون الداخليــة لــدول 
الجوار. إن مخاطر إيماءات التطبيع التي نشهدها على الصعيد العربي تنبع من كونها تشجيعًا لهذه األبعاد 

مـع القـرارات المتكـررة للقمـم العربيـة  نتنياهو، وتمهيدًا لتحويلهـا إلـى واقـع يتنـافى -اإلقليمية لصفقة ترمب 
المؤكدة على مضمون مبادرة السالم العربية. ونحـن الفلسـطينيين، نريـد مـن العـرب أن يقومـوا بمـا هـو فـي 
نطاق طاقتهم ال أكثر. ولكننا في الوقت نفسـه نـدرك أن موقفـًا عربيـًا موحـدًا يسـتخدم أسـلحة القـوة العربيـة 

هـو عامـل ضـاغط  ١٩٧٣كمـا كـان الحـال مـثًال فـي الموقـف العربـي عـام  للضغط على مراكز القرار الدولي
حاسم ومؤثر وقادر على إحداث تغييـر هـام، حتـى لـو كـان جزئيـًا، فـي مـوازين القـوى الدوليـة. ولـذلك، مـن 
حقنــا أن نتطلــع إلــى اســتخدام عناصــر القــوة هــذه فــي الضــغط علــى مصــالح الــدول ذات التــأثير وبخاصــة 

ألمريكية التي انتقلت من موقع الوسيط غير النزيه إلى موقـع الشـريك فـي تنفيـذ مشـروع الواليات المتحدة ا
إسرائيل الكبرى. فالدور األمريكي الجديد ال يقتصر على تدمير األسس المعتمدة دوليًا لحل الصراع ومحاولة 

يـد لهـذه فرض أسس جديدة محلها، بـل هـو أيضـًا شـارك فـي تنفيـذ إجـراءات علـى األرض تسـاهم فـي التمه
الخطوة، كان مـن أهمهـا العمـل علـى تـدمير وكالـة غـوث وتشـغيل الالجئـين الفلسـطينيين "األونـروا" وٕاعـادة 
تعريف الالجئ بما يقود عمليًا إلى شطب االلتزام الدولي بالمسؤولية عـن مأسـاة الالجئـين وبالتـالي شـطب 
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ــى تمويــل "األونــر  ــة األساســية حــق العــودة. وقــد انعكــس هــذا االســتهداف المباشــر عل وا" وخــدماتها الحيوي
مليـار دوالر أي  ١,٢مليون الجئ فلسطيني، حيث يصل العجز في موازنتها إلى  ٧ومساعداتها لما يقارب 

بمقدار موازنتها السنوية على الرغم من الحاجة واإللحاحية في تقديم خدماتها اليوم أكثر مع انتشار كوفيـد 
  .القدس المحتلة وفي القرارات ومشاريع القوانين اإلسرائيلية ، إضافة إلى محاصرتها على األرض في١٩

ــذي نــدعو إليــه، فخطــورة إجــراء الضــم  ــي كهــذا ال ــأ الســتقبال موقــف عرب ــدولي مهي إن الوضــع ال
ــات  وتناقضــه الصــارخ مــع القــانون الــدولي ومــع جميــع قــرارات األمــم المتحــدة ذات الصــلة ُجوبهــت بإعالن

ــتالت الد ــل أبــرز التك ــرفض هــذه الخطــوة والتحــذير مــن واضــحة مــن قب ــؤثرة ب ــدول الم ــد مــن ال وليــة والعدي
ــًا نتــاج حملــة سياســية ودبلوماســية مكثفــة قــدناها وأجرينــا خاللهــا االتصــاالت  تــداعياتها، وكــان ذلــك جزئي
الحثيثة والمتواصلة مع األمم المتحدة واالتحاد األوروبـي والصـين وروسـيا، وكتلـة عـدم االنحيـاز، واالتحـاد 

ي، وبريطانيا، والنرويج وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وٕايرلندا، وجنـوب أفريقيـا، وكنـدا، وغيرهـا الكثيـر مـن اإلفريق
الــدول، باإلضــافة إلــى الــدول العربيــة التــي تمخــض اجتمــاع مجلســها الطــارئ علــى مســتوى وزراء الخارجــة 

فـض خطـط الضـم واالسـتيطان العرب ولقاء وفد عنها مع األمين العام لألمم المتحدة قبل أيام عـن إدانـة ور 
والتأكيد على عدم شـرعيتها. إذًا، فـإن تحويـل هـذا الموقـف الـدولي إلـى موقـف عملـي يعاقـب إسـرائيل علـى 

  .الجريمة الكبرى التي ترتكبها من خالل الضم يتطلب موقفًا عربيًا موحدًا بهذا االتجاه
ين وسبعين عامـًا، والفلسـطينيون إن األوضاع الطارئة التي يعيشها الالجئون الفلسطينيون منذ اثن

تحــتم علــى المجتمــع الــدولي مضــاعفة جهــده مــن أجــل إنهــاء   ،١٩٦٧الرازحـون تحــت االحــتالل منــذ عــام 
المشكلة الرئيسية الكامنة في االحتالل االستعماري، وٕايجاد حل سياسي وعادل للقضـية الفلسـطينية، وحتـى 

مرارية عملهــا، وااللتــزام بالتعهــدات الماليــة الســنوية ذلــك الحــين يتوجــب عليــه دعــم "األونــروا" وضــمان اســت
تجاهها، باعتباره تعبيرًا عن التزامه بضمان حقـوق الالجئـين وسـائر الحقـوق الوطنيـة للشـعب الفلسـطيني، 
ووفقًا لتجديد التأكيد المتواصل للجمعية العامة لألمم المتحدة على تحملها لمسـؤوليتها الدائمـة عـن قضـية 

