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  المحتوى

 والقدساألردن 

  ٣  االقصى المسجد بشأن االوقاف مجلس اتخذها التي االحترازية االجراءات تثمن النيابية فلسطين •

 شؤون سياسية

  ٣  نقابة الصحفيين تدين إغالق مكتب تلفزيون فلسطين •
  ٤  إعالميون عرب يطالبون بالضغط على االحتالل إلعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين في القدس •
  ٥  »مسمى غير ألجل« الضفة ضم تجميد رسالة سينقل بومبيو •
  ٧  فرنسا تضغط لرد صارم من االتحاد األوروبي إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة •
  ٧  المطران حنا يدعو لخطة استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم •

 اعتداءات

  ٨  االحتالل اإلسرائيلى يمدد قرار إغالق مكتب تليفزيون فلسطين بالقدس •
  ٨  مقدسيا ١٣قوات االحتالل تعتقل  •

  مقدسية شؤون

  ٩  اإلذاعة والتلفزيون" ترفض قرار االحتالل تمديد منع عملها وتؤكد حقها بالعمل بالقدس" •
  ٩ المحامي زبارقة: ال صالحية لسلطات االحتالل على األقصى  •

  فعاليات

  ١٠  أمسية شعرية عن بعد تتغنى باألوطان وتحلق في فضاء القدس •
  ١١  "ألوان العودة" .. معرض "أون الين" يجسد القضية الفلسطينية عالميا •

  آراء عربية

  ١٣  األبواب على العنصرية الدولة •
  ١٦  الفلسطينيين ضد إسرائيل في المحاكم قرارات تسييس •

 عبرية مترجمةآراء 

  ١٧  اإلسرائيلي؟ القومي باألمن الجانب أحادي الضم خطة ستمس كيف •
  

  اإلنجليزية باللغة األخبار
21 • Israeli police kidnap two Palestinians in J’lem Old City 
21 • Palestinians  Arabs demand Israel should allow free work for Palestine TV in 

Jerusalem 
22 • Israeli plain-clothes officers kidnap 13 Jerusalemite young men 
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  والقدس األردن

  االقصى المسجد بشأن االوقاف مجلس اتخذها التي االحترازية االجراءات تثمن النيابية فلسطين
 

 مـن المبذولـة الجهـود لكافـة العـالي تقديرها عن النيابية فلسطين لجنة اعربت – الدستور – عمان
 وجيهـاتت مـع منسـجمة جـاءت الجهـود تلـك ان الـى الفتـة القـدس في المقدسات لصالح االوقاف وزارة قبل

 .الشأن بهذا الثاني عبداهللا الملك جاللة
 وزيــر االثنــين اليــوم لقائــه لــدى الســعود يحيــى المحــامي النائــب رئيســها عنــه عبــر اللجنــة موقــف

 تعليـق اسـتمرار موضـوع بحـث جـرى حيث الخاليلة محمد الدكتور االسالمية، والمقدسات والشؤون األوقاف
 .كورونا جائحة تفشي استمرار بسبب ركالمبا األقصى المسجد إلى المصلين وصول

 األوقـاف مجلـس اتخـذها التـي االحترازيـة االجـراءات كافة تدعم النيابية" "فلسطين ان السعود وبين
ــارك األقصــى المســجد إلــى المصــلين بوصــول المتعلقــة ســيما اإلســالمية المقدســات والشــؤون  بســبب المب
  كورونا جائحة تفشي استمرار

 تعليـق قـرار أوجبـت التـي االحترازيـة األسـباب ان مبينا بجدية االجراءات تلك اخذ ضرورة الى ودعا
 انتشـار مـن للحـدو  عـائالتهمو  المصـلين صحة لحماية جاءت المبارك األقصى المسجد إلى المصلين دخول
  .النطاق واسع االختالط جراء الضرر إلحاق وعدم الوباء

 انطالقـا الجائحـة بـدء منـذ األوقاف إدارة مجلس ابداه الذي العالي للحس تثمينه عن السعود وعبر
 .الجائحة تطورات رافقت التي الضغوط رغم وأالخالقية الشرعيةو  الوطنية المسؤولية من

 وٕاقامـة األذان رفـع يـتم حيـث اإلطـالق علـى مغلـق غيـر المبـارك األقصـى المسـجد بأن مؤكدا وجدد 
 دائـرة ومـوظفي أئمـة مـن للمتواجـدين والتـراويح ةالجمعـ صالة فيها بما األوقات جميع في الخمس الصلوات
  .السالمة شروط وضمن األوقاف

 ١٠صفحة  ١٢/٥/٢٠٢٠الدستور 
* * *  

  سياسية شؤون

  نقابة الصحفيين تدين إغالق مكتب تلفزيون فلسطين
 

مجلس نقابة الصحفيين األردنيين بشدة قيام قوات االحتالل اإلسرائيلي بتجديد  دان – بترا –عمان 
 .إغالق مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس وٕايقاف العاملين فيه عن ممارسة عملهم الصحفي

قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلي يـــأتي اســـتمرارا العتداءاتـــه وأكـــد المجلـــس أن هـــذا القـــرار مـــن جانـــب 
 .المتواصلة بحق الصحفيين للتغطية على جرائمه وممارساته العنصرية
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سات األمنية والمنظمـات ودعت النقابة، االتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمؤس
الحقوقية والمؤسسات اإلعالمية الستنكار اإلجراء المتغطرس من قبل قوات االحتالل وفضحه مـن فـوق كـل 
منبــر مــن أجــل الضــغط علــى ســلطات االحــتالل للوقــف الفــوري العتداءاتــه بحــق الصــحفيين فــي األراضــي 

 .الفلسطينية المحتلة
وانتهاكاتـــه لـــن تغيـــر الحقـــائق التاريخيـــة والشـــرعية وأعتبـــر المجلـــس أن كـــل ممارســـات االحـــتالل 

والقانونيــة التــي تؤكــد عروبــة فلســطين بأكملهــا وتحفــظ حــق الشــعب الفلســطيني بإقامــة دولتــه فــوق ترابــه 
  .الوطني وعاصمتها القدس الشريف، والذي سيبقى حقا راسخا ثابتا نثق بحتمية تحقيقه وٕان طال الزمان

 ٧صفحة  ١٢/٥/٢٠٢٠الدستور 
* * *  

  القاهرة: إعالميون عرب يطالبون بالضغط على االحتالل إلعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين في القدس

 
عـــدد مـــن اإلعالميـــين العـــرب والمصـــريين، اإلتحـــاد الـــدولي  طالـــب – الجديـــدة الحيـــاة –القـــاهرة 

ســرائيلي للصــحفيين، والجهــات القانونيــة والحقوقيــة واإلعالميــة بضــرورة الضــغط علــى ســلطات االحــتالل اإل
إلعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، وعدم المسـاس بحريـة االعـالم الـذي كفلتـه 

 .كافة االعراف والمواثيق الدولية
واعتبــروا القــرار االســرائيلي بتمديــد إغــالق المكتــب لمــدة ســتة أشــهر إضــافية هــو "محاربــة للوجــود 

 ".طرة، ومنع أي نشاط فلسطيني إعالمي بالقدسالرسمي الفلسطيني، والسعي إلى فرض السي
من جانبه، قـال المتخصـص بالشـؤون العربيـة بقنـاة الحيـاة المصـرية اإلعالمـي محمـد التـوني فـي 
تصريح لـ"وفا"، إن هذا القـرار اإلسـرائيلي هـو إسـتهداف متواصـل لإلعـالم الفلسـطيني بمؤسسـاته وفرسـانه، 

لسـطينيين الـذين يواصـلون الليـل بالنهـار لفضـح جـرائم االحـتالل، ولن ينال من إرادة وعزيمة الصحفيين الف
 ".ومحاولة يائسة لحجب صورة الجرائم اإلسرائيلية المتتالية بحق الشعب الفلسطيني عن أنظار العالم الحر

فيما أكدت اإلعالمية الجزائرية بجامعة الدول العربية العربية صـفاء قـالس، إن هـذا القـرار الخطيـر 
بائسة لتغييب صوت الحقيقة، وعلى العالم أن يكتشف مدى العنجهية االحتاللية الممارسة ضد هو محاولة 

 .الشعب الفلسطيني األعزل في القدس
وتابعــت: هــذا القــرار لــن يطــول، ألن صــمود الفلســطينيين ســيحبط كــل هــذه المخططــات الظالمــة،  

لتعسفي إنهاء القضـية الفلسـطينية وحجـب مشيرة إلى إن إسرائيل تعتقد إنها تستطيع من خالل هذا القرار ا
 .عين الحقيقة

من جهتها، قالت الصحفية رضوى السيسي المتخصصة بالشؤون العربية بموقع البوابـة المصـري، 
حـاوالت إسـرائيل إزالـة أي وجـود فلسـطيني فـي القـدس المحتلـة، مؤكـدة أن هـذا إن هذا القرار يأتي ضمن م

القـرار لــن يثنـي الصــحفيين الفلسـطينيين مــن القيـام بواجبــاتهم فـي فضــح الجـرائم اإلســرائيلية بحـق الشــعب 
 .الفلسطيني
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هــذا القــرار   بــدوره، أشــار نائــب رئــيس تحريــر جريــدة األخبــار المصــرية مصــطفى يوســف، إلــى أن
ف زيف إدعاءات إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية تحترم الحريـات، ويؤكـد إنهـا تـنظم وتشـن حربـا واسـعة يكش

