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  سياسية شؤون

 الجامعة العربية تدين قرار سلطات االحتالل تمديد إغالق مكتب تلفزيون فلسطين بالقدس المحتلة
  

جامعة الدول العربية قرار سلطات االحـتالل اإلسـرائيلي تمديـد إغـالق مكتـب  أدانت – قنا –القاهرة 
فــي األراضــي تلفزيــون فلســطين الرســمي بمدينــة القــدس المحتلــة، ومنــع طواقمــه مــن العمــل فــي المدينــة و 

أشــهر أخــرى، ووصــفته بأنــه محاولــة للتغطيــة علــى جــرائم االحــتالل  ٦لمــدة  ١٩٤٨العربيــة المحتلــة عــام 
 .ومخططاته بتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي لها

وأكد الـدكتور سـعيد أبـو علـي األمـين العـام المسـاعد لجامعـة الـدول العربيـة رئـيس قطـاع فلسـطين 
ضي العربيـة المحتلـة، فـي تصـريح صـحفي اليـوم، أن هـذا القـرار يـأتي فـي الوقـت الـذي يتصـاعد فيـه واألرا

ــاء  ــدوان اإلســرائيلي بصــورة مســتمرة، مــن خــالل إعــالن ســلطات االحــتالل بن وحــدة اســتيطانية،  ٧٠٠الع
بوقة ضـد واستمرار سياسة االعتقال واالنتهاكات الجسيمة لحقـوق الفلسـطينيين، واتخـاذ إجـراءات غيـر مسـ

 .بنوكهم وهدم بيوتهم
ياق الحـرب اإلسـرائيلية المسـتمرة والمتصـاعدة ضـد وقال أبو علي إن هذا القـرار يـأتي كـذلك فـي سـ

الحقوق والوجود الفلسطيني، خاصة في ظل االستعدادات اإلسرائيلية بإعالن ضم مناطق واسعة من الضفة 
الغربية المحتلة.. مشيرا إلى أن سلطات االحتالل تمعن في ارتكاب هذه الجرائم ما دامت ال تجابه بالتـدابير 

ازمة لوقفهـا ووضـع حـد لهـا، طبقـا لمقتضـيات القـانون والشـرعية الدوليـة، بمـا فـي ذلـك الدولية الفعلية الح
تحميل سلطات االحتالل كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتبعاتها أمام العدالة الدولية ومالحقة مرتكبيهـا، 

 .إلى جانب ضرورة فرض العقوبات المناسبة والتي نصت عليها الشرعية الدولية
غياب إنفاذ الشرعية الدولية واإلفالت من أحكامها سيعود بالضرر الجسيم علـى هـذه وحذر من أن 

المبادئ والقواعد الناظمة للشرعية والنظام الـدولي، إلـى جانـب السـماح بمواصـلة ارتكـاب االحـتالل لعدوانـه 
ياته وٕانفـاذ وانتهاكاته الجسيمة للشرعية الدولية، ما يستدعي ضرورة ملحة لتحمل المجتمع الدولي لمسـؤول

  .قراراته ذات الصلة
 ١٢/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * *  
  اشتية: التهديد اإلسرائيلي بضم أجزاء من الضفة امتهان للقانون الدولي والقرارات األممية

 
"األيــام": دعــا رئــيس الــوزراء، محمــد اشــتية، وزيــر خارجيــة االتحــاد األوروبــي جوزيــب  -رام اهللا 

أجزاء من  بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا االقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد اإلسرائيلي بضم
 .الضفة الغربية

جاء ذلك خالل مكالمة هاتفيـة، أمـس، بحثـا فيهـا الـرد علـى تهديـدات الحكومـة اإلسـرائيلية المزمـع 
 .تشكيلها ضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة لالتفاقيات الموقعة وللقانون والقرارات األممية



 
٤

يل هـو ائـتالف ضـم ولـيس ائـتالف وقال رئيس الـوزراء: "إن االئـتالف السياسـي المشـكل فـي إسـرائ
 ."سالم، والحوار فيما بين األحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم األغوار

ــت حــان  ــانون دون حســاب، والوق ــالم إلســرائيل باالســتمرار بخــرق الق ــابع: "يجــب أال يســمح الع وت
 سطين،لالنتقال من المواقف إلى األفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فل

 ."ووضع حد النتهاكات دولة االحتالل وفرض إجراءات عقابية عليها
ودعــا اشــتية أوروبــا إلــى تبنــي المقتــرح الفلســطيني لعقــد مــؤتمر دولــي للســالم مــن أجــل فلســطين 
تشارك فيه كل القوى الدولية، تلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الواليات المتحدة مصداقيتها فـي 

 .ة السياسية بانحيازها لحليفتها إسرائيلتوسط العملي
ــيس الــوزراء: "إن خطــر الضــم ال يكمــن فقــط بانتهــاك حقــوق الشــعب الفلســطيني بأرضــه  وقــال رئ

 ."ودولته، بل يمتد إلى امتهان القانون الدولي والقرارات األممية وٕافشال المنظومة الدولية برمتها
وتــابع رئــيس الــوزراء: "نريــد كســر األمــر الواقــع الــذي تســعى إســرائيل لفرضــه، مــن خــالل موقــف 
أوروبي موحد يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الـدولي والقـيم األوروبيـة، ويعيـد األمـل 