  .يع جوانبهافلسطين وّحل جم
الجئـة والجـئ فلسـطيني مـن  ٧١وهـي تـروي شـهادات  ٧١خالل قراءتي المتمعنة في نشرة النكبـة 

، وشــهادات الجيــل الثــاني والثالــث مــن أبنــائهم وأحفــادهم مــن ١٩٤٨الجيــل األول الــذين هجــروا قســرًا عــام 
المفاوضـات فـي منظمـة جميع بقاع األرض، بدءًا من القـدس انتهـاء بتشـيلي، والتـي نشـرتها دائـرة شـؤون 

التحرير العام الماضي بمناسبة حلول الذكرى الواحـدة والسـبعين للنكبـة الكبـرى، فـإنني أعيـد هنـا مـا عبـّروا 
عنه في مضمون شهاداتهم دون استثناء: "العودة ليست فقط حقًا مقدسًا بل هـي قـدر محـتم، والسـؤال هـو 

لكبار منـا ليسـوا ُمخّلـدين ولكـن الصـغار لـن ينسـوا ليس ما إذا كانت العودة سوف تتم بل متى سوف تتم؟ ا
  ".أبدا، فهم يكبرون وأياديهم تقبض على مفاتيح العودة، ووسمها يبقى مطبوعًا على قلوبهم إلى أن تتحقق

  ١١/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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  صهيونية بصناعة أمريكي سفير »..فريدمان ديفيد«

  
 حبلة ابو علي

 تشــكل أبيــب تــل فــي واشــنطن وســفير األمريكيــة الدبلوماســية يمثــل وهــو فريــدمان ديفيــد تصــريحات
 لصــحيفة تصــريحاته المتحــدة، األمــم ومواثيــق لقــرارات فاضــحا وخرقــا الدوليــة العالقــات فــي خطيــرة ســابقة
 الواليـات أن مثلمـا تمامـاً  إيـل، وبيـت الخليـل عـن إسـرائيل« تتنـازل أن المنطـق مـن ليس« هيوم،.. إسرائيل
 الغربيــة الضــفة ضــم عــن اإلعــالن مســألة« أن وأضــاف ».الحريــة تمثــال عــن تتنــازل ان يمكــن ال المتحــدة

 اليمـين علـى« للقـول: دفعتـه الصـهيونية فريـدمان وعنصـرية »وتنتهي أسابيع مسألة ستكون األردن وغور
 التصـريحات هـذه ».كنـديين يصـبحوا ان الفلسـطينيون وافـق اذا فقـط فلسـطينية، دولـة وجود مع فوايتكي أن

 .وغانتس نتنياهو بين بالتناوب الوطنية الوحدة حكومة وبرنامج مواقف مع التماهي سياق في تأتي الوقحة
 التـي حاتهتصري في اإلسرائيلية، المستوطنات داعمي أشد من يعد الذي للضم ودعمه فريدمان رأى

 صـــهيونيته مـــدى تؤكـــد هـــذه وتصـــريحاته الدوليـــة والشـــرعية المتحـــدة األمـــم لقـــرارات فاضـــحا خرقـــا تشـــكل
  ويبرر »:ابيب تل مثل ستكون اريئيل مستوطنة« بالقول يصرح حين وعنجهيته
 ال المتحـدة الواليـات أن مثلمـا تماًمـا إيـل وبيـت الخليـل عن إسرائيل تتنازل أن المنطق من ليس *

 سياسـة لفـرض امريكيـة الصـهيو العنجهيـة مـدى تؤكـد التبجحـات وهذه الحرية. تمثال عن تتنازل أن نيمك
 وغـور الغربيـة الضـفة من أجزاء ضم عن اإلعالن مسألة أن الفلسطينيين ويتوعد يتهدد حين الواقع. االمر

 .وستنتهي أسابيع مسألة ستكون األردن
 وهـو ،»فريـدمان ملـخ ديفيـد« »إسـرائيل« لـدى ركـياألمي السـفير تظهـر صـورة أثارت وأن سبق وقد

 المبـارك، األقصـى المسـجد مكـان بنـي وقـد المزعـوم الهيكل فيها يظهر المحتلة القدس لمدينة صورة يتسلم
 .المسلمين بمقدسات يعبث الذي المتصهين السفير هذا ماهية حول التساؤالت حينه في وطرحت

 المتحدة االمم عن المنبثقة واالتفاقات المتحدة االمم لميثاق فاضحا خرقا تشكل فريدمان تصريحات
 وهـــذا وأراضـــيها الـــدول لســـالمة تهديـــد بمثابـــة وهــي االحـــتالل لدولـــة االقلـــيم أراضـــي ضـــم تحـــرم وجميعهــا

 سـاحقة، بأغلبيـة الـدولي األمـن مجلس تبنى ،٣٣٨و ٢٤٢ االمن مجلس لقراري خطير تجاوز التصريحات
ــا، الســينغال، بــه تقــدمت قــرارا ،٢٠١٦-١٢-٢٣ بتــاريخ  االســتيطان يــدين ونيوزلنــدا، وفنــزويال، وماليزي
 مجلـس فـي عضـوا ١٤ صـوت عامـا، ٣٦ منـذ مـرة وألول المحتلـة. الفلسـطينية األرض فـي بوقفـه ويطالـب

 نـص يلـي وفيمـا التصـويت. عـن لوحـدها األميركيـة المتحـدة الواليات امتنعت حين في القرار، لصالح األمن
 :القرار

ــى يشــير وٕاذ األمــن، لــسمج إن ــه إل  ٣٣٨ )،١٩٦٧( ٢٤٢ القــرارات فيهــا بمــا الصــلة، ذات قرارات
)١٣٩٧ )،١٩٨٠( ٤٧٨ )،١٩٨٠( ٤٧٦ )،١٩٨٠( ٤٦٥ )،١٩٧٩( ٤٥٢ )،١٩٧٩( ٤٤٦ )،١٩٧٣ 
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ـــادئ بمقاصـــد مسترشـــدا )،٢٠٠٨( ١٨٥٠و )، ٢٠٠٣( ١٥١٥ )،٢٠٠٢( ـــم ميثـــاق ومب  المتحـــدة، األم
 .بالقوة األراضي على االستيالء جواز عدم على ،أمور جملة في جديد، من ومؤكدا