 .ضد اإلعالم الرسمي الفلسطيني، لمنع نقل الحقيقة للعالم
) الداعي لتوفير الحمايـة للصـحفيين، ٢٢٢٢وطالب كافة المنظمات الدولية بتنفيذ القرار األممي ( 

 . ل وهام في االتحاد الدولي للصحفيينمؤكدا أن فلسطين عضو فاع
مــن جانبــه، اعتبــر اإلعالمــي التونســي ســحنون بــن عمــران، إن هــذا القــرار االحتاللــي هــو "بمثابــة 
جريمة جديدة تضاف إلى جـرائم االحـتالل اإلسـرائيلي بحـق اإلعـالم الفلسـطيني، والصـحفيين الفلسـطينيين، 

 ".حقيقة كما هي للعالممشيرا إلى أنه يعكس خوف هذا المحتل من نقل ال
وقال المحلل السياسي صالح عبـد السـالم، "إن عـين الحقيقـة ال يمكـن أن يـتم حجبهـا عـن توثيـق 
الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وما يجري على أرض الواقع مـن ممارسـات إحتالليـة 

 ".أن يسكت الصوت الفلسطيني ال يمكن أن تثني الصحفي الفلسطيني عن عمله المهني، وال يمكن
ـــب والصـــحفي  ـــى الكات ـــرار تعســـفي، وعل ـــي ألي ق ـــن أن ينحن ـــد أن اإلعـــالم الفلســـطيني ال يمك وأك

 .الفلسطيني أن يستمر في توثيق حقيقة قضيتهم، وحتما سينتصر الصوت الفلسطيني بأحقيته في األرض
ي، ويشكل انتهاكـا صـارخا لحريـة كما أكد اإلعالمي اليمني يسلم باسندوة، أن هذا القرار غير قانون

  .الرأي والتعبير، داعيا إتحاد الصحفيين الدولي بعقد إجتماع عاجل، لبحث مواجهة هذا القرار، ومنع تنفيذه
 ١٢/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

  * * *    

 »مسمى غير ألجل« الضفة ضم تجميد رسالة سينقل بومبيو
  
 الـرئيس إدارة أن األميركية، اليهودية المنظمات قيادة في مصادر كشفت – مجلي نظير – أبيب تل
 لضــم ســريع قــرار اتخــاذ فــي اإلســرائيلية للحكومــة الــداعم موقفهــا فــي النظــر تعيــد ترمــب، دونالــد األميركــي،

 الطريـق إغـالق وعـدم للدبلوماسـية أكبـر مجـال إعطـاء يجـب أنـه وترى لمحتلة،ا الغربية الضفة في مناطق
 غــداً  أبيــب، تــل إلــى سيصــل الــذي بومبيــو، مايــك األميركــي، الخارجيــة وزيــر إن وقالــت الفلســطينيين. أمــام

 نتنيـاهو، بنيـامين الـوزراء، رئـيس مـن كـل إلى ترمب الرئيس من الخصوص بهذا رسالة سينقل (األربعاء)،
  .بذلك إقناعهما وسيحاول غانتس، بيني الكنيست، رئيس العتيدة الحكومة في هوشريك

 بومبيـو، زيـارة علـى كبـرى أهميـة يعلـق نتنيـاهو إن (االثنـين)، أمـس أبيـب، تـل فـي مصـادر وقالت
 الـوزير فيهـا يغـادر التـي األولـى المـرة بأنهـا علماً  ،»األميركي الموقف في التغيير ومدى حقيقة يفهم لكي«

 المشـتركة لحكومتهمـا القسـم أداء تأجيـل على غانتس مع نتنياهو اتفق وقد كورونا. أزمة اندالع منذ هبالد
 تنـفِ  لـم األوسـاط هذه أن ومع معه. للمحادثات األربعاء، كالهما، يتفرغ حتى بومبيو، زيارة بعد واحداً  يوماً 
 الماضـي األسـبوع صـرح قـد كـان نفسه بومبيو أن إلى اشارت فإنها األميركي، الموقف في التغيير عن النبأ
  .وحدها اإلسرائيلية الحكومة شأن من هو الضم قرار بأن



 
٦

 شـمير، شـلومو المتحـدة، الواليـات فـي السياسـي لمراسـلها تقريـراً  نشـرت »معريـب« صـحيفة وكانت
 األبـيض، البيـت فـي مسؤولين مع اجتمعوا قد كانوا اليهودية المنظمات في مسؤولين لسان على فيه ذكرت

 في أراضٍ  لضم اإلسرائيلية الحكومة من الجانب أحادي قراراً  أن المرحلة، هذه في ترى« األمريكية اإلدارة أن
 األوســط، الشــرق فــي الصــراع لتســوية ترمــب الــرئيس لخطــة ضــربة ويشــكل ضــرراً  ســيلحق الغربيــة، الضــفة

 القيــادة لتجــاوب أصــالً  ضــعيفال االحتمــال أمــام نهائيــاً  البــاب يغلــق وقــد ،»القــرن صــفقة« باســم والمعروفــة
  .الخطة هذه مع الفلسطينية

 حـال العملـي، التطبيـق مرحلـة إلـى خطتـه تتحـول أن يريـد ترمـب، الـرئيس فإن التقرير، لهذا ووفقاً 
 ولـو معهـا، أخيـراً  الفلسطينيون يتجاوب بأن األمل يحدوه زال ما ولكنه الجديدة. اإلسرائيلية الحكومة تشكيل
 عـن إسـرائيل إعـالن أن لقائهمـا، لـدى وغـانتس، لنتنيـاهو يشـرح أن بومبيـو إلـى طلب وقد تدريجي. بشكل
 وعلـــى عليهـــا اإلســـرائيلي القـــانون وفـــرض المحتلـــة الغربيـــة الضـــفة فـــي لمنـــاطق الجانـــب أحـــادي الضـــم

  .»القرن صفقة« لخطة قاصمة ضربة سيشكل المستوطنات،
 الصـهيوني اللـوبي قـادة أحـد بكونـه عروفالم األميركي، اليهودي والصحفي األديب أن الالفت ومن

 نهايــة األميركيــة، »تــايمز نيويــورك« صــحيفة فــي مقــاالً  نشــر بــايبس، دانيــال األبــيض، البيــت مــن والمقــرب
 عـن االمتناع إسرائيل على يجب لماذا التساؤل: عن تجيب أسباب ستة« عن فيه تحدث الماضي، األسبوع

  ؟.»المرحلة هذه خالل الضم تنفيذ
 علـى وتعـرض بالكامل، األميركية اإلدارة مع تنسق أن يجب اإلسرائيلية الخطوات« أن يبسبا وكتب
 خطـوة بـأن يؤمن الذي ترمب غضب سيثير الضم، بخطوة إسرائيل قيام« أن بايبس وأضاف ».الفلسطينيين

 ذتنفيـ فـي إسـرائيل اسـتمرت إذا« يقـول: وكتـب ».الفلسـطينيين مـع مفاوضـات إطـار فـي تـتم أن يجب كهذه
 تدفعـه وقـد الـرئيس اسـتياء ستستثير فإنها فيها، األجزاء بقية وتجاهلت القرن صفقة من تحبه الذي الجزء
  .»المعهود الفظ بأسلوبه ذلك على الرد الى

 سيحتالن ،»السوري الملف«و »اإليراني الملف« أن (االثنين)، أمس أبيب، تل في مصادر وكشفت
 اهتمـام عـن اإليرانـي الموضـوع تراجـع ظـل فـي« وذلك وغانتس، تنياهون مع بومبيو محادثات في كبيراً  حيزاً 

 إزعـاج مصـدر كورونا فيروس انتشار قبل فيه ترى كانت التي األوسط، الشرق وفي الغربية المركزية القوى
  .»مقلق نووي

 وذلــك انفــراد، علــى كــوهين، يوســي الموســاد، رئــيس مــع أيضــاً  االجتمــاع طلــب بومبيــو إن وقالــت
 التـي المخيفـة والتصـريحات التهويل لهجة عن بعيداً  الملف، هذا بشأن واستنتاجاته تقييمه الى لالستماع«

 عـن أعلنـت عنـدما ذكرتـه قـد األميركيـة، الخارجيـة كانـت مـا مـع التقـدير هذا ويتالءم ».نتنياهو عن تصدر
  .»المنطقة في يرانياإل بالدور تتصل أمنية قضايا مناقشة«لـ ستكرس أنها من إسرائيل، إلى بومبيو زيارة

 ١٢/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 
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  دبلوماسيون: فرنسا تضغط لرد صارم من االتحاد األوروبي إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة

 
بروكسل: قال ثالثة دبلوماسيين باالتحاد األوروبي إن فرنسا تحث شركاءها في االتحاد على بحث 

 ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. تهديد إسرائيل برد صارم إذا مضت قدما في
وماسيون لرويترز أن بلجيكـا وأيرلنـدا ولوكسـمبورغ تريـد أيضـا مناقشـة إمكانيـة اتخـاذ وأضاف الدبل

إجراءات اقتصادية عقابية خالل اجتماع لوزراء الخارجية يوم الجمعة وذلك رغم أن جميـع الـدول األعضـاء 
  عليها أن توافق على أي إجراء جماعي.