 ."والثقة بالعدالة الدولية
الـــدولي لمواجهـــة المخططـــات  وأطلـــع اشـــتية بوريـــل علـــى التحركـــات الفلســـطينية علـــى المســـتوى

اإلسرائيلية التوسعية، مؤكـدًا أن إعـالن إسـرائيل عـن الضـم مـن شـأنه أن يضـع نهايـة لكـل االتفاقيـات بـين 
 .الطرفين، ولكل الجهود الدولية التي بذلت عبر العقود الثالثة الماضية من أجل حل الدولتين

اء التهديدات اإلسرائيلية بالضم، مشيرًا إلى وأشاد اشتية ببيان االتحاد األوروبي الواضح والصلب إز 
 .أن هناك إجماعًا دوليًا على رفض هذا التهديد

من جانبه، أكد بوريل رفض االتحاد األوروبي للمساعي اإلسرائيلية لضم أراٍض من الضفة الغربية، 
 .مشيرًا إلى أن ذلك ُيعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء حل الدولتين

د بوريــل أنــه مــن المقــرر عقــد اجتمــاع لــوزراء خارجيــة االتحــاد األوروبــي يــوم الجمعــة المقبــل، وأكــ
  .مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة لالتحاد األوروبي وستكون له عواقب

 ١٣/٥/٢٠٢٠األيام 
* * *  

  اإلسرائيلية الضم مخططات لردع نظرائه من عدد إلى رسائل يرسل المالكي
 

 مـن عـدد إلـى رسـائل المـالكي ريـاض والمغتـربين الخارجيـة وزيـر بعـث – الجديدة الحياة – اهللا رام
 فــي الــدول مواقــف لحشــد األمــن، مجلــس فــي األعضــاء والــدول األوروبــي، االتحــاد دول فيهــا بمــن نظرائــه،
 الـدول روتحـذي المحتلـة، الفلسـطينية لـألرض الضـم مـن مزيـد لفـرض اإلسرائيلية المخططات وردع مواجهة

 علـى وأثـره فلسـطين، في االستعماري لمشروعها الشرعي، غير االحتالل سلطة إسرائيل، ترسيخ خطورة من
 والســلم األمــن علــى ذلــك وأثــر واالســتقالل، المصــير تقريــر فــي حقــه وخاصــة الفلســطيني، الشــعب حقــوق

 .والدوليين اإلقليميين
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 قاتلـة ضـربة الضـم أن الثالثـاء، اليـوم رة،الـوزا عـن صـادر لبيـان وفقـا الخارجيـة، وزيـر اعتبـر كما
 ،١٩٦٧ العـام قبل ما حدود على الدولتين حل آفاق سيقوض وانه الدولي، القانون على القائمة للمنظومة

 .العنصري والفصل االبارتهايد، تجسيد إلى ويمهد
 وذكـر الزاحـف. الضـم مواجهـة فـي تكفـي ال والخطابـات البيانـات أن على رسائله في المالكي وشدد

 وواجباتهم األمن، مجلس أعضاء سيما وال والسياسية، القانونية بمسؤولياتها تفي أن الدول على يجب أنه
ــدوليين، واألمــن الســلم ضــمان فــي ــدعم إجــراءات اتخــاذ مســؤولياتهم تشــمل أن ووجــوب ال ــاق ل  األمــم ميث

 األمــم قــرارات وتنفيــذ نســان،اإل  حقــوق وقــانون اإلنسـاني القــانون ذلــك فــي بمــا الــدولي، والقــانون المتحـدة،
 سياسـاتها عكـس إلـى ودفعهـا قـانوني، غيـر بضـمها قـدًما المضي وعدم إلسرائيل رادعا يشكل بما المتحدة،

 واإلجــراءات العقوبــات مـن واســعة قائمــة وفـرض اإلجــراءات، مــن جـادة بمجموعــة األرض علــى االسـتعمارية
 .الفعال الردع لتحقيق المضادة

 واستباقية، ملموسة تدابير اتخاذ الدولية الفاعلة للجهات تتيح فرصة هناك أن الخارجية وزير وأكد
 الـدولتين حـل إنقـاذ يضـمن وبمـا المنطقـة، فـي والسـالم واالسـتقرار، لألمن المدمرة اإلسرائيلية الخطة لوقف

 مدريد، بادئوم عليها، المجمع السالم عملية ومرجعيات الدولي، القانون قواعد على والقائم دوليا، المعتمد
 .المتحدة األمم وقرارات العربية، السالم ومبادرة

  .فلسطين بدولة االعتراف فيها بما ومباشرة، واضحة رادعة، خطوات اتخاذ الدول المالكي وطالب
 ١٣/٥/٢٠٢٠ الحياة الجديدة

* * *  

  اعتداءات

  مخابرات االحتالل تحقق مجددا مع اللواء النتشة
 

مخابرات االحتالل االسرائيلي، مساء اليوم الثالثاء، التحقيق مع  جددت – الحياة الجديدة –القدس 
 .األمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بالل النتشة

 ٤مخـابرات االسـرائيلية فـي غـرف وتأتي جولة التحقيق الجديدة استكماال لجوالت سابقة مـن قبـل ال
  .بالمسكوبية