 وقــت فــي المــدنيين األشــخاص بحمايــة المتعلقــة جنيــف اتفاقيــة انطبــاق علــى جديــد مــن يؤكــد وٕاذ
 واألراضــي الشــرقية، القــدس فيهــا بمــا الفلســطينية، األراضــي علــى ،١٩٤٩ آب ١٢ فــي المؤرخــة الحــرب،
 قبـل مـن ٢٠٠٤ تمـوز ٩ فـي الصـادر االستشاري الرأي امستذكر  ،١٩٦٧ عام منذ المحتلة األخرى العربية
 .الدولية العدل محكمة

ـــى جديـــد مـــن يؤكـــد وٕاذ  الفلســـطينية األرض فـــي اإلســـرائيلية االســـتيطانية األنشـــطة جميـــع أن عل
 تحقيـق أمـام رئيسـية عقبـة وتشكل الدولي القانون بموجب قانونية غير الشرقية، القدس فيها بما المحتلة،
 االســـتيطانية األنشـــطة اســـتمرار أن مـــن القلـــق بـــالغ عـــن يعـــرب وٕاذ الـــدولتين، حـــل ســـاسأ علـــى الســـالم

 .١٩٦٧ حدود أساس على الدولتين حل جدوى للخطر يعرض إنما اإلسرائيلية
 تضـمنته لمـا اسـتنادا الضـم، مخطـط لتمريـر غـانتس، نتنياهو. ، لحكومة تمهد فريدمان تصريحات

 الصــف توحيــد مطلــوب الضــم، بعمليــة المشــمولة للمنــاطق لخــرائطا إعــداد مــن االنتهــاء بعــد القــرن صــفقة
 الغربيـه،وردع الضـفة أراضـي لتهويـد امريكـي الصـهيو للمخطـط للتصـدي عربـي وموقف الفلسطيني والجهد
 والمخالفــة الفلســطينيين ضــد العنصــرية السياســات بفعــل الفلســطينية الوطنيــة بــالحقوق االســتهانة منطــق

  .الدولية والشرعية الدولي للقانون
 ٢٠صفحة  ١١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  أير للاستطالع 
  سلسلة استطالعات: تحوالت بمواقف المقدسيين تجاه االحتالل

 
سلسلة استطالعات جديدة، أجراها "معهد واشـنطن" بالتعـاون مـع خبـراء  أظهرت – سوا –تل أبيب 

المحتلة يفضلون المواطنة الفلسطينية علـى المواطنـة  القدس استطالعات فلسطينيين، أن الفلسطينيين في
 .اإلسرائيلية

% مــن المقدســيين ١٥االســتطالعات، التــي ُوصــفت بأنهــا "اســتطالعات عميقــة"، فــإن  ووفقــا لهــذه
 .٢٠١٥% قبل العام ٥٢يفضلون حمل الجنسية اإلسرائيلية، علما بأن هذه النسبة كانت 

وذكــرت صــحيفة "إســرائيل اليــوم" أن مــن أشــرف علــى االســتطالعات الباحــث فــي معهــد واشــنطن، 
ســتطالعات خــالل العــامين الماضــيين وفــي شــهري كــانون الثاني/ينــاير الــدكتور ديفيــد بولــوك. وأجريــت اال

وشباط/فبراير من العام الحالي، وتم استعراض نتائجها خالل ورشة عبر تطبيق "زوم" عقدها "معهد القدس 
لبحــث السياســات"، وهــو معهــد إســرائيلي، فــي نهايــة األســبوع الماضــي. ويجــري بولــوك اســتطالعات حــول 

 .٢٠١٠ن في القدس المحتلة منذ العام مواقف الفلسطينيي
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، كــان الكثيــرون مــن المقدســيين يفضــلون ٢٠١٥ – ٢٠١٠وحســب بولــوك، فإنــه خــالل األعــوام 
المواطنـة اإلسـرائيلية ألســباب عمليـة ومـن دون عالقــة للهويـة الذاتيـة أو األيديولوجيــة. "لقـد أرادوا إمكانيــة 

الصـحة والرفـاه والشـروط االجتماعيـة، وحتـى للوصـول مريحة أكثر من أجل الحصول على العمل والتعلـيم و 
إلى شاطئ البحر. لكن في األعوام الخمسة األخيرة طرأ تغيرا دراماتيكيا، وأنا كخبير استطالع لم أشهد مثله 

%، وأقليـة ١٥% إلـى ٥٢أبدا. إذا أنه فجأة انخفضت نسبة الذين يفضلون حمل المواطنة اإلسـرائيلية مـن 
الشرقية تقول في االستطالعات اآلن، إنـه إذا كـان الخيـار بيـدهم فـإنهم سـيختارون  صغيرة فقط في القدس

 .٤٨المواطنة اإلسرائيلية"، وفق موقع عرب 
ــائال : "استوضــحنا مــن خــالل اســتطالعات عميقــة مــن  وتطــرق بولــوك إلــى أســباب هــذا التغيــر، ق

طينيون أنفســهم: أوال، انتفاضــة الفلســطينيين ســبب تغييــر تفضــيلهم. وثمــة أجوبــة علــى ذلــك يوفرهــا الفلســ
واستمرت لسنة ونصـف السـنة ورد الفعـل اإلسـرائيلي  ٢٠١٥السكاكين التي بدأت في تشرين األول/أكتوبر 