حكومــة ســتبدأ فــي يوليــو/ تمــوز فــي بحــث وقــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو إن ال
توســيع الســيادة اإلســرائيلية لتشــمل المســتوطنات اليهوديــة وغــور األردن فــي الضــفة الغربيــة وهــو مــا جــرى 

  دونالد ترامب للسالم في الشرق األوسط. خطة الرئيس األمريكي بحثه في إطار
وعبــر الفلســطينيون عــن غضــبهم إزاء خطــط إســرائيل تعزيــز قبضــتها علــى األراضــي التــي اســتولت 

  ، وهي األراضي التي يسعون الستعادتها من أجل إقامة دولتهم.١٩٦٧عليها في حرب عام 
ولم يذكر دبلوماسيو االتحاد األوروبي تفاصيل بشأن اإلجراءات العقابية التي قـد تفكـر فيهـا الـدول 

  .في االتحاد إلثناء إسرائيل عن اتخاذ تلك الخطوة األعضاء
  ١٢/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * *  

 المطران حنا يدعو لخطة استراتيجية وطنية لمواجهة مشروع الضم

  
 وطنيـة استراتيجية خطة إلى حنا، اهللا عطا المطران األرثوذكس، للروم سبسطية أساقفة رئيس دعا

 القضــية تصــفية إلــى الهادفــة المشــؤومة والصــفقات المشــبوهة المشــاريع وتمريــر الضــم سياســات لمواجهــة
 .الفلسطينية

 وأجـزاء األردن غـور بضـم اإلسـرائيلية والتهديـدات القـرن صـفقة "إن صحفي: تصريح يف حنا وقال
 الفلســطيني البيــت ترتيــب إلــى بحاجــة نحــن بــل وخطابــات، ببيانــات إفشــالها يمكــن ال الغربيــة الضــفة مــن

 تالمـؤامرا نفشـل ولكـي قضـيتنا، وعدالـة وجودنـا عن دفاعنا في أقوياء نكون لكي االنقسام وٕانهاء الداخلي
 ".تستهدفنا التي المشبوهة والمشاريع

 الـداخلي بيـتهم بترتيـب مضـى وقـت أي مـن أكثر اليوم مطالبون الفلسطينيين أن حنا المطران وأكد
 التي والمؤامرات المشاريع جميع إفشال في لنا قوة هي الوحدة ألن ووحدة، وُلحمة تعاضًدا أكثر يكونوا لكي

 .الفلسطينية القضية عدالة تستهدف
 مشــاريعه لتمريــر الكورونــا وبــاء يســتغل واالحــتالل الخطــورة، غايــة فــي مرحلــة فــي "نحــن وأضــاف

 الفلسطينية الحقوق وشطب الفلسطينية األرض معالم وطمس األراضي سرقة إلى الهادفة وبرامجه وأجنداته
 ".كاملة



 
٨

 ليست الداخلي نيالفلسطي البيت بترتيب والمطالبة والخطورة الدقة غاية في مرحلة في "نحن وتابع
 لقضية بانتمائهم والملتزمين لوطنهم المحبين الفلسطينيين جميع به ينادي جماعي مطلب هو بل فكريا ترًفا

 ".شعبهم
 البيــت ترتيــب أجــل مــن األوان فــوات قبــل العمليــة القــرارات الساســة يتخــذ أن أملــه عــن حنــا وأعــرب

 .يمكن ما بأسرع االنقسامات وٕانهاء الداخلي
 إفشـالها علـى قـادرون ونحـن تنتظرنـا، اسـتيطانية ومشـاريع خبيثـة مخططـات هنالك أن لىإ وأشار

  .الصفوف وتوحيد االنقسامات وبإنهاء استراتيجي وطني بمشروع
 ١٠/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  

  اعتداءات

  االحتالل اإلسرائيلى يمدد قرار إغالق مكتب تليفزيون فلسطين بالقدس
 

سلطات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم اإلثنين، قـرار اغـالق مكتـب تلفزيـون  مددت – أ ش أ –رام اهللا 
  ".٤٨فلسطين في القدس الشرقية "المحتلة" ، ومنع طواقمه من العمل في القدس ، وكافة مناطق "أراضي 

قـرار  فـي –لة األنباء الفلسطينية نقال عن وزير األمن الداخلي اإلسـرائيلي جلعـاد أردان وذكرت وكا
 .قناة فلسطين وطواقمها استمرت بالعمل رغم قرار المنع األول أن –التمديد 

ــذكر أن شــرطة االحــتالل، تواصــل مالحقــة طــاقم مكتــب تلفزيــون "فلســطين" فــي القــدس، حيــث  ي
استدعت مراسلة التلفزيون الصحفية كريستين ريناوي ست مرات خالل األشهر السـتة الماضـية، للتحقيـق، 

  .بادعاء خرقها لقرار وزير الداخلية اإلسرائيلي الذي يحظر نشاط تلفزيون فلسطين في مدينة القدس
 ١١/٥/٢٠٢٠اليوم السابع 

* * *  

  مقدسيا ١٣قوات االحتالل تعتقل 
 

شـابا مـن بلـدة سـلوان  ١٣قـوات االحـتالل االسـرائيلي، الليلـة،  اعتقلت – الجديدة الحياة – القدس
 .في القدس المحتلة

مواطنا بيـنهم أشـقاء وأبنـاء عمومـة،  ١٣ وأوضحت مراسلتنا في القدس أن قوات االحتالل اعتقلت
وأميـر جـواد جـابر، ويـزن  وهم: امير عمر مطر، ومحمد عمر مطر، وعلي اياد جابر، ومحمود جـواد جـابر،

محمد عبـد حامد جابر، وداود نضال طويل، ووسام كركي، ومنتصر نضال أبو ناب، وقصي وائل أبو ناب، و 
  .اهللا ابو ناب، وعمر جميل الزغل، واحمد حمود شويات

 ١٢/٥/٢٠٢٠ الجديدة الحياة
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  مقدسية شؤون

  اإلذاعة والتلفزيون" ترفض قرار االحتالل تمديد منع عملها وتؤكد حقها بالعمل بالقدس"
 

الهيئة العامة لإلذاعة التلفزيون الفلسـطينية، رفضـها القـاطع لقـرار سـلطات  أكدت – معا – رام اهللا
العمـل فـي  االحتالل اإلسرائيلي تمديد اغالق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة ومنع طواقمـه مـن

 .٤٨كافة المناطق داخل أراضي الـ
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم اإلثنين، إن هذا القرار الذي أصدره وزير االمن الداخلي لدولـة 
االحتالل جلعاد اردان أمس، تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي من جهـة، ألنـه يمنـع تلفزيـون فلسـطين 

دولـة، عاصـمة  ١٤٠ارض فلسـطينية محتلـة، اعترفـت بهـا أكثـر مـن من العمل في القدس الشـرقية، وهـي 
 .لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى

وأضافت أن هذا القرار تعبيـر عـن خـوف سـلطة االحـتالل الـدائم مـن نقـل الحقيقـة كمـا هـي للعـالم، 
 .ومحاولة للتغطية على جرائم دولة االحتالل التي يحاكم عليها القانون الدولي

ــا تــؤمن أن مهمتهــا  وأكــدت أنهــا ستواصــل العمــل بغــض النظــر عــن هــذا القــرار االحتاللــي، ألنه
قيقة في كافة الظروف مهما كانت صعبة، وأنها لهذه األسباب ترفض هذا القرار جملـة ومسؤوليتها نقل الح

 .وتفصيال
ومن منطلـق المسـؤولية القانونيـة واألخالقيـة والمهنيـة، تحمـل الهيئـة العامـة لإلذاعـة والتلفزيـون، 

ع منظمــات مســؤولية مواجهــة هــذا االنتهــاك الســافر، الــى األمــم المتحــدة واتحــاد الصــحفيين الــدولي وجميــ
حقوق االنسـان وحريـة الـرأي والتعبيـر، مؤكـدة أن المسـؤولية تتطلـب رفـض هـذا القـرار ومنـع تنفيـذه فـورًا، 

  .ومحاسبة إسرائيل على اتخاذه
 ١١/٥/٢٠٢٠وكالة معا اإلخبارية 

* * *  

المحامي زبارقة: ال صالحية لسلطات االحتالل على األقصى ونتمنى من الجهات المعنية في 

  القدس اإلنصات إلى مطالب المقدسيين
 

أنــه ال توجــد  أكــد المحــامي المخــتص فــي قضــايا القــدس خالــد زبارقــة فــي مقابلــة مــع الجزيــرة نــت
رض مع فتاوى العلماء هو باطل وليس المسجد األقصى، وأن أي قرار يتعا صالحية لسلطات االحتالل على

تعتبـر مغـامرة غيـر محسـوبة  األقصـى له أي قيمة، وأن أي محاولة احتالليـة للعبـث فـي الوضـع القـائم فـي
 .ستؤدي إلى ردة فعل ال تحمد عقباها
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ووجه زبارقة رسـالة للعلمـاء والمفتـين قـائال إن "الجمـاهير ترقـب تقـديراتكم وقـراراتكم، ونتمنـى مـنكم 
ت إلى حركة الشارع والتفاعل معها، وأال تتركـوا فراغـات فـي السـاحة لـئال تسـبقكم الجمـاهير فـي ردة اإلنصا
  ".فعلها