وافاد محاميه احمد صفية، بأن التحقيق مع اللواء النتشة استمر عـدة سـاعات حـول نشـاطاته فـي 
  .مدينة القدس

ــين مــن  ــوم االثن ــي جــرت ي ــر اســتكماال لجــوالت التحقيــق الســابقة الت ــق يعتب ــال: إن هــذا التحقي وق
  .الق سراحه ثم تسلم بالغا لمقابلة المخابرات اليوم الثالثاءالماضي، وجرى في اعقابها اط  االسبوع

وكانت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعادت، في السابع من الشهر الجـاري، اعتقـال اللـواء النتشـة، 
كانت أفرجت عنه بشروط مقيدة، ونقـل فـورا  " في المسكوبية، بعد أن٤عقب استدعائه للتحقيق في غرف "
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الى مستشفى المقاصد حيث ظهر عليه اإلرهاق والتعب وتراجعت صحته، بعد خمس سـاعات متواصـلة مـن 
  .ساعة ٤٨التحقيق، علما انه خضع للتحقيق قبل ذلك بأيام ألكثر من 

لمؤسسـات الرسـمية ويأتي اعتقال اللواء النتشة والتحقيق معه لعدة مـرات، ضـمن مالحقـة ممثلـي ا
  .الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على أي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة

  ١٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
* * *  

  صلوات تلمودية" في شوارع القدس المحتلة"
 

ــاة – القــدس المحتلــة ــدة الحي ــدة القــدس القديمــة، مــن  خلــت – العيســة أســامة – الجدي شــوارع بل
المــواطنين، بســبب فيــروس كورونـــا، ولــم يســتجب المواطنـــون، لقــرار بلديــة االحـــتالل فــي المدينــة، فـــتح 

 .الوجود االستيطاني المحالت، ولكن آخرين استغلوا الجائحة، لغايات فرض
وظهرت مجموعات من اليهود المتدينين، في منطقة الدباغة، بالقرب من نزل "مار يوحنا" المسـرب 

 .للمستوطنين، ألداء صلوات تلمودية، في عيد "الغ بعومر" اليهودي
وقال جوج نسطاس، الذي يعمل نحاتا في كنيسة المهد، بأنه زار الكنيسة المغلقة بعد غياب، ورأى 

ــان مــن م ــا مــن الكنيســة، بينمــا خــال المك ــي منطقــة الدباغــة قريب ــؤدون صــلواتهم ف جموعــة مــن اليهــود ي
 .المواطنين، وما زالت المطاعم والمحالت فيها مغلقة

وأضاف، أن يهودا متدينين (حريديم)، خصوصا من الشبيبة، وقفوا قريبا مـن النـافورة الشـهيرة فـي 
 .سوق افتيموس، وأدوا صلوات تلمودية

ــاء التــي يقطنهــا و  ــد "الغ بــوعمر" فــي بعــض األحي ــدينين اليهــود بعي ــاالت المت أظهــرت صــور الحتف
"الحريديم" خارج البلدة القديمة، كحي "مئة شعاريم"، تجمعات وازدحاما، رغم التحذيرات الحكومية االحتاللية 

 .بشأن التدابير لمواجهة كورونا
واتخـــذ المواطنـــون فـــي القـــدس المحتلـــة، تـــدابيرا ذاتيـــة لمواجهـــة كورونـــا، فـــي ظـــل تقصـــير مـــن 
المؤسسات االحتاللية الرسمية. وقال مواطن: ان أداء المتدينين اليهود لصلوات فـي بلـدة القـدس القديمـة، 

ر النتشـار احتاللي، ولكن يحمل معه أيضـا مخـاط -ال يحمل فقط استغالال للجائحة لفرض وجود استيطاني
كورونــا، خصوصــا وان تجمعــات "الحريــديم"، تشــكل بــؤرا النتشــار الفيــروس فــي دولــة االحــتالل، حتــى أن 

 ."بلديات في دولة االحتالل أغلقت مداخلها مع تجمعات "الحريديم
مصــابا بــالفيروس، مــن القــدس الشــرقية،  ١٥٩وحســب إحصــاءات بلديــة القــدس االحتالليــة، فــإن 

 .محجورون في منازلهم ٤٨مريضا، منهم  ٦٢ ، وبقي٩٧تعافى منهم 
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وأعلنــت بلديــة االحــتالل، إلغــاء كافــة القيــود المفروضــة علــى المحــالت التجاريــة، بــدءا مــن مســاء 
 .األحد، وسمح بفتح المحالت في كل األوقات وبشكل حر، ما عدا المطاعم والمقاهي

العبــادة، ومــن بينهــا كنيســة ولكــن مــا زالــت معظــم المحــالت فــي القــدس المحتلــة، إضــافة إلــى دور 
  .القيامة، والمسجد األقصى مغلقة، تحسبا لنقل عدوى الفيروس

 ١٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
* * *  

  إصابة شاب برصاص االحتالل على حاجز قلنديا

 
"األيــام اإللكترونيــة": أصــيب شــاب برصــاص االحــتالل بعــد أن فــتح جنــود االحــتالل النــار  –رام اهللا 