ـــالكثيرين مـــن  ـــوتر حـــول (المســـجد) األقصـــى. ف ـــا، الت ـــة. ثاني الشـــديد حســـبما شـــهدوه بمشـــاعرهم الوطني
ن فــي القــدس الشــرقية، وكــذلك فــي الضــفة الغربيــة، مقتنعــين بــأن إســرائيل تشــكل تهديــدا علــى الفلســطينيي

 ".األقصى
وأضاف بولوك أن "الدافع الثالث للتغيير هو النشاط المتزايد ضـد إسـرائيل فـي القـدس الشـرقية مـن 

أن حقيقـة أن الحركـة اإلسـالمية الشـمالية، تركيـا وجهـات أخـرى. كمـا ، حمـاس جانب السـلطة الفلسـطينية،
، وٕامكانيـة حصـولهم ’ألفا من الفلسطينيين في القدس الشـرقية يعيشـون اليـوم "خلـف الجـدار األمنـي ١٥٠

 ".على الخدمات اإلسرائيلي متاحة بشكل أقل، تؤثر على التغيير البالغ في مواقفهم
يتوقـون إلـى وأشار إلى أن "معظم الفلسطينيين ما زالوا يعتقدون أن إسرائيل ليسـت دولـة شـرعية، و 

فلســطين التاريخيــة كلهــا، لكــنهم واقعيــون بشــكل كــاف كــي يقولــوا للمســتطِلعين إن هــذا حلــم وأن إســرائيل 
 ".موجودة كي تبقى هنا

كســب الــرزق، الصــحة،  -وأضــاف بولــوك أن "الفلســطينيين مهتمــون أكثــر حاليــا بحيــاهم اليوميــة 
قبلية في القـدس الشـرقية مـن خـالل األخـذ بالحسـبان التعليم والعائلة". وتابع أنه "يجب بلورة الحلول المست

 ".آراء، شعور ومشاعر السكان الفلسطينيين
وتثيـــر االســـتطالعات التـــي يجريهـــا بولـــوك اهتمـــام لـــدى الفلســـطينيين واألميـــركيين ومســـؤولين 
إسـرائيليين، حسـب الصــحيفة. ودققـت االسـتطالعات، علــى خلفيـة مواقـف الفلســطينيين تجـاه إسـرائيل، فــي 

باب عدم اندالع انتفاضة أخرى. وتبين أن "الفلسطينيين يتخوفون من رد فعل إسرائيلي شديد، إلى جانب أس
عدم الثقة بقيادتهم". ويذكر أن االحتالل اإلسرائيلي ارتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في االنتفاضـتين، 

ــدلعتا فــي العــامين  لســطينيون ضــد االحــتالل ، وخــالل أي احتجاجــات نظمهــا الف٢٠٠٠و ١٩٨٧اللتــين ان
  .وممارساته

  ١١/٥/٢٠٢٠وكالة سوا اإلخبارية 
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  عبرية مترجمةو  غربية آراء

  ريمو سان في بدأ فلسطين ضم العار: من عام ١٠٠

  
  ٨/٥/٢٠٢٠ (كاونتربنتش) – نادر رالف* 

 زينة أبو الدين عالء ترجمة:
 نفــس اتبــع قــد وفلســطين إســرائيل قضــية فــي الطويــل الغــرب انخــراط بــأن يجــادل أن المــرء يســتطيع

 السياسـية أهـدافها إسـرائيل) ةالنهايـ (وفـي الصـهيونية الحركـة مـنح يـتم حيـث ريمو: لسان األولي النموذج
 مــرت كيــف مالحظــة وتجــدر أبــدًا. تنفيــذها أو احترامهــا يــتم ال والتــي للتنفيــذ قابلــة غيــر شــروط علــى بنــاءً 

 ولـم العامـة، الجمعيـة فـي تاريخيـاً  الفلسـطينيين بحقـوق المتعلقة المتحدة األمم قرارات من العظمى الغالبية
ــع قــوى خمــس مــن واحــدة تحــدةالم الواليــات حيــث األمــن، مجلــس مــن تمــر ــو)، الــنقض بحــق تتمت  (الفيت

  .الفلسطينية بالمصالح األمر يتعلق عندما الدولي القانون لفرض محاولة أي إلبطال دائماً  ومستعدة
 على الهادئة البلدة ريمو، سان في القوية البلدان من قليل عدد من ممثلون اجتمع عام، مائة قبل

 بعــد العثمانيــة اإلمبراطوريــة مــن صــودرت التــي الهائلــة األراضــي مصــير قــرروا ومعــًا، اإليطاليــة. الريفييــرا
  .األولى العالمية الحرب في هزيمتها

 العالمية الحرب بعد لما ”للحلفاء األعلى المجلس“ مرر حين ،١٩٢٠ (أبريل) نيسان ٢٥ في كان
 وسـورية فلسـطين علـى ربيـةالغ القـوى انتـدابات تأسـيس تـم القـرار، وفي ”.ريمو سان مؤتمر قرار“ األولى

ــا- األخيــرتين تحديــد وتــم العــراق.- ”الرافــدين بــالد”و  فلســطين ُمنحــت بينمــا اإلقليمــي، لالســتقالل -نظرًي
  .هناك يهودي وطن لتأسيس الصهيونية للحركة

 الحكومـة أصـدرته الـذي (بلفور) إعالن تنفيذ عن مسؤوالً  االنتداب سيكون“ القرار: نص في وجاء
 قـومي وطـن إقامـة لصـالح األخـرى، الحلفـاء دول وتبنته ،١٩١٧ (نوفمبر) الثاني تشرين ٨ في البريطانية

  .”فلسطين في اليهودي للشعب
 ثالثـة قبـل واحـد، جانـب من اتخذته قد بريطانيا كانت الذي بالقرار أكبر دولًيا اعتراًفا القرار وأعطى

 لبريطانيــا الصــهيوني الــدعم مقابـل ،يهــودي وطــن إقامـة لغــرض الصــهيوني لالتحـاد فلســطين بمــنح أعـوام،
  .العظمى الحرب خالل