هذه الرسالة وجههـا المحـامي بنـاء علـى أصـوات كثيـرة تطالـب بإعـادة فـتح المسـجد األقصـى أمـام 
المصلين مع اتخاذ كافة إجراءات السالمة، وعدم إعطاء الفرصـة للمسـتوطنين ليكونـوا أول مـن يدخلـه بعـد 

 .الحرمين الشريفين إغالقه وليكرسوا هيمنة الشرطة اإلسرائيلية على قرار فتح وٕاغالق أولى القبلتين وثالث
ــى األقصــى،  ــرة لتكــريس الســيادة عل وتحــذر مصــادر مقدســية مــن وجــود توجهــات إســرائيلية خطي

 .مستغلة إغالقه أمام المصلين بحجة منع تفشي الفيروس
وطالب عدد من شخصيات ووجهاء القدس بضرورة إعادة فتح المسجد األقصـى المبـارك والسـماح 

األقصى من قبل عصابات  اقتحام ت الوقاية والسالمة، والعمل على منعللمصلين بالصالة فيه ضمن إجراءا
  .رمضان ٢٩المستوطنين في 

 ١١/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
* * *  

  فعاليات
  أمسية شعرية عن بعد تتغنى باألوطان وتحلق في فضاء القدس

 
ــد بعنــوان:  نــادي شــعراء الطبيعــة أقــام – عمــان القــدس “/ هــايكو األردن أمســية شــعرية عــن بع

  .، يوم أمس األول، بمشاركة مجموعة من الشعراء العرب، إضافة إلى أعضاء النادي”بأعيننا
ة النــادي الشــاعرة الــدكتورة فــاتن أنــور التــي رحبــت ابتــدأت األمســية التــي أدارت مفرداتهــا رئيســ

ــت  ــي تغن ــراءات الت ــت الق ــم توال ــا بقصــيدة الهــايكو، ث ــه وتعريف ــادي وأهداف ــا بالن ــدمت تعريف ــم ق بالضــيوف ث
باحات األقصى/ فـي بركـة الوضـوء/ “باألوطان، حيث قرأ الشاعر الفلسطيني مأمون مراد قصيدة قال فيها: 

ل/ كــم هــي مؤلمــة/ وحشــة الطريــق../ عنــد الحــدود/ حاســر الــرأس/ يتســلل يصــلي القمر../علــى قــدر الجمــا
  .”ظلي

 :الشاعر طالب داخل من العراق قدم مجموعة من نصوص الهايكو منها
  .”إرث/ ال يقبل القسمة/ مفتاح بيتنا المقدسي“
 .”حي أرنو/ إقامة مؤقتة/ لسفارة اليانكي“
 .”جبانة نابلس/ بظل زيتونة يتفيأ/ قبر الجندي العراقي المجهول“

 :ومن المغرب، قدم الشاعر البشير بن طاهر مجموعة من قصائد الهايكو
 .”إلى قبة الصخرة/ عيون/ قاطفات الزيتون“
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 .”قبة الصخرة/ على صحوة براق بعد صالة/ يعرج نبي “
 .”بشريةحجارة ومقالع/ حتى العودة أطفال القدس/ دروع “
 .”تدق تدق/ أجراس العودة يا قدس/ ال شيء مثلك“

 :التي قال فيها ”زهرة المدائن“ومن األردن ألقى الشاعر هاني حواشين مجموعة قصائد منها 
ال.. ال تقولوا لم نكن فيهـا/ الكـل شـارك فـي مآسـيها/ والسـاكتون عـن الرذيلـة مـثلهم/ مثـل الـذين “

وا/ فبغـوا بهــا قـتال ..... وداســوها/ وتلطخــت أقداسـها صــمتت/ مآذنهــا، تمرغـوا فيهــا/ خلفتموهـا للــذين تجــرأ
  .”وقلتم: ما لنا فيها/ من حولها، أهل لها، أولى بها/ فليدفعوا ... والرب يحميها

 ١٥صفحة  ١٢/٥/٢٠٢٠الدستور 
* * *  

 "ألوان العودة" .. معرض "أون الين" يجسد القضية الفلسطينية عالميا
  

 ٣١عنوان "ألوان العودة"، وعبـر الفضـاء اإللكترونـي، عـرض  تحت – الفلسطيني لإلعالم المركز –بيروت 
ليـات فنانا فلسطينيا وعربيـا وأجنبيـا لوحـاٍت فنيـة تجسـد القضـية الفلسـطينية بأبعادهـا المختلفـة، ضـمن فعا

  ".الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء
جائحة كورونا لم تقف عائقًا أمام هؤالء الفنانين الذي لـم يبخلـوا بجـزء مـن أوقـاتهم لرسـم القضـية 

عامـًا؛  ٧٢الفلسطينية، فقد رهنوا أنفسهم لقضية تاريخيـة أطـول مـن عمـر جائحـة االحـتالل المسـتمرة منـذ 
فني إلكتروني نظمته الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية والمؤتمر الشـعبي وذلك ضمن معرض 

 .لفلسطينيي الخارج؛ للتأكيد على التمسك بالهوية وحق العودة، وتأكيد عالمية القضية الفلسطينية
 عالمية القضية

ية لحملــة عضــو األمانــة العامــة فــي المــؤتمر الشــعبي لفلســطينيي الخــارج وعضــو اللجنــة التحضــير 
انتماء ياسر علي، أّكد لـ"المركز الفلسطيني لإلعالم" أّن هذا المعرض يـأتي ضـمن مشـاريع الحملـة الدوليـة 

  .٢٠٢٠للحفاظ على الهوية الفلسطينية "انتماء" لعام 
ويتضــمن المعــرض لوحــات متنوعــة مــا بــين رســم كاريكــاتوري وتصــوير فوتــوغرافي، ونحــت ورســم 

ات فنية تقليدية، ويتزامن مع الذكرى الثانية والسبعين لنكبة الشعب الفلسـطيني، ديجتال، باإلضافة إلى لوح
 .ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري

وأشار عضو اللجنة التحضيرية إلى أّن المعرض يأتي للتذكير بحـق العـودة واالنتمـاء لهـذه األرض 
شاركين من أنحاء العـالم يؤكـد عالميـة وأحقية الشعب الفلسطيني في أرضه والعودة إليه، مبينًا أن تنوع الم

 .القضية الفلسطينية حيث شارك في المعرض فنانون من دول عربية مختلفة وأخرى أجنبية
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وأوضح علي أّن الظروف التي يمر بها العالم فرضت تنظيم المعرض إلكترونيـًا، مبينـًا أّن القـائمين 
ى بعـد انتهـاء األزمـة لمـا تحملـه مـن تـذكير على المعرض يفكرون بتنظيم معارض دائمة من هذا النوع حتـ

 .دائم بالقضية
 رسالة المعرض

وقال منسق المعرض الفنان رائـد قطنـاني: "إن الفعاليـة تـأتي فـي توقيـت مهـم، ضـمن شـهر النكبـة 
الفلسطينية، للتذكير بحق العودة، واالنتماء لهذه األرض وأحقية الفلسطيني في أرضـه وعودتـه إليهـا، وهـو 

  ".المعنى الحقيقي لالنتماء الفلسطيني، فنحن ننتمي لهذه األرضتأكيد على 
فنانـا مـن حـول العـالم، بهـدف التأكيـد  ٣١ويوضح قطناني رسالة المعرض قائًال: "هنـاك مشـاركة لــ

على عالمية قضيتنا، وهناك مشاركة من مختلف الجنسيات من عدة دول عربية، وأوكرانيـا وبولونيـا وكنـدا، 
  ".واسعةومشاركة فلسطينية 

وأشار إلى أن "للمعرض رسالة عالمية من حيـث الجنسـيات المشـاركة فيـه وتنوعهـا، وكـذلك يحمـل 
 ٦٠إلـى فنـانين بعمـر  ١٤بين طياته الكثير من اإلبداعات لفنانين من مختلف األجيال، من الشباب بعمـر 
م فيـه، حيـث اسـتثمرت فيـه عاًما، باإلضافة إلى رغبة الفنانين والقائمين علـى المعـرض بتنـوع تقنيـات الرسـ

  ".تقنيات الرسم المتنوعة، باعتبارها تخدم الرسائل الوطنية
 حملة انتماء

وتنظم الحملة الدولية للحفاظ على الهوية الفلسطينية، سنويا، حملة انتماء بنسخة متجددة، وذلـك 
ها لهذا العام "صفقة إلحياء ذكرى النكبة ألجل الحفاظ على الهوية في مواجهة مشاريع التصفية وفي مقدمت

 .القرن"؛ وفق ياسر علي
وتستمر هذه الحملة للعام العاشر توالًيا؛ لتعزيز الشعور باالنتماء لفلسطين وتفعيل الـدور الشـعبي 

 .في التمسك بالحقوق وعلى رأسها حق العودة، وٕانعاش الذاكرة الجمعية والتراث الفلسطيني
ورونا، والتزام المنازل، وتوقف الفعاليـات الجماهيريـة وبين علّي أّن الظروف الراهنة وسط جائحة ك

المعتاد تنظيمها ضمن أنشطة وفعاليات الحملة؛ دفع اللجنة التحضيرية في الحملة إلى "إعادة بلورة أشكال 
  ".جديدة للتحرك، ولدفع الجمهور للتفاعل مع الحملة