  .عليه على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة
دينـة وزعمت وسـائل إعـالم عبريـة اليـوم الثالثـاء: "إحبـاط عمليـة طعـن عنـد حـاجز قلنـديا شـمال م

  .القدس المحتلة، مشيرة إلى أنه تم "تحييد" المنفذ
ــى  ــار عل ــا يســمى حــرس الحــدود، أطلقــوا الن ــة، أن عناصــر م ــاة الســابعة العبري ــاد القن ــدروها، أف ب

  .فلسطيني حاول مهاجمتهم بسكين، مما أدى إلى إصابته بجروح ومن ثم اعتقاله
فيما قالت وسائل إعالم عبرية في وقت الحق إن الشاب نقل إلى مستشفى "شعاري تسيدك" وحالته 

  .خطيرة
 ١٣/٥/٢٠٢٠األيام 

* * * 
 القدس: بلدية االحتالل تصادق على مخطط هيكلي للمصرارة وباب الساهرة

  يشمل فندقًا ومنطقة تجارية وصناعية في وادي الجوز

 
لجنة التخطيط والبناء في بلدية االحتالل في القـدس، أمـس  صادقت – أبو خضير محمد – القدس

ة، بعد سنوات عدة من المماطلـة، وعـدم الثالثاء، على إيداع مخطط هيكلي لمنطقتي المصرارة وباب الساهر 
  .دفع هذا المخطط قدمًا، بحيث كان مجمدًا من الناحية الفعلية، وفق ما أكدته بلدية االحتالل في القدس

ويتضمن المخطط الذي صودق عليه عددًا من التغييرات على خط التماس الذي بينه وبـين مخطـط 
أجل الـدفع السـريع للمخطـط إلقامـة منـاطق جديـدة للعمـل  الخارطة الهيكلية لمنطقة وادي الجوز، وذلك من

  .والتجارة والفنادق الجديدة في القدس الشرقية
وحسب المخطط الذي تمت المصادقة عليه وتم اعتماده، فإنه يتضمن عددًا من المشاريع التي يتم 

رأس العمـود، التـي تمـت الترويج لها حاليًا ودفعها قدمًا في القدس الشرقية، مثل الخطـة الرئيسـية لمنطقـة 
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المصــادقة عليهــا وتنفيــذها مــؤخرًا، وخطــة المخطــط التفصــيلي لمنطقــة وادي الجــوز، التــي مــن المتوقــع أن 
  .توافق عليها لجنة التخطيط والبناء في األشهر المقبلة

وقالت بلدية االحتالل فـي القـدس: "إن التـرويج للمخطـط الهيكلـي الرئيسـي لمركـز القـدس الشـرقية 
وظيفة وأماكن عمل عالية الجودة في شرقي مدينة القـدس، األمـر الـذي  ١٠،٠٠٠سيؤدي إلى توفير نحو 

الك ســيجلب إلــى الخزينــة العامــة عشــرات الماليــين مــن الشــواكل مــن ضــرائب التحســينات وضــرائب األمــ
  (األرنونا) وغيرها، بناء على رؤية رئيس البلدية موشيه ليؤون".

وقــال ليــؤون فــي بيــان البلديــة: "بعــد ســنوات طويلــة مــن اإلهمــال، اتخــذنا خطــوًة ُأخــرى اليــوم، فــي 
الطريـق لتعزيـز االقتصـاد فــي القـدس بشـكل عــام، وفـي القـدس الشـرقية بشــكل خـاص، المخطـط المصــادق 

في لجان التخطيط والبناء سيجلب بشائر سارة كبيرة إلى القدس الشرقية، ويزيد من  عليه والمعتمد لإليداع
  .فرص العمل فيها ويحقق نموًا كبيرًا في التجارة وقطاع السياحة والفنادق"

  ١٣/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 
* * * 

  مقدسًيا من بلدة سلوان ١٣عصابات المستعربين يختطفون 
 

مقدســيًا مــن  ١٣اختطفــت قــوة مــن وحــدة المســتعربين التابعــة لقــوات االحــتالل، الليلــة الماضــية، 
 .المسجد األقصى، وحّولتهم الى أحد مراكزها في المدينة المقدسة للتحقيق معهم سلوان، جنوب بلدة

/ سلوان، أن عناصر من وحدة المستعربين (الشرطة المتخفيـة وأوضح مركز معلومات وادي حلوة  
مقدسـيا مـن حـي بطـن الهـوى، الحـارة الوسـطى  ١٣بالزي المدني) وقوات االحـتالل نصـبوا كمـائن واعتقلـوا 

 .قاصرين ٤بسلوان، بينهم 
وأوضح محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود أن المعتقلين تم تحـويلهم الـى  

 ".مركز تابع لالحتالل بشارع صالح الدين للتحقيق معهم بشبهة "القاء الحجارة والمفرقعات
أن المعتقلـين تعرضـوا  -والذي قام بزيارة المعتقلـين فـي مركـز التحقيـق –وأوضح المحامي محمود 

 .ب خالل اعتقالهم، مما أدى الى اصابتهم برضوض وخدوش مختلفةللضر 
وأضاف المحامي محمود أن المعتقلين هم: علي جابر، ويـزن جـابر، وأميـر جـابر، ووسـام كركـري، 
وأحمد شويات ، وداوود الطويل، وقصـي أبـو نـاب، ومحمـد أبـو نـاب، ومحمـد عبـد الـرحمن، ومحمـد جـابر، 