 تمـت الـذين التعسـاء، فلسـطين لسـكان سـريع ذكـر علـى القـرار جاء البريطاني، بلفور إعالن ومثل
  .االستعماريين للمستوطنين وتسليمه عادل غير بشكل التاريخي وطنهم مصادرة

 بأنـه مـا غـامض ”فهـم“ من بعض على مو،ري سان لقرار وفًقا اليهودية، الدولة تلك إنشاء يتوقف
ــن“ ــتم ل ــد شــيء أي فعــل ي ــالحقوق يمــس ق ــة ب ــة المدني ــات والديني ــر للمجتمع ــة غي ــي الموجــودة اليهودي  ف

  .”فلسطين
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 التوازن الدعاء ضعيفة محاولة تكون أن هي وضوح بكل أعاله المذكورة اإلضافة من الهدف وكان
  .اإلطالق على تنفيذه أو ”الفهم“ هذا احترام لضمان إنفاذ ةآلي أي وضع الواقع في يتم لم بينما السياسي،

 وفلسطين إسرائيل قضية في الطويل الغرب انخراط بأن يجادل أن أن المرء يستطيع األمر، واقع في
 أهدافها إسرائيل) النهاية (وفي الصهيونية الحركة منح يتم حيث ريمو: لسان األولي النموذج نفس اتبع قد

  .أبداً  تنفيذها أو احترامها يتم ال والتي للتنفيذ قابلة غير شروط على بناءً  السياسية
 الفلســطينيين بحقــوق المتعلقــة المتحــدة األمــم قــرارات مــن العظمــى الغالبيــة مــرت كيــف فقــط الحــظ

 تتمتـع قـوى خمـس مـن واحدة المتحدة الواليات حيث األمن، مجلس في وليس العامة، الجمعية في تاريخياً 
ــدولي القــانون لفــرض محاولــة أي إلبطــال دائمــاً  ومســتعدة فيتــو)،(ال الــنقض بحــق  األمــر يتعلــق عنــدما ال

  .الفلسطينيين بمصلحة
  .اليوم نشهده الذي السياسي الجمود إلى أدت التي هي التاريخية المتعارضة الثنائية هذه إن
 الخـانق. النمـوذج اهـذ تغييـر فـي ذريعـاً  فشالً  األخرى، تلو الواحدة الفلسطينية، القيادات فشلت لقد

 يـّدعون الـذين أولئـك ضمت والتي تحصى، وال تعد ال وفود قامت الفلسطينية، السلطة إنشاء من عقود قبل
ــل ــى بالســفر الفلســطيني، الشــعب تمثي ــا، إل  القضــية عــن وترافعــت أخــرى، أو حكومــة ناشــدت حيــث أوروب

  .باإلنصاف وطالبت الفلسطينية
  ؟الحين ذلك منذ تغير الذي ما ولكن،

 المســماة بلفــور، وعــد مــن الخاصــة نســختها ترامــب دونالــد إدارة أصــدرت (فبرايــر)، شــباط ٢٠ فــي
  .”القرن صفقة“

 الضـم مـن المزيـد أمـام الطريـق يمهـد أخـرى، مـرة الـدولي القـانون خـرق الذي األميركي، القرار هذا
ــة. لفلســطين اإلســرائيلي االســتعماري ــه المحتل ــأنه بوقاحــة الفلســطينيين يهــدد إن ــم إذا مب ــاونوا ل ــإنهم يتع  ف
 للسـلطة التمويـل كـل واشـنطن قطعـت مسـبقًا،عندما بشـدة معـاقبتهم تمـت قـد أنهـا والواقع بشدة. سيعاقبون

  .للفلسطينيين والضرورية الحاسمة المساعدة تقدم التي الدولية وللمؤسسات الفلسطينية
 إسرائيل، من ُطلب األخرى، ئقالوثا من والعديد بلفور، ووعد ريمو، سان مؤتمر في الحال كان كما

 الرمزيـة اإليمـاءات بعـض الفلسطينيين منح المطالب، هذه مثل لفرض خطط أي دون من وٕانما شديد بأدب
  .واالستقالل الحرية من

 متطـابقين، ليسـا ريمـو سـان مـؤتمر وقـرار ”القـرن صـفقة“ بـأن تمامـًا، محقـين الـبعض، يجادل قد
 بلـدان بـين سياسـي توافـق نتيجـة ريمو سان قرار كان حين في احد،و  جانب من كان ترامب قرار أن بمعنى
  .وغيرها وٕايطاليا وفرنسا بريطانيا- مختلفة

 وقد أحادًيا. قراًرا أيًضا بلفور وعد كان أوًال، االعتبار: في مهمتين نقطتين أخذ يجب ولكن صحيح،
 بمــنح لنــدن اتخذتــه الــذي لقــانونيا غيــر القــرار العتنــاق فقــط أعــوام ثالثــة بريطانيــا حلفــاء األمــر اســتغرق
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 حتـى المـرة هـذه أوروبـا األمر سيستغرق الوقت من كم اآلن، والسؤال عليه. والمصادقة للصهاينة فلسطين
  ؟بها خاصة أنها على ”القرن صفقة“ تعتنق

 ُتقــرر حيــث نفســها، هــي ”صــفقاتها”و وقراراتهــا، ووعودهــا، اإلعالنــات، هــذه كــل روح كانــت ثانيــًا،
 االسـتعمار يمـت لـم مـا، بطريقـة لألمـم. التاريخيـة الحقوق ترتيب إعادة الهائل نفوذها بحكم ظمىالع القوى
  .قط حقاً  القديم