واقــع التواصــل االجتمــاعي وأشــار إلــى إعــداد البــرامج بمــا يســهل مشــاركة الجميــع عــن بعــد، عبــر م
والسبل المتاحة، واغتنام اجتماع العائالت في البيوت، وتفرغ كثير من األشخاص والمبـدعين ليعطـوا مزيـًدا 

 .من األفكار والمساهمات
وتعمل حملة "انتمـاء" علـى تعزيـز الشـعور الـوطني فـي أوسـاط الالجئـين الفلسـطينيين فـي مختلـف 

، وتفعيل الدور الشعبي الفلسـطيني فـي مواجهـة صـفقة القـرن، وٕابـراز أماكن وجودهم داخل وخارج فلسطين
 تمسك الشعب بحقوقه التاريخية وعلى رأسها حق العودة

 ١٠/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم
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  عربية آراء
  األبواب على العنصرية الدولة

  
 الطراونة فايز* 

 يبالون ال والعرب الموت.. سكرات تعاني الفلسطينية القضية •
 الدولتين بحل بالتمسك العهد على يزاالن ما وفلسطين األردن وحدهما •
 منقوصة بحقوق اليهود غير فيها يعيش يهودية دولة تريد إسرائيل •
 وجودها تهدد ال لكنها إسرائيل زعجت وهي ثالثة.. انتفاضة على بوادر ال •
 للسالم األمثل الدولتين حل تعتبر العالم دول من العظمى الغالبية •
 المتصهين المسيحي الفكر وراء منجرفة األميركية اإلدارة •
 بيروت قمة حبر يجف أن قبل للسالم مبادرتهم تركوا العرب •

 حيـث فيه؛ هي مما بأسوأ هذا يومنا إلى عشر التاسع القرن أواخر منذ الفلسطينية القضية تمر لم
  المنظور. المدى في األقل على القضية، بهذه لتطيح ودولية إقليمية عوامل عدة اجتمعت

 األولويـة إسـرائيل إعطـاء فـي الجـدد المتصهينين المسيحيين فكر وراء األميركية اإلدارة انجراف )١
 والصــهيونية إســرائيل، بــدعم إال يعــود لــن الــذي الســالم عليــه المســيح لعــودة للتحضــير أميركــا وطــنهم علــى

  مسبق. غير دعماً  بالتحديد،
 مـا لينهي نتنياهو لدى الطاغية واألنا اإلسرائيلية الغطرسة وشجع جمع األميركي االنجراف هذا )٢

 العـالم فـي الوحيدة وهي عنصرية، يهودية دولة إلى ويمضي الدولتين حل من الدولية الشرعية إليه وصلت
 تشـريع أي أو الـدولي للقـانون خاضـعة غير إسرائيل أن عام، بشكل واليمين اإلسرائيلي، الليكود قناعة ألن

  المنطق. أو الحق عن النظر بغض جاهز، األميركي فالفيتو …العالم أمر ينظم
 فالقضـية خطـورة، يقـل ال الـذي العربـي العامـل مـع تزامنـا واإلسـرائيلي األميركي العامالن وهذان )٣

 العربـــي اإلعـــالم صـــدارة واحتلـــت مناســـبة غيـــر مـــن أو بمناســـبة العـــرب عنـــد حاضـــرة كانـــت الفلســـطينية
 واليــوم القضــايا. وأم ومركزيــة حيــة كانــت أنهــا أي النــاس؛ ريــاء أو ادعــاء ولــو العــرب، القــادة وتصــريحات

  …فلسطين مأساة على طفت أخرى أولويات من تخطفها لما الموت سكرات تعاني
 القضية تعبر أن إلى جانباً  خالفاته وضع على قدرته وعدم الفلسطيني بيتال انقسام يحضرني وهنا

 العربيـة، المخاطبـات عن حتى الفلسطينية القضية غابت الشديد لألسف ذلك، لها اهللا قدر إذا النجاة سبيل
 مـن طلـب إذا أقـول عمـا تعبـر التاليـة النكتـة ولعـل القضـية. تـوأم واألردن، القضـية، أصـل فلسطين، في إال

 وكتـب ،”الفيـل ونـاب الفيـل“ بعنـوان مقالـة األميركـي كتـب الفيـل. عـن مقـال كتابـة وعربـي وروسـي أميركي
 ”…الفلسـطينية والقضـية الفيـل“ مقالتـه فكانـت العربـي أمـا ،”الفيـل وخرطـوم الفيل“ بعنوان مقالة الروسي

  .العربي الوجدان على تستحوذ القضية كانت عندما هذا
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 كاإلرهـاب أخـرى عوامـل إلـى باإلضـافة القضـية، صـالح غير في وهي ثالثة،ال العوامل هذه اجتمعت
 وال حـائر بـين اليـوم العـرب فتـرى …فلسـطينية ذكـرى مـن تبقى بما ليطيحوا كورونا وفيروس داعش وبروز
  .الالمباالة خانة في تقع األغلبية أن وأعتقد مبال،

ــي ــود ف ــة العق ــة المتحــدة الواليــات بــين سياســية حــوارات بــدأت أن وبعــد الماضــية، الثالث  األمريكي
 تحريــر أعقــاب وفــي تــونس، فــي الماضــي القــرن مــن الثمانينيــات أواخــر فــي الفلســطينية التحريــر ومنظمــة
 شــبه وموقفهــا للســالم مدريــد لمــؤتمر دعــت التــي المتحــدة الواليــات وموقــف العراقــي، االحــتالل مــن الكويــت
 للقضـية تسوية بإيجاد األمل عاد بيكر)، جيمس آنذاك جيتهاخار  بوزير (ممثالً  وٕاسرائيل العرب بين المحايد

 جـدليتها مـن وبـالرغم والتـي أوسلو اتفاقية أنجب الذي مدريد مؤتمر فكان سياسية. أسس على الفلسطينية
 العمليــة علــى حركــة تــدخل كانــت التطــورات هــذه أن أي …للقضــية آخــر أمــل بصــيص أعطــت اليــوم حتــى

  .بكاملها عقوداً  دام الذي ركودها من وتخرجها السياسية
 العـام بيـروت قمـة جـاءت حتى للقضية وأولويات دولي بحراك ولكن وأمل فشل بين األحداث وتوالت

 إلـى انسـحبت إذا بإسـرائيل االعتـراف وهـو القضـية، لتسـوية إسـرائيل تجـاه عربي تفكير أجرأ لتكون ٢٠٠٢
 الجمعيـة قـرار أساس على الالجئين ضيةق بحل وقبلت الجهات كافة على ١٩٦٧ حزيران من الرابع خطوط

 بهـا لالعتـراف العـرب اسـتعداد مـن بـالرغم معلقـة المبـادرة أبقت إسرائيل هنا .١٩٤ المتحدة لألمم العمومية
 حيويـة ومسـتوطنات الشـرقية القدس (وخاصة حزيران من الرابع خطوط إلى الكامل االنسحاب تريد ال ألنها
 الواليـات جـاءت ثـم ،١٩٤ قـرار أسـاس علـى الالجئـين مشكلة حل تريد ال أنها كما السوري). والجوالن لها

   الدولية. الرباعية اللجنة خالل ومن باستحياء السالم مرجعيات إحدى لتعتبرها المتحدة
 إال بيـروت. قمـة قـرار حبـر يجـف أن قبـل المبـادرة تركوا فقد واألردن، فلسطين باستثناء العرب، أما

  .الزمان لقادم بها تفاءلنا دولية شريعة إلى ونقلته الدولتين حل تعزز  العربية المبادرة أن
 فلسـطين أي وغزة؛ الغربية والضفة إسرائيل تضم دولة الواحدة. الدولة حل عن الحديث يكثر واليوم

 ٢٠٠١ عمـان قمـة فـي طـرح الـذي القـذافي معمـر المرحـوم مـن كان الطرح بهذا سمعت ما أول التاريخية.
  .وفلسطين إلسرائيل الجامعة الدولة وهي ”إسراطين“ العربية) القمم دورية ثناءاست منذ قمة (أول

 الــديموغرافيا فتهيــئ إسـراطين أمــا ،١٩٤٨ فلسـطين عــن يتخلــى ألنـه الــدولتين حـل رفــض القـذافي
 غالبيـة خالل من الفلسطيني التراب كامل على الفلسطينيين وهيمنة بإسرائيل لإلطاحة الفرصة والديمقراطية

  .انالسك
 حـل رفـض علـى معـك نتفـق إلسـرائيل لنقـول والتفصـيل بالتحليل وندخل يعترينا الذي هذا تفكير أي
 الواحـدة، الدولـة بحـل لينتحـر الصـهيوني المشـروع أوالً  هالكك. فيه ألن الواحدة الدولة حل ونريد الدولتين،

 بشـكل تتوسـع التي المتجددة حيةبالمسي سياسيًا، فقط وليس دينيًا، وربط اليوم يتعاظم الذي المشروع وهذا
  .السالم عليه المسيح بعودة الصهيوني المشروع وتربط كبير

 إسـرائيل نعـم داخلهـا؟ فلسـطينية بدولـة سـتقبل فهل بجانبها مستقلة فلسطينية دولة ترفض إسرائيل
 علــى يــؤثر لــن عنصــري نظــام تحــت يعيشــون لهــم حقــوق ال ”دونهــم“ ومــن يهوديــة واحــدة بدولــة ســتقبل