  .وأمير عبد الرحمنومنتصر أبو ناب، وعمر الزغل، 
 ١٢/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

  

  



 
٩

  مقدسية شؤون

  األقصى المسجد بشأن األردنية لألوقاف نداءً  يوجه "القدس ملتقى"
 

 والمقدســات والشــؤون األوقــاف وزيــر إلــى نــداءً  الثقــافي القــدس ملتقــى رئــيس البــزور محمــد وجــه
 مــن اإلســالمية الحصـرية صــالحيات نـزع عــن الخطـر لــدرء حاســمة مواقـف التخــاذ الخاليلـة محمــد الـدكتور
  .مباشر بشكل المسجد على الهاشمية األردنية الوصاية وتهديد اإلسالمية، األوقاف

 كافـة اتخـاذ مـع المصـلين، أمام رمضان من األواخر العشر في األقصى المسجد فتح بإعادة ودعاه
 ٢٢/٥ فــي األقصــى للمسـجد اقتحــام إنجـاز لهيكـل إلــىا جماعــات تهديـد أمــام المطلوبـة، الســالمة إجـراءات
 .رمضان من والعشرين للتاسع الموافق

 هــو األقصــى المســجد إغــالق بدايــة منــذ الهائــل القلــق مصــدر إن“ علــى البــزور أكــد رســالته وفــي
 المسجد، إدارة عن األوقاف دائرة إلقصاء بقوة تعمل والتي كورونا مرض استغالل االحتالل سلطات محاولة
 لموظفي السياسي والدعم الحماية بتقديم مطالًبا ”،لالحتالل تابع دور إلى تحويله أو األردني، الدور إللغاء

  .االحتالل شرطة مواجهة في المسجد وحراسة إدارة في األوقاف
 أردنيـــين جميعـــاً  تجعلنـــا األقصـــى المســـجد لحمايـــة حاســـمة خطـــوات فتبنـــيكم”واختـــتم رســـالته بــــ 

 شـرف األقصـى المسـجد خدمـة إنّ ”و ”الرحمـة بـاب لفـتح قيـادتكم في حدث كما خلفكم، نصطف ومقدسيين
 مـن مفـر ال ثقيلـة أمانة المطهرة البقعة هذه تقدس التي اإلسالمية األمة أمام المسؤولية تحمل وٕان عظيم،

  .”لها ننبري أن
 الكورونـا ظـروف فـي المبـارك األقصـى المسـجد علـى تمـر مسـبوقة غيـر ظـروف في الرسالة وتأتي

 من ٢٣ منذ لينالمص من خلوه رغم األقصى المسجد في وجودها كثافة على االحتالل شرطة حافظت حيث
 واقتحمـت أبوابـه، علـى للمصـلين مخالفـات فحـررت األقصـى؛ المسـجد لفـتح للـداعين وتصـدت مارس/آذار،

  .صبري عكرمة الشيخ بيت
 للتاسـع الموافـق ٢٢/٥ فـي األقصـى للمسـجد اقتحام إنجاز إلى االحتالل تطلع مع كله ذلك وتزامن

 المسـجد السـتباحة سـعياً  الصهيوني؛ بالمصطلح ”القدس توحيد استكمال“ ذكرى في رمضان من والعشرين
  .المبارك األقصى

 ١٢/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 
* * *  

  السفير اإليطالي يزور "المقاصد" ويقدم مساعدات عينية
 

الســفير اإليطــالي ُجوســيبي فيــديل، ورئيســة مكتــب القــدس للوكالــة  زار – صــفا –القــدس المحتلــة 
اإليطالية للتعاون اإلنمائي كريستين َنتولي، مستشفى المقاصـد الخيريـة، وقـدما بعـض المسـاعدات العينيـة 

 ."كورونا" واألزمة المالية الخانقة التي يمر بها المستشفى للمستشفى في ظل جائحة فيروس
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وأعرب السـفير اإليطـالي عـن اهتمامـه بـدعم مستشـفيات القـدس والقطـاع الصـحي فيهـا، مبيًنـا أن 
سبب اختياره لتقديم الدعم لمستشفى المقاصد هو الوضع المالي الصـعب والسـيء الـذي يمـر بـه ويسـتحق 

 .العمل وتقديم الخدمات الطبيةمنا كل الدعم من أجل مواصلة 
ووعد بتقديم االحتياجات الملحة والضرورية والنظر بأمر تقديم الدعم للمشاريع المستقبلية، وٕايجاد 

 .فرص للتعاون
بــدوره، قــدم مــدير عــام المستشــفى هيــثم الحســن نبــذة عــن المستشــفى وخدماتــه المقدمــة للمرضــى 

 .والفقراء ولكافة المواطنين الفلسطينيين، من كافة أنحاء الوطن
سـرير عنايـة حثيثـة، وهـذا  ٧٩سريًرا، منه ما يقـارب  ٢٧٩وقال إن مستشفى المقاصد يتكون من 