 والجــــزرة العصــــا نفــــس الســــابقة، الفلســــطينية القيــــادات مثــــل الفلســــطينية، للســــلطة ُتقــــدم اآلن،
ــروفتين. ــر الماضــي، (مــارس) آذار فــي المع ــرئيس صــهر أخب ــد األميركــي ال ــد ب،ترامــ دونال  كوشــنر، جاري
 الواليـات فـإن إسـرائيل، مـع األسـاس) مـن الموجـودة (غيـر المفاوضـات إلـى يعودوا لم إذا بأنه الفلسطينيين

  .الغربية للضفة إسرائيل ضم ستؤيد المتحدة
 (ســبتمبر) أيلــول فــي أوســلو اتفاقيــات توقيــع منــذ وبالتأكيــد اآلن، عقــود ثالثــة مــن يقــرب مــا منــذ

 اللعبــة قواعــد تغييــر المتحــدة الواليــات قــررت أن بعــد واآلن الجــزرة. الفلســطينية الســلطة اختــارت ،١٩٩٣
 علـى اإلصـرار أو لكوشـنر االنحناء اآلن: حتى لها وجودي تهديد أخطر عباس محمود سلطة تواجه تماًما،
  .هجرته ثم بنته، التي هي واشنطن كانت ميت سياسي نموذج إلى العودة

 اتفقــت فقــد إســرائيل. جانــب مــن تــام بوضــوح الفلســطينية القيــادة خــلدا األزمــة تقاَبــل األثنــاء، فــي
 اإلســرائيلي الــوزراء رئــيس الســابقين المتنافَســين مــن تتــألف التــي الجديــدة، اإلســرائيلية االئتالفيــة الحكومــة
 هــو األردن وغــور الغربيــة الضــفة مــن كبيــرة أجــزاء ضــم أن علــى مبــدئياً  غــانتس، وبينــي نتنيــاهو بنيــامين
  .األميركية الموافقة إيماءة فقط ينتظرون وهم فقط. قتو  مسألة

 نيســان ٢٢ فــي بومبيــو، مايــك الخارجيــة، وزيــر قــال حيــث طــويًال؛ ينتظــروا أن المــرجح غيــر ومــن
  .”إسرائيلي قرار“ هو الفلسطينية األراضي ضم إن (أبريل)

 والعشرين؛ الحادي القرن بلفور وعد إصدار بالفعل تم لقد أهمية. أي على ذلك ينطوي ال بصراحة،
  .فيها جدال ال جديدة حقيقة جعله سوى اآلن المسألة وليست

 قـرار ورثـوا الذين أولئك أقدام عند والتذلل الزحف أن الفلسطينية القيادة تفهم لكي الوقت حان ربما
  .الجواب هو أبًدا يكن لم االستعمارية، إسرائيل وٕادامة وبناء ريمو، سان

 .الجدية المراجعة بعض إلجراء حان قد الوقت يكون ربما
  .”!فائقو الثراء فقط هم الذين يستطيعون إنقاذنا“ناشط في حماية المستهلك، ومحام، ومؤلف كتاب * 

 Years of Shame: Annexation of Palestine Began in San ١٠٠نشـر هـذا المقـال تحـت عنـوان: * 

Remo 

  ٦صفحة  ١١/٥/٢٠٢٠الغد 
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  المسروقة الفلسطينية العقارات تبييض
  

 )هآرتس( الدار عكيفا
 صـرف يـتم فانـه االئتالفـي، االتفـاق فـي الضم لبند االستراتيجي والنقاش السياسية الضجة ظل في

 خلـف .١٩٦٧ العـام منـذ الفلسطينية الخاصة األراضي على للسطو الكبرى الخطط أحد عن اآلن، االنتباه،
 القــانون فــرض المســروقة. العقــارات لتبيــيض مخطــط يختفــي ظاهريــا االمنــي دافعوالــ االيــديولوجي الحمـاس

 بصورة مسجلة ضخمة مناطق إسرائيل دولة الى سينقل عام بشكل االردن وغور ج مناطق على اإلسرائيلي
 .الفلسطينيين آالف عشرات اسم على قانونية

 فـــي إســكانهم وتــم ١٩٦٧ حــرب فـــي األردن الــى هربــوا أو طــردهم تـــم الــذين األراضــي، أصــحاب
 الذين ١٩٤٨ الجئو هم ألف ٣٠٠ – ١٠٠ بـ عددهم يقدر الذين المهّجرين من والكثير لالجئين، مخيمات

 بين »ج« مناطق في اإلسرائيلي القانون فرض سيحول والقدس، ويافا حيفا في وبيوتا اراضي وراءهم تركوا
 المحتلـة الدولة ممتلكات من سيصبح أي ».ةمتروك ممتلكات« إلى ورثتهم وأمالك أمالكهم وضحاها عشية

 .الضامة
 مـن ُيمّكـن القـدس شـرقي ضـم أن قضـاة، سـبعة بتشـكيلة العليـا، المحكمـة قـررت ٢٠١٤ العـام في

 ضـم فـإن لـذلك، الغربيـة. الضـفة الى طردوا أو هربوا فلسطينيين ممتلكات على العائبين اموال قانون فرض
 القائــد أمــر وحســب متروكــة. ممتلكــات الــى المهجــرين أراضــي يــاتلقائ بالتــالي ســيحول الضــفة فــي منــاطق

 عــن تختلــف »الجــدد الالجئــين« مكانــة فــان الضــفة، علــى يســري والــذي ١٩٦٧ العــام مــن )٥٨( العســكري
  .»العرب دخول ممنوع« بـ تعليمها وتم »متروكة« ممتلكاتهم عن االعالن تم الذين القدامى إخوتهم مكانة

 الممتلكــات علــى قانونيــا اليــد يضــع كــان مــن أو صــاحبا كــان مــن عــاد اذا« أنــه علــى األمــر يــنص
 أو العقـار المسـؤول ينقـل الحالـة، حسـب فيـه، حقه أو المتروك للعقار ملكيته وأثبت المنطقة الى المتروكة