  .أميركا وفيتو وحماية رعاية بفضل العقاب عن بمنأى ألنها المنظور المدى في ائيلإسر 
  .عمله على العزم الفلسطينية المعادلة أطراف عقدت فماذا



 
١٥

   إسرائيل: -١
ــة ــة دول ــا يعــيش يهودي ــر فيه ــى منقوصــة بحقــوق يهــود غي ــو حت  …إســرائيلية جنســيتهم كانــت ول

 الغربيـــة الضـــفة أن ويبـــدو ذاتـــي. حكـــم حتـــى وال حقـــوق، بـــأي يتمتعـــون ال الفلســـطينيين مـــن ومجموعـــة
   قبل. من القدس ضمت كما إسرائيل إلى ستنضم الميت وبحرها وأغوارها بمستوطناتها

 الضم، مسألة من أميركا موقف عن بومبيو المتحدة الواليات خارجية وزير يومين قبل سُئل وحينما
  !!بحت إسرائيلي شأن إنه قال
   فلسطين: -٢

 فــي الفلســطينية والدولــة“ الوطنيــة والســلطة وحمــاس فــتح بــين منقســما الفلســطيني لبيــتا ســيبقى
 أو اتفاقيـة كـل وٕالغـاء بمقاطعـة بالتهديـد تلـوح الفلسـطينية الوطنيـة السـلطة وسـتبقى حمـاس، بقيـادة ”غزة

 تسـليم أو ،األكبـر) الحيويـة األجـزاء (أو الغربيـة الضـفة إسـرائيل ضمت إذا إسرائيل مع وغيرها أمنية عالقة
   ونفقاته. االحتالل تبعيات إسرائيل وتتحمل الوطنية السلطة مفاتيح إسرائيل

ــة الضــفة ســتنتفض وهــل ــة انتفاضــة الغربي ــد إســرائيل، وجــه فــي ثالث ــه أعتق  أو دالالت توجــد ال أن
  .الوجود لخطر تعرضها ال ولكن وتزعجها إسرائيل تقلق االنتفاضة وبصراحة لذلك مؤشرات

   األردن: -٣
 العظمـى الغالبيـة أن علـى ويعول الدولتين وحل العربية بالمبادرة متمسكا عهده عند األردن يزال ما

 األمثـل الحـل الدولتين حل تعتبر تزال ما والصين، وروسيا األوروبي كاالتحاد منها، والمؤثرة العالم دول من
   وشامل. ودائم عادل لسالم والممكن

 مــن العظــيم الشــعب هــذا تمكــين مــن بــد وال أســطوري فلســطينيال الصــمود أن أيضــاً  األردن ويعتقــد
   صموده. في المضي

 اليمــين حكومــة أو الحاليــة األميركيــة اإلدارة مــن ســواء الــدولتين حــل أصــابت التــي االنتكاســة وأن
 بدولـة الـدولي االعتـراف وهـو الماضـي القرن ربع خالل تحقيقه تم عما تثنينا أال يجب المتطرفة اإلسرائيلية

   طين.فلس
 وال متغيـر، دينـاميكي الـدولي فالشـأن تتغيـر، قـد مرحليـة لقضايا استسالماً  أيدينا نرفع أن يجب فال

  .إطالقاً  نيأس أن يجب
   العرب: -٤

 .حساباتهم في تعد لم فالقضية شيء على العزم عقدوا أنهم أعتقد ال
 رئيس وزراء سابق* 

 ٤صفحة  ١٢/٥/٢٠٢٠الغد 
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  الفلسطينيين ضد إسرائيل في المحاكم قرارات تسييس
  

 حبلة ابو علي
 علـى سـاعة، ٤٨ سوى” نفتالي بينيت“ اإلسرائيلي االحتالل جيش وزير تصريحات على يمضِ  لم

 كسـلفة وذلـك الفلسـطينية، السـلطة لخزينـة الشـواقل مـن الماليين مئات بتحويل يقضي إسرائيلي قرار وجود
 بتحويـل سـتقوم إسـرائيل بـأن قولـه، بينيـت عـن العبريـة” اليـوم إسـرائيل“ صـحيفة نقلت كما الحساب. على
 لتفاجـأ الفلسـطينية. الضـرائب عائـدات فـاتورة حساب على كسلفه السلطة، لخزينة شيكل مليار نصف مبلغ

 يقضــي مؤقتـا قـرارا وصـفه وتــم الماضـي، األحـد اإلسـرائيلي، القضـاء عــن يصـدر بقـرار الفلسـطينية السـلطة
ــدبتجم ــدات مــن شــيكل مليــون ٤٥٠ ي  رفعهــا قضــائية دعــوى ١٥ لـــ اســتجابة الفلســطينية، الضــرائب عائ

 ريشـت لقنـاة وفقـا االنتفاضـة. خـالل عـائالتهم مـن أفـراد مقتل بذريعة الفلسطينية، السلطة ضد إسرائيليون
 .العبرية كان

 االســرائيلية لمحــاكما عــن الصــادرة األحكــام وان الــدولي القــانون قواعــد ألبســط مخــالف القــرار هــذا
 هــو االحــتالل، تحــت الواقعــة الشــعوب حقــوق ترعــى التــي القــوانين الن للشــرعية، قراراتهــا وتفتقــد مسيســة
 أراضـي علـى تطبيقـه وجـوب علـى األمـن ومجلـس الـدولي المجتمـع يؤكـد والـذي االنسـاني، الدولي القانون
 مـن عاًمـا ٥٣ مـدى وعلى لكن .١٩٦٧ امع المحتالن غزة وقطاع الشرقية القدس فيها بما الغربية الضفة

 .األشكال بشتى وتنتهكه القانون هذا تطبيق في مسؤوليتها من التنصل إسرائيل تحاول االحتالل،
 والجـرائم الفلسـطينيين بحـق اإلسـرائيلي االحـتالل قوات ترتكبها التي بالجرائم ويذكرنا يستوقفنا وهذا

 القضــاء بوجهــة الجــرائم هــذه الــثمن، تــدفيع ومجموعــات لالــتال  شــبيبة ومــنهم المســتوطنين يرتكبهــا التــي
 الدولية والمواثيق القوانين شرعتها التي حقوقه ممارسة الفلسطيني على ويحرم ومشرعه، مباحه اإلسرائيلي

 جميعهـا وهـي الهـاي والئحـة الدوليـة والمواثيـق القوانين بموجب المشروعة بالطرق وطنه عن الدفاع بحق
 .لالمحت اإلقليم تحكم

 علـى أقـدموا الـذين الثالثـة المستوطنين ضد قضائية دعوى رفع عن التراجع اإلسرائيلي الدفاع قرر
 أي يملكـون ال ألنهم عائلته لتعويض القدس في حرقا ٢٠١٤ تموز في ابوخضير محمد الطفل قتل جريمة

 علـى تعليقـا هارتس صحيفة وأشارت الطفل، عائلة تعويض خاللها من يمكن اقتصادية قيمة ذات ممتلكات
 عمليـات أبنائها نفذ فلسطينيتين عائلتين ضد العام االدعاء تقديم مع يتناقض ذلك ان العام االدعاء موقف

 كـذلك ممتلكـات، لـديهم يوجـد ال بأنـه تبـين انـه رغم شيقل مليون ١٩ مبلغ بدفع ومطالبتهم إسرائيليين ضد
 المركزيـة المحكمـة صـادقت فقد الدوابشه، عائلة رقح جريمة لمرتكبي مبرر إيجاد اإلسرائيلي القضاء عمد
 مشتبه يهودي قاصر وفتى االسرائيلية ألعامه النيابة ادعاء بين صفقة على ١٢/٥/٢٠١٩ بتاريخ اللد في

 دومـا قريـة فـي الدوابشـه عائلـة مـن حرقـا ثالثة استشهاد عن أسفرت التي االرهابية العملية في بالمشاركة
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 مـا فـان الرابـي عائشـة استشهاد قضية وفي معه، التحقيق أثناء الفتى اعترافات توألغ الغربية، الضفة في
 للحـبس وتحويلـه الرابـي الشـهيدة بمقتـل المتسـبب المستوطن عن اإلفراج تم اللد في الصلح محكمة يسمى

 .االحتالل زعم وفق االدلة بضعف ذلك وبررت االعتقال قيد بقائه من بدال المنزلي
 االعتبـار بعـين أخـذنا إذا العدالـة، قواعـد ألبسـط مخالف مؤقتا شيقل ٤٥٠ ادرةبمص القاضي القرار

 الـــتالل شـــبيبة ومـــن والمســـتوطنين االحـــتالل قـــوات قبـــل مـــن الفلســـطيني الشـــعب بحـــق المرتكبـــة الجـــرائم
 المحاكم لتبرر ومادي ومعنوي جسدي ضرر من الفلسطيني شعبنا بحق يلحق وما الثمن تدفيع ومجموعات

  جرائمهم عن مسؤوليتهم من وتعفيهم جرائمهم يهاالسرائيل
 متوافــق االحــتالل يرتئيــه مــا وفــق الفلســطينية الســلطة مــع االتفاقــات توظــف االحــتالل حكومــة 
 تجــاه تعهــداتها بــاحترام إســرائيل إلــزام اجــل مــن حقيقيــة مراجعــة يتطلــب خلــال هنــاك أن يعنــي مــا ومصــالحه