 .وهو أمر في غاية األهمية نظًرا للحاجة الملحة لها األمر ال يتوفر في باقي المستشفيات
وأضاف "إننا نسعى دائًما من أجـل تطـوير خـدمات المستشـفى الـذي بـات اليـوم فـي مسـتوى مهنـي 
وتقني عاٍل، إال أننا اضطررنا إلى إيقاف هذا التطـوير فـي هـذه الفتـرة كـون المستشـفى يمـر بضـائقة ماليـة 

 ."نقص الدعم والتمويل، وعدم تسديد المستفيدين لديونهم خانقة تحد من تطوره وتقدمه بسبب
وأشار إلى أن المستشفى يعاني من نقص شديد في االحتياجـات والمسـتلزمات وخاصـة المصـاريف 

 .التشغيلية التي تعد هامة وضرورية
وأكـد الحسـن أهميـة الــدعم الـذي يمكـن أن يقــدم مـن قبـل الحكومـة اإليطاليــة، والوقـوف إلـى جانــب 

  .شفى في الصعوبات التي يواجههاالمست
 ١٣/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * *  
  فعاليات

  القدس: وقفة احتجاجية ضد قرار االحتالل بتمديد إغالق عمل تلفزيون فلسطين في المدينة
  

نشـطاء مقدسـيين ،اليـوم الثالثـاء، وقفـة  نظم – جويحان دياال – الجديدة الحياة – القدس المحتلة
المحتلـة احتجاجية ضد قرار االحـتالل بتمديـد إغـالق مكتـب الهيئـة العامـة لإلذاعـة والتلفزيـون فـي القـدس 

 .ومنع طواقمه من العمل
ورفع النشطاء الفتات كتب عليها "ال لحجب صـوت تلفزيـون فلسـطين.. التغطيـة مسـتمرة..ال لقمـع 

 .الحرية وتكميم األفواه"، مؤكدين مواصلة إيصال رسالة القدس للعالم رغم كافة اإلجراءات االحتاللية
وكان ما يسمى بوزير األمن الداخلي في دولة االحتالل "جلعاد اردان" أعلن عن قراره بتجديد حظـر 

 .شهور ٦عمل طاقم تلفزيون فلسطين في القدس لمدة 
حملـة مسـعورة  ٢٠٢٠وحتـى  ٢٠١٩تجدر اإلشارة إلى أن سلطات االحتالل تشن منذ نهايـة عـام 

أغلقــت مكتــب مديريــة التربيــة والتعلــيم فــي القــدس، بحــق المؤسســات الوطنيــة فــي مدينــة القــدس. حيــث 
واعتقلت محافظ القدس عدنان غيـث مـع منعـه مـن التواجـد فـي مكتـب المحافظـة، وعشـرات المعتقلـين مـن 
أفراد اللجان التنظيمية في أحياء القدس، كما الحق االحتالل مؤخرًا اللجان التطوعية التي شكلت خالل فترة 

  ".١٩ وس كورونا "كوفيدحالة الطوارئ لمواجهة فير 
 ١٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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 كورونا مواجهة في المحتلة المدينة لدعم تركية حملة حياة.. للقدس
  

 مواجهــة فــي والمقدســيين، القــدس لــدعم حملــةً  تركيــة أهليــة مؤسســات أطلقــت – وكــاالت – أنقــرة
 من للعديد العون يد لمد تركية جهود ظل في ذلك ويأتي المقدسي، المجتمع على وتبعاتها (كورونا) جائحة
 .كورونا جائحة من المتضررة الدول

 حملـةً  أهليتـان، تركيتـان مؤسسـتان وهما والمشرق، فنري، دنيز أطلقت حياة) (للقدس عنوان تحت
 في كورونا جائحة تبعات من تضرراً  األكثر الفئات دعم رئيس بشكلٍ  مستهدفةً  للمقدسيين، العاجلةِ  لإلغاثةِ 
 وذلـك لألطفـال، العيـد وكسـوة الغذائيـة، توالسـّال  العاجـل، المـالي الـدعم وهـي مسـارات؛ ثالثة عبر القدس،

  .www.denizfeneri.org.tr فنري دنيز موقع على اإللكتروني التبرع منصة عبر
 معـاً  يحمـالن والوبـاء االحـتالل أنّ  فـي: يتمثـل مباشـراً  معنـىً  حيـاة) (للقـدس الحملـة، شـعار يحمل 

 القـدس، يعـزز الـذي العاجـل الـدعم تتطلـب التـي الحيـاة، إرادة أهلهـا وفـي فيهـا تتجلى التي للقدس، الموت
 .والصمود الحياة بأسباب ويمدهم والمقدسيين،

 ٣١٢ حــوالي بلغــت قــد ٢٠٢٠-٥-٨ تــاريخ حتــى ١٩ كوفيــد بمــرض المســجلة اإلصــابات وكانــت
 غــرب شـمال وقـرى المكبــر، وجبـل بـاهر، وصــور سـلوان، مثـل المركزيــة، القـدس أحيـاء بــين توزعـت حالـة،
 عـن وحتـى العربـي، محيطهـا عـن تماًمـا يعزلهـا صـهيوني إغالقٍ  من ُتعاني التي لجدار،با المعزولة القدس