 عـن المسـؤول أيـدي فـي موجـودة االراضـي كانـت الحـين ذلك حتى ».بعده يأتي من الى أو اليه يساويه ما
 أمـر جانـب الـى االسـتيطان. لغايـة تخصيصـها مسـموحاً  يكـن ولـم  المدنية، االدارة في لحكوميةا الممتلكات

 الـذين المنـاطق، لسـكان تسمح أن ١٩٦٧ تموز في إسرائيل أمر الدولي االمن مجلس فان العسكري القائد
 إسـرائيل دتتعهـ »اوسـلو« اتفاقـات وفـي مصـر مع السالم اتفاق في بيوتهم، الى بالعودة الحرب، في هربوا

 .المهجرين لمشكلة حل بايجاد نفسها
 اإلسـرائيلي القـانون فـرض فـان بنفنستي، ايال القانون، في البروفيسور رأي حسب ذاك، وال هذا ال

 وحسـب الديمقراطيـة. مبـدأ يناقض إنه بل الدولي، القانون امام يصمد لن »السامرة«و »يهودا« مناطق في
 العسـكري القائـد صـالحيات لتطبيـق خالفـا فلسـطين، علـى اإلسرائيلية الحكومة لصالحيات تطبيق أي قوله،

 تطلــب ال ألنهــا االحتــرام، فــي بــالحق بــه مســموح غيــر مســاً  تعتبــر أن يمكــن الــدولي، القــانون مــن النابعــة
 علـى بالسـيطرة الفرنسـي الجـيش بـدأ عنـدما الفرنسية الثورة بعد بأنه بنفنستي يذكر سلطتها. على موافقته
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 يجـب بأنـه االدراك خـالل مـن الجديـدة، المنـاطق فـي عـام اسـتفتاء اجـراء على حرص الحدود، وراء مناطق
 .سيادتها على موافقته يعط لم من على ديمقراطية لدولة االنتماء فرض عدم

 تعتبـر الديمقراطيـة القواعـد وكـذلك الـدولي القـانون فـان االستيطان بمشروع يتعلق ما كل في ولكن
 الكمـال مرحلـة الـى االسـتباحات أوصـلت اجيالهـا علـى إسرائيل حكومات الحاالت. فضلا في توصيات مجرد

 العـام فـي الدولـة، لمراقـب السـنوي التقريـر االردن. غـور منطقـة فـي المهجـورة باالراضـي يتعلـق مـا كل في
 الجـيش ومواقع اإلسرائيلية للمستوطنات خصص السبعينيات وفي الستينيات نهاية في أنه يكشف ،٢٠٠٥

 أمـر عسـكرية مواقـع سـتة اغـالق وعنـد المهجرين. بملكية كانت التي الدونمات آالف الغور في اإلسرائيلي
 .المجاورة للمستوطنات »المحررة« األراضي باعطاء شارون، ارئيل الحكومة، رئيس

 ذلـك مـن سـنتين قبـل حذر »السامرة«و »يهودا« لمنطقة القانوني المستشار أن الى المراقب وأشار
 أراضــي جميــع للخطــر ســتعرض »متسلســلة« عمليــة مــن وحــذر قــانوني، غيــر المنــاطق هــذه اســتخدام بــأن

 االراضــي وقســائم البيــوت مــالكي االســتيطانية الجهــات تبلــغ لــم قولــه، حســب ».العالقــة ذات المســتوطنات
 .لألراضي فعلية بسرقة يتعلق االمر بأن قروضا، منحتهم التي االسكان بنوك وايضا

 المدنيــة، االدارة فــي فاســدين ضــابطين بمســاعدة األرض ســرقة تمــت االقــل، علــى ةواحــد حالــة فــي
 وارث فـان حظهـم ولسـوء الوثـائق. تزويـر خـالل مـن مهجـرين اراضـي علـى السـيطرة علـى محتـالين سـاعدا
ــا« شــركة الــى ووصــلت بيعهــا تــم االرض أن اكتشــف األرض صــاحب ــذراع – »همنوت  والملتويــة الطويلــة ال
 .المحتلة المناطق يف كييمت للكيرن

 »مشابهة اخفاقات« منع اجل ومن رخيصة. بصفقة منها وخرجا للمحاكمة، تقديمهما تم الضابطان
 الغــور فــي أراضــيهم إعطــاء تــم فلســطيني ٢٠٠٠ نحــو تشــمل ســوداء قائمــة اعــداد المدنيــة االدارة فــي تــم

 ).وداليه جيرانهم لصالح اراضيهم صودرت لفلسطينيين كتعويض (أو للمستوطنين
 طلبــات فــان ،»المنــاطق« فــي الســائد اإلســرائيلي القــانون حســب بحقــه المهجــر مطالبــة مــن خوفــا

 بذريعـة رفضـها تـم قصـيرة، لزيـارات حتـى أو العـائالت شـمل جمـع اطـار فـي االردن نهـر الجتيـاز المهجرين
 منـذ االفضـل تالعقـارا صـفقة هـو االردن غـور فـي اإلسـرائيلي القـانون فـرض ».أمنية اعتبارات« هي ثابتة
 أزرق« – الليكــود« حكومــة فــان واحــد ضــم قــانون وبجــرة ســنة. ســبعين قبــل الغــائبين أمــالك قــانون ســن

  .الدولة قيام منذ األراضي على االكبر السطو وسُتبيض السالم، مشكلة أيضا ستحل »العمل« – »أبيض
 ٢١صفحة  ١١/٥/٢٠٢٠الدستور 

 
 

  
  
  
  

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

المقاالت المترجمة لكّتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
لعنصرية او المعارضة لها بهدف وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل ا

 اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك.
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  نجليزيةاإل  باللغة ألخبارا
EU foreign ministers mulling sanctions on Israel in the event of West Bank 

annexation 
   
RAMALLAH, Sunday, May 10, 2020 (WAFA) – The foreign ministers of the European Union 
are considering the possibility of imposing sanctions on the occupying state of Israel in the event 
the latter goes ahead with its plan to annex parts of the occupied West Bank to its sovereignty, a 
well-informed European source told WAFA. 
The source, speaking on condition of anonymity, said there has been growing momentum within 
the EU ranks aimed at finding ways to face the Israeli annexation plan, which, if implemented, 
would bring the internationally agreed two-state solution to an end. 
The source pointed out that any resolution taken within the Union must be approved by the 27 
members, despite expectations that some countries will veto such resolution due to their relations 
with Israel.   
"In order to avoid the veto of some countries," said the source, "the Union will resort to other 
steps, such as freezing the Horizon Europe 2021-2027 program, through which Israeli think-
tanks receive billions of dollars, in addition to the possibility of suspending the EU–Israel 
Association Agreement, which gives the latter the freedom of access to European markets. Non-
renewal of the agreement means depriving Israel of significant economic advantages." 
The source added that the EU will aim at pressuring Israel through diplomatic and political 
channels to prevent it from taking any unilateral steps. 

WAFA May 10, 2020  

  * * *      
UN officials call for immediate release of Palestinian child detainees , 

 In light of COVID 19 crisis 
  
JERUSALEM, Monday, May 11, 2020 (WAFA) - In light of COVID-19 crisis, UN officials 
today called for the immediate release of Palestinian children held in Israeli detention centers. 
In a joint press statement, Jamie McGoldrick, Humanitarian Coordinator in the occupied 
Palestinian territory, Genevieve Boutin, UNICEF Special Representative in State of Palestine, 
and James Heenan, Head of the UN Human Rights Office in the occupied Palestinian territory, 
expressed serious concern over the continued detention of Palestinian children by the Israeli 
army, particularly in light of the current COVID-19 outbreak. 
At the end of March, 194 Palestinian children were detained by the Israeli authorities in prisons 
and detention centres, mainly in Israel, according to data released by the Israeli Prison Service. 
This is higher than the monthly average number of children detained in 2019. Of the total, the 
vast majority of these children have not been convicted of any offence but are being held in pre-
trial detention. 
“We are seriously concerned over the continued detention of Palestinian children by Israeli 
authorities,” they said in their statement. 
“The rights of children to protection, safety and wellbeing must be upheld at all times. In normal 
times, the arrest or detention of a child should be a measure of last resort and for the shortest 
appropriate period of time. This is enshrined in the Convention on the Rights of the Child, which 
both Israel and State of Palestine have ratified.” 
The UN officials said that during a pandemic, states should pay increased attention to children's 
protection needs and children's rights, and the best interests of children should be a primary 
consideration in all actions taken by governments. 
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“Children in detention face heightened risk of contracting COVID-19, with physical distancing 
and other preventive measures often absent or difficult to achieve. Moreover, since the start of 
the COVID-19 crisis in Israel, legal proceedings are on hold, almost all prison visits are 
cancelled, and children are denied in-person access to their families and their lawyers. This 
creates additional hardship, psychological suffering, and prevents the child from receiving the 
legal advice to which they are entitled. For children awaiting trial, these pressures could put them 
under increased pressure to incriminate themselves, pleading guilty to be released faster,” said 
the UN officials. 
“The best way to uphold the rights of detained children amidst a dangerous pandemic, in any 
country, is to release them from detention and to put a moratorium on new admissions into 
detention facilities. We call on the Israeli and Palestinian authorities to do so immediately.” 

WAFA May 11, 2020  
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 مـا بكـل والمعنـين والمهتمـين العام الرأي وضع في ودورها القدس لشؤون الملكية اللجنة واجب من انطالقا
 الملكيــة اللجنــة فــإن وانشــطتها، مهامهــا خــالل مــن يوميــاً  والوقــائع االخبــار مــن القــدس مدينــة فــي يجــري

 الكورونـا أزمة من الوطن بها يمر التي الطارئة وفالظر  من الرغم على بانه عنايتكم توجه القدس لشؤون
 فـي الصـامدون اهلنـا يعيشـه مـا ان الكترونيـا، معتـاد هـو كمـا اليومي تقريرها باصدار اللجنة تستمر سوف

  الظلم رفع على العمل كله العالم من يتطلب االحتالل، وكورونا المرض كورونا ظروف من والقدس فلسطين
 االحـتالل يزيـد الـذي الصـعبة الظـروف هـذه فـي خاصة والقدس فلسطين في مدينالصا األهل عن والمعاناة

 ومـرآى مسـمع علـى تجـري هـذه معانـاتهم أن والمحزن والمؤسف اليومية، معاناتهم من البغيض اإلسرائيلي
  وغيرها. العالمية الصحة منظمة فيها بما ومنظماته كله العالم
 وسـيبقى الـدوام علـى كانـت كمـا عربيـة حـرة والقدس فلسطن تعودل االحتالل وظلم البالء يرفع ان اهللا نسأل

 الـداعم  السـند والمسـيحية اإلسـالمية المقدسـات علـى التاريخيـة الوصاية صاحبة الهاشمية بقيادته األردن
  التوفيق. ولي واهللا الثمن وكان التضحيات بلغت مهما وفلسطين القدس في لألهل

 التالي: اإللكتروني البريد على معنا التواصل الرجاء لالستفسار
- rcja@rcja.org.jo 
   :رقم هاتف على االتصال أو -

o كنعان اهللا عبد السيد ٠٧٩٧١٣٦١١١ 
o نصار حسام السيد ٠٧٩٥٨١٧٩١٩   
o عليان. فراس السيد ٠٧٩٦٧٢٧٢٠٠ 

    
  القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين تحيات مع

 كنعان عبداهللا                                   

  

  