 المحاكم وتحويل العدل موازين اختالل ظل في المسيسة وقراراتها لمحاكمها التجاوزات ووقف المحتل اإلقليم
 تتحمل خسائر من بالفلسطينيين يلحق ما وأن الوسطى، العصور في التفتيش محاكم غرار على اإلسرائيلية
  .الدولية والمواثيق للقوانين استنادا االحتالل حكومة مسؤوليته

 ٢٠صفحة  ١٢/٥/٢٠٢٠الدستور 
* * *  

  عبرية مترجمةآراء 

  اإلسرائيلي؟ القومي باألمن الجانب أحادي الضم خطة ستمس كيف
  
  المعهد فريق بقلم: *

 إلسرائيل الشرقية الحدود على االستقرار ضعضعة
 بخـالف اإلرهـاب، مـن جداً  متدنٍ  وبمستوى بالهدوء عظيم، باستقرار إلسرائيل الشرقية الحدود تتميز

 أقـانيم: ثالثـة علـى االسـتقرار ويعتمـد معاديـة. شـرقية جبهـة مع السنين لعشرات فيه يناتصد الذي الماضي
ـــدرة ـــة واســـتقرار اإلســـرائيلية، واالســـتخبارات الجـــيش ق ـــي والتنســـيق الهاشـــمية، المملك  الســـلطة مـــع األمن

  الفلسطينية.
 لســـلطةوا األردن مـــع اإلســـتراتيجية عالقاتنـــا فـــي عميقـــة بهـــزة تتســـبب قـــد الضـــم خطـــة تنفيـــذ إن

 أي، البـديل، الفلسـطيني الـوطن لفكـرة مرادفة كلمة الضم يعدّ  الهاشمي، النظام نظر في لماذا؟ الفلسطينية،
 جــوهري خــرق هــي األردن نظــر فــي كهــذه خطــوة إن فلســطينية. دولــة صــالح فــي الهاشــمية المملكــة خــراب
 إلـى ينشـأ وقـد السـالم. فـاقبات يمـس أن الظـروف هـذه فـي األردن شـأن ومن الدولتين. بين السالم التفاق
 مـع بالتـداخل للفلسـطينيين المحتمـل االضـطراب بسـبب الداخلي، استقراره على استراتيجي تهديد ذلك جانب
  األردن. يعيشها التي العسيرة االقتصادية األزمة



 
١٨

 مـن (الكثيـر ”.دمـاء“ كلمـة فـي يتجسـد والـذي إسـرائيل، أمـن فـي حـرج كعنصـر بـديل لـألردن ليس
ــاة والعســكرية القتصــاديةا المقــدرات،  الحــدود يحمــي األردن مــع األمنــي التعــاون النــاس). مــن الكثيــر وحي

  إيران. حيال ذلك في بما إستراتيجيًا، عمقاً  لها ويوفر وآمنة هادئة ويبقيها إلسرائيل األطول
  الفلسطينية للسلطة التدريجي التفكك

 علـى يقضـي قـد فالضـم مسـدود. قطري في نفسها ستجد سياسي، أفق بغياب الفلسطينية، السلطة
 التحـول السـلطة سـترفض عمليـًا، الوجـود. فـي حق بدونها للسلطة يكون ال التي الفكرة وهي الدولتين، حل
 في (بينما الشرعية قاعدة تتقلص سياسي أفق وبغياب الفلسطينيين. السكان على إسرائيل لسيطرة أداة إلى

 اقتصـادية ضـائقة وٕان اهللا)، رام فـي والحكـم الفلسـطيني هـورالجم بـين البدايـة منـذ مشحونة عالقة الخلفية
  الغرق. في ستأخذ كورونا، عصر في دراماتيكياً  تتفاقم عضال يقين وانعدام

 اإلسـرائيلي! الجيش محلها؟ سيحل ومن وتضعف، ستتدهور إسرائيل مع األمني التعاون نجاعة إن
 وصـــيانة بالنظـــام اإلخـــالل وأعمــال اتلالضـــطراب التصـــدي فــي عديـــدة قـــوات توظيــف إلـــى سيضـــطر الــذي

 هــائالً  المباشــر العســكري االحــتالل عــبء ســيكون الفلســطينية، الســلطة اختفــت إذا الفلســطينية. المنظومــة
 وأمثـالهم إيـران وكـذلك ،ومكانتهـا حمـاس قوة ستتعزز وبالمقابل، والسياسية. واالقتصادية العسكرية بأبعاده

 العنـف طريـق هـو إسـرائيل ضـد الوحيد البديل بأن وادعوا السياسية المسيرة السنين مدى على رفضوا ممن
  واإلرهاب.

 اإلسرائيلي الجيش تكليف ألن وذلك إسرائيل. على األبعاد ومتعدد جسيماً  إستراتيجياً  تهديداً  هذا يعدّ 
 .وحلفائهـا إيـران جانـب مـن اإلسـتراتيجية للتهديـدات التصـدي قدرات حساب على بالضرورة سيأتي بالمهمة
 بالمسـاعدة خطيـر مـس المتوقـع مـن كمـا للحـرب. اإلسـرائيلي الجـيش أهليـة علـى سيئ تأثير بذلك سيكون
  التوقف. لدرجة تهز قد التي الدولية

 خلفيـة علـى وذلـك الفلسطينية، الساحة في خاص بشكل حساس الحالي الوقت بأن التشديد ينبغي
 مركزيـاً  كابحـاً  اآلن حتـى كـان الـذي العنصـر كورونـا، أزمـة بسـبب الضـفة فـي االقتصـادي بالمستوى المس

 رمزيــة كانــت وٕان حتــى الضــم، خطــوة علــى العمــل أمــا المنطقــة. فــي النطــاق واســعة عنــف موجــة لنشــوب
 نحو الماضي في مما أوسع نطاق على الفلسطيني الجمهور يجرف ”محفزاً “ تشكل أن شأنها فمن وجزئية،

  اللحظة. هذه في قائماً  ليس المجتمعو  الحكم بين للصفوف تراصاً  ويخلق عنيف كفاح
 تعابيرهـا وصـف يصعب التي والفكرية، النظرية الجوانب ناحية من أيضاً  بانتظارنا خطير مغزى ثمة

 الواحـدة الدولـة فكـرة تعظـيم إلـى سـيؤديان اإلسـرائيلية السـيطرة وتوسـيع السـلطة فتفكـك الملموسـة. العملية
 االمتنـاع إلـى يسـعى الـذي الفلسـطيني، الجمهـور معظم لفلسطينية.ا الساحة في متصاعداً  تأييداً  تنال التي
 بنضوج التوقع بسببب المدنية الحقوق في بالمساواة المطالبة سيفضل حياته، جودة في الخطير المس عن

  والبحر. النهر بين اليهودية األغلبية ستقلص والتي القادمة، العقود في الديمغرافية السياقات



 
١٩

  اإلقليمي السالم واستقرار الضم خطة
 هـذا الضـم. ظـروف فـي حتـى السـالم توسـيع يمكـن بأنـه يقضـي تقـدير ثمـة الضم خطة أساس في

ــاء وهــم!! ــدول زعم ــة ال ــى العربي ــن مصــر، رأســها وعل ــك الفلســطينيين. يهجــروا ل ــل أوالً  وذل  شــيء كــل وقب
 الواليـات مكانـة وضـعف كورونـا أزمة خلفية ىعل اآلن سيما وال الداخلي، استقرارهم على التهديد العتبارات
 الصـدارة إلـى تعـود أن الظـروف هـذه فـي المتوقـع مـن إسـرائيل. وبـين بيـنهم المصـالح لقـاء ورغم المتحدة،
  إسرائيل. مع السالم لتوسيع زجاجياً  سقفاً  ستضع التي العربية الجامعة

 عـن وفضـالً  واألردن. مصـر عمـ السـالم اتفاقـات تقـويض على خطراً  هناك أن على أخرى مرة نشدد
 االقتصـادية األزمـة ضـوء فـي سـتبدي التـي الخلـيج، دول مع العالقات توثيق تشوش قد الخطوة فهذه ذلك،

 مـن أكثـر عاليـة حساسـية الـنفط)، أسـعار فـي الحـاد الهبـوط أعقـاب فـي سـيما (وال كورونا ظل في الناشئة
 وعلـى الـداخلي، لالسـتقرار اهتـزازات تحـدث دقـ خطـوات مـن وستخشـى الداخليـة االضـطرابات تجـاه الماضي

  إسرائيل. مع العالقات تطوير ذلك رأس
  إلسرائيل الدولية المكانة

 شـأن ومـن الضـم. لخطـوة االسـتطالة فـي اآلخـذ الظـل فـي تقف أن الدولية إسرائيل مكانة شأن من
 االتحـاد وفـي األوسـط رقالش في الوحيدة الديمقراطية كالدولة إسرائيل وصورة بمكانة تضر أن الخطوة هذه

  الرائدة. األوروبية والدول األوروبي
 قويـاً  صـدى سـتلقى المدنيـة الحقـوق بمسـاواة الفلسـطيني الجمهـور مطالبـة فـإن األبعد، المدى في