 واقعـاً  كورونـا جائحـة قبـل القدس، داخل بالفقر المتعلقة األرقام تعكس حين في لها، المجاورة المستوطنات
 واقـع وبحكـم والمعلـوم، ومـن %،٧٨ حـوالي فيهـا نسـبته تبلـغ التـي المدينـة، فـي الفقـر فيـه يتفـاقم مقدسياً 
 فـي العاملين غالبية بأنّ  المدينة، في دائمين كمقيمين للمقدسيين االحتالل سلطات ومعاملة القدس، مدينة

 القـوى مجمـل مـن %٧٥ بنسـبة الحـرة، واألعمـال والتجـارة اليوميـة، العمالـة قطاعـات فـي يعملـون المدينة،
 .المدينة وعائالت بيوت لمعظم القدس يف االقتصادية األزمة تبعات لوصول أدى ما القدس، في العاملة

 أهلهـا، صمود وتعزيز المدينة إلغاثة النداءات من العديد أطلقت المدينة فعاليات من العديد وكانت
 اللجنـة ورئـيس األقصـى المسجد خطيب صبري، عكرمة الشيخ أطلقه الذي النداء النداءات: تلك أبرز ومن

 .المدينة في الحيوية القطاعات وتمكين المقدسيين لدعم ،٢٠٢٠-٤-٢٨ في العليا، اإلسالمية
   ممتدة وأواصر وممتدة مميزة عالقة

 الفلسـطيني الشـعب صـمود دعـم سـبيل فـي تركيـة مؤسسـاتٌ  تطلقها التي األولى ليست الحملة هذه
 الفلسطيني، الشعب ودعم بإغاثة المختصة المؤسسات من العشرات تركيا ففي فلسطين؛ وسائر القدس في

 والتوعيــة القــدس وقضــية الفلســطينية القضــية بدراســة المختصــة واإلعالميــة البحثيــة للمؤسســات افةباإلضــ
 صـمود دعـم مجـال فـي العـالم في المميزة والخيرية الشعبية الحواضن من وشعبها تركيا من يجعل ما بهما،

  .المبارك األقصى والمسجد القدس قضية وتبني الفلسطيني الشعب
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 ضـمن األولـى ليست حياة للقدس حملة أنّ  إلى أشار المشرق، مؤسسة يسرئ دروان، الدين جالل
 والتمكـين سـلوان منطقـة فـي المتهالكـة العقارات إلعمار برامج عدة المؤسسة أطلقت إذ المؤسسة؛ مشاريع
 شــعارها عنــه يعبــر التــي المؤسســة رؤيــة ضــمن جميعهــا تــأتي والتــي القــدس، غــرب شــمال لقــرى الزراعــي
  ".لحريةا مفتاح "التمكين

 اإلنســاني، والعمــل اإلغاثــة فــي المتخصصــة فنــري دنيــز مؤسســة رئــيس جنكيــز، محمــد المحــامي
 لـدعم برامجهـا مـن مسـاحة تخصـص المؤسسـة أن أوضـح الجماهيريـة، التبرعات على باعتمادها والمتميزة
 مـن األولـى لـةالمرح في واعدة نتائج بتحقيق تفاؤله عن وأعرب تركيا، خارج المحتاجة المجتمعات ومؤازرة
 لإلنسـانية الكثيـر تعنـي وهـي االحـتالل، تحـت تقـع مدينـة "القـدس قـائًال: الحملـة فلسـفة عن وعّبر الحملة،

 فـي حيـاتهم وليواصـلوا الوبـاء، هـذا ليواجهـوا ممكـن دعـم كـل على يحصلوا أن أهلها حق ومن وللمسلمين،
  ".بكرامة المقدسة مدينتهم

 ١٢/٥/٢٠٢٠ لإلعالم الفلسطيني المركز
* * *  

  تقارير
  عقبات أمام ضغط األوروبيين على إسرائيل لتتخلى عن ضم أجزاء من الضفة

 
 ٢٨فـي » صفقة القـرن«أن كشف الرئيس األميركي عن تفاصيل  منذ – أبو نجم ميشال – باريس

، مـن شـأنها ثنـي الطـرف »خطـة اسـتباقية«يناير (كانون الثاني) الماضـي، يـدأب األوروبيـون علـى دراسـة 
ونبهـت مصـادر دبلوماسـية أوروبيـة فـي بـاريس، ». متفجـرة«ام علـى خطـوة يعتبرونهـا اإلسرائيلي عن اإلقد

الرئيســية الســتة المترتبــة علــى عمليــة ضــم أجــزاء مــن » المحــاذير«، مــن »الشــرق األوســط«تحــدثت إليهــا 
حــل الــدولتين، وتهديــد وجــود الســلطة الفلســطينية، وٕاشــعال موجــة » وأد«الضــفة الغربيــة، التــي لــيس أقلهــا 

في التعاطي مع القرارات والمعايير الدولية، واستقواء نزعـة » الكيفية«جديدة في الضفة وغزة، وفضح عنف 
  .التطرف، وأخيرًا تغذية العداء ضد الغرب األوروبي واألميركي

ــي  ــل، فــي بروكســل، ف ــون، خــالل اجتمــاعهم، الجمعــة المقب وفيمــا ينظــر وزراء الخارجيــة األوروبي
مضت في خطط الضم، تتخوف الدول الراغبة في ذلك من عقبـات االنقسـامات  العقوبات ضد إسرائيل، حال