 هذه في ”.واحد صوت واحد شخص“ مبدأ على األولي تكونها عنصر يبنى التي المتحدة الواليات في حتى
 كإجمـاع إسـرائيل بمكانـة المس سيتعمق المتحدة، الواليات في الحكم تبادل اريوسين في وبالتأكيد الظروف،
  المتحدة. الواليات في للحزبين

 محكمـة ميـل فـأكثر أكثـر وسيتضاعف BDS الـ أعمال في تصاعد المتوقع من الدولية الساحة في
ــات ــال فــي للبحــث الدوليــة الجناي ــو وذلــك المنــاطق، فــي إســرائيل أعم  الجــيش جنــود يعــرض قــد نحــو عل

  البالد. خارج في قضائية وٕاجراءات اعتقال أوامر إلى والمواطنين
 التركيــز إلــى تــؤدي كورونــا أزمــة إن تقــول التــي الفرضــية علــى االعتمــاد ينبغــي ال حــال، أي علــى

 االنشــغال إلــى تميــل ولــن الداخليــة، المشــاكل علــى الغــرب، ســيما وال الدوليــة، األســرة جانــب مــن المطلــق
 عمليـة فـي اآلن باتـت الغربيـة الـدول فمعظـم الفلسـطينية. السـاحة فـي إسرائيل عليها تعمل لتيا بالخطوات

ــا، أزمــة مــن خــروج ــي كورون ــدريج ســتترافق الت ــادة مــع أيضــاً  بالت ــدخل زي  – اإلســرائيلي المســتوى فــي الت
  وسط.األ  الشرق في اإلستراتيجي الواقع على واحد طرف من الخطوات تؤثر أن من وتخوفاً  الفلسطيني

  إسرائيل في الداخلية الساحة
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 فــي والعامــة السياســية الســاحة علــى حــاد تــأثير ذات ســتكون كــامًال، أو جزئيــاً  ســواء ضــم، خطــوة
 أزمــة وآثــار المتواصــل السياســي التــوتر خلفيــة علــى للغايــة حساســاً  وضــعاً  اآلن منــذ تعــيش التــي إســرائيل،
  كورونا.

 أدنــى فــي هــو الــذي إســرائيل، فــي العربــي المجتمــع علــى تــأثير أيضــاً  للخطــوة يكــون أن يمكــن كمــا
 واالنــدماج التــأثير حــول نشــأ الــذي األمــل تمنــع التــي الوحــدة حكومــة تشــكيل ضــوء فــي التوقعــات مســتويات

 هـذه علـى الدولـة. فـي السياسـية القـرارات اتخـاذ عمليـة فـي الماضي في مما أكثر العربي للجمهور الواسع
 أن شــأنها مــن كورونــا، أزمــة برعايــة المتعــاظم واالجتمــاعي االقتصــادي التــوتر إلــى تضــاف التــي الخلفيــة،

  عنيفة. انفجارات ذلك في بما العربي، الجمهور جانب من حادة فعل ردود تطور
  للسياسة توصيات

 وأمنهــا مســتقبلها علــى إســتراتيجي تهديــد هــو واحــد طــرف مــن ضــماً  بــأن تقــرر أن إســرائيل علــى
 تتبنـى بـأن ملزمـة إسـرائيل فـإن لـذلك واسـتتباعاً  األوسـط. الشـرق فـي اطيـةوديمقر  يهوديـة كدولـة وطبيعتهـا

 تهـدد لكورونـا مسـبوقة غيـر أزمـة ذروة فـي بالـك فمـا الضـم. خطـة تنفيـذ عـن االمتنـاع مـن حديثـة سياسة
  الوطنية. وحصانتها وأمنها اقتصادها

 ال الموضـوع. فـي قـرار لكـل كأسـاس ضـم خطـة تنفيـذ آلثار شاملة دراسة فحص للغاية الحيوي من
  والكنيست. بالحكومة الصلة ذات المواقف كل تطرح أال يعقل

 (فـي وسياسـية واقتصادية أمنية تكون لألردن، شاملة مساعدة خطة فوراً  تبلور بأن ملزمة إسرائيل
 اإليضـاح الحيـوي ومـن إلسـرائيل. الشـرقية األمنية الحدود تعزيز لغرض وذلك خارجية)، مساعدة تجنيد ظل

  األعمال. جدول على ليس األردن، خراب أي البديل، الوطن خطة بأن األردني للملك
 ومنـع اإلرهـاب لهزيمـة الناجحة جهودها من كجزء الفلسطينية السلطة تعزز أن إلسرائيل المهم من

  المتطرفة. القوى صعود
 في وحماس الشمالية، والجبهة إليران، التصدي في مركزياً  مدماكاً  سيعد أعاله التوصيات تنفيذ إن

  غزة. قطاع
  ١١/٥/٢٠٢٠ واإلستراتيجية السياسة معهد* 

  ٢٠ صفحة ١٢/٥/٢٠٢٠ القدس العربي
 

  

  
  
  

على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس 

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

 قارىء في صورة ذلك.اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون ال
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
Israeli police kidnap two Palestinians in J’lem Old City 

 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation police on Sunday kidnaped two 
Palestinian young men after raiding their homes in Bab Huta neighborhood in the Old City of 
Jerusalem. 
According to local sources, police forces broke into and ransacked two homes in the 
neighborhood before rounding up two young men identified as Mustafa Abu Ghazalah and 
Mohamed Sharifa. 
Meanwhile, Israeli police officers in the evening stormed the cemetery of Issawiya district and 
checked the IDs of Palestinian citizens working there. 
It has been long months of aggressive practices by Israeli police in different Palestinian 
neighborhoods of east Jerusalem, especially in Issawiya. Excessive police brutality and 
indiscriminate daily raids with no justification have left the Jerusalemite residents exhausted – 
and there is no end in sight. 
Israeli forces, for long months, have been detaining hundreds of residents, including minors, 
issuing traffic tickets for spurious infractions, serving house demolition orders, and committing 
acts of violence against the Jerusalemite natives. 

The Palestinian Information Center May, 11, 2020 

* * *  
Palestinians  Arabs demand Israel should allow free work for Palestine TV in Jerusalem 

  
GENEVA/RAMALLAH, Tuesday, May 12, 2020 (WAFA) – Palestinians and Arabs condemned 
Israel’s continued ban on the work of Palestine TV in occupied East Jerusalem after extending 
for six more months the closure of its office in the city and demanded Israel should allow its free 
operation. 
In a letter to David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to 
freedom of opinion and expression, Ibrahim Khraishi, Permanent Observer of the State of 
Palestine to the United Nations in Geneva, said that the continued ban on Palestine TV work “is 
part of Israel’s policy to silence the media”, stressing that “all must call on Israel, the occupying 
power, to abide by its legal obligations and to put an end to its international law violations.” 
He said that while the world, including Palestine, is busy fighting COVID-19 pandemic, Israel 
“has not for a minute ceased its illegal policies and practices,” and with extending the closure 
order, Israel “infringes the right to freedom of expression and press.” 
“Israel, the occupying power is systematically violating the rights of freedom of expression of 
Palestinians and their institutions, including the ban of any event or activity, including those to 
curb and mitigate the effects of COVID-19 pandemic, organized by the Palestinian Authority in 
Occupied East Jerusalem. All of this under the pretext that such events are sponsored by the 
Palestinian Authority,” said Khraishi in his letter to Kaye. 
“The closure of Palestine TV’s office is part of Israel’s policy to silence the media and prevent 
awareness about Israel’s grave violations to be exposed, through a series of repression against 
the media and journalists,” adding, “This decision is of a political nature and was decided under 
flawed security pretexts by the highest level in the Israeli authorities. It is a flagrant violation of 
international human rights law particularly the International Covenant on Civil and Political 
rights which Israel is a party to and which applies in territories under its effective control, as well 
as during armed conflict.” 
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The Palestinian ambassador stressed that “all must call on Israel, the occupying power, to abide 
by its legal obligations and to put an end to its international law violations and I in particularly 
urge the Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression to condemn this decision 
and to call upon Israel the occupying power to immediately reverse it as it is a violation of the 
freedom of opinion and expression of the Palestinian people.” 
In Ramallah, Saeb Erekat, secretary general of the Palestine Liberation Organization (PLO), told 
Voice of Palestine radio last night that extending the closure of Palestine TV office comes within 
Israel’s efforts to end any Palestinian presence in the occupied city that goes in line with its 
police of annexation of occupied Palestinian territory. 
He accused Israel of “tearing up the signed agreements and understandings, including the letter 
exchanged between the foreign ministers of Norway and Israel in the 1990s that say the 
occupying power should maintain the work of Palestinian institutions in occupied Jerusalem.” 
Arab and international journalists and s have also condemned Israel’s ban on the work of 
Palestine TV in Jerusalem. 

WAFA May 12, 2020  

  * * *      
Israeli plain-clothes officers kidnap 13 Jerusalemite young men 

 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli undercover agents on Monday evening kidnaped 13 
Jerusalemite young men and minors from Ein al-Fawqa Plaza in Silwan district, east of the 
occupied holy city. 
Eyewitnesses said that plain-clothes officers savagely beat the young men and teenagers, hauled 
them and bundled them into a police vehicle. 
They added that the police officers took the detainees to al-Moskobiya detention center in west 
Jerusalem for interrogation. 
The Palestinian Information Center May, 12, 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 الظروف 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 عرف 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 الصامدين 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 لتعود 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 ستفسارلال
- 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                                   

  

  