األوروبية الداخلية. وثمة كتلتان تتواجهان: األولى تتكون من آيرلندا وفرنسا وبلجيكا والسويد ودول أخرى، 
، مقابــل دول متـرددة تعــارض فـرض العقوبــات، مـن بينهــا المجــر »قـوي وٕاجــراءات حقيقيـة«تـدفع باتجــاه رد 

في السياسـة الخارجيـة األوروبيـة، فـإن » اإلجماع«تشيكيا وألمانيا وهولندا ورومانيا. ونظرًا للعمل بقاعدة و 
  .»الحد األدنى«األوروبيين سيسعون للتوافق فيما بينهم على تدابير 
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قامت دومًا على التنديـد بالمبـادرات األوروبيـة، واعتبـار «تذكر المصادر أن سياسة إسرائيل الثابتة 
يضـاف إلـى ذلـك أن األوروبيـين ». تحاد األوروبي (منحازًا) ضدها، وداعمًا للموقف الفلسـطيني ومطالبـهاال 

إسرائيل تنفيذ عمليـة الضـم، خـالل وجـود دونالـد ترمـب فـي البيـت األبـيض، يعـون » استعجال«الذين يعون 
روبية، لثنيها عن القيـام أيضًا أنها تراهن على الضغوط التي يمكن أن تمارسها واشنطن على العواصم األو 

  .بخطوات عقابية، إضافة إلى الضغوط اإلسرائيلية المباشرة
هذه المصادر أن هنـاك مجموعـات ضـغط يهوديـة وغيـر يهوديـة مواليـة إلسـرائيل داخـل ثم ال تخفي 

العواصم األوروبية، وفي بروكسل، من شأنها الدفاع عن المصالح اإلسرائيلية. تجـدر اإلشـارة إلـى أن إدارة 
ي مـن األوروبيين من التحرك، بانتظار أن تنضج الخطة التي لم تترك أصداء إيجابية فـي أ» منعت«ترمب 

، أن مـا سـعت إليـه بـاريس، فـي األشـهر »الشـرق األوسـط«العواصم األوروبية. وكشفت مصـادر فرنسـية لــ
، إن لجهـة االعتـراف بالقـدس عاصـمة إلسـرائيل، أو »المحافظة على موقـف أوروبـي موحـد«الماضية، هو 

  .األميركية» صفقة القرن«السير بـ
، تكمـن فـي »من غير اسـتثناء«لة األوروبيين تقول مصادر دبلوماسية عربية في باريس، إن مشك

يفصلون بين عالقتهم بإسرائيل التي يريدونها وثيقـة ومكثفـة، وبـين ممارسـات إسـرائيل فـي األراضـي «أنهم 
وتشير هذه المصادر إلى الصعوبات التي واجهها األوروبيـون قبـل النجـاح ». الفلسطينية المحتلة وفي غزة

لمنتجــة فــي إســرائيل، وتلــك المنتجــة فــي المســتوطنات. وفــي نظرهــا، أن فــي إيجــاد تمــايز بــين البضــائع ا
األوروبيــين، إذا أرادوا فعــًال تعطيــل الخطــط اإلســرائيلية، فــإن الطريــق إلــى ذلــك واضــحة ومعروفــة، وهــي 

  االعتراف بالدولة الفلسطينية، كما فعلت السويد. 
تـراف، إال أنهـا ُوجهـت بحجـج، وكانت السلطة قد سعت لدى فرنسا وغيرها للحصـول علـى هـذا االع

خطــوة جماعيــة ولــيس اعترافــات «، وأن المطلــوب »ســوف تــأتي بنتــائج عكســية«مــن نــوع أن خطــوة كهــذه 
  .»فردية

ــة؟ المــرجح أن يطلــب الــوزراء األوروبيــون، بعــد غــد  مــا الــذي ستفضــي إليــه المشــاورات األوروبي
المجـاالت التـي يمكـن التحـرك مـن داخلهـا ، وتحديـد »مقترحـات«الجمعة، مـن المفوضـية األوروبيـة، إعـداد 

اقتصاديًا وتجاريًا، فضًال عن المواقف السياسية والدبلوماسية. لكن هل هذه التدابير، رغـم أهميـة العالقـات 
المتداخلة والمتشابكة بين الطرفين، كافية لدفع الطرف اإلسرائيلي إلى طي ملف الضم أو تأجيله؟ ثمـة مـن 

غانتس على الضم والدعم األميركي، إال إذا خفتت قوة هذا الدعم، وفق  -نتنياهو يشكك بقوة، نظرًا لتفاهم 
  .معلومات متدوالة في العاصمة األميركية

  ١٣/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 
* * *  
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  آراء عبرية مترجمة

  المجتمع اإلسرائيلي يعيش شرخًا واسعًا واليهود أكثر عنفًا تجاه العرب بحث جديد:

  
 )١٢/٥/٢٠٢٠معاريف ( بقلم: يوفال بيغنو

بعـد سـنة ونصـف مـن أزمـة سياسـية يـأتي ثمــن االنقسـام عاليـًا جـدًا، وٕان أربعـة أشـهر مـن الوبــاء 
سبوع، يبين بحث جديد بأن االستقطاب هذا األ ٣٥عشية تشكيل الحكومة الـ  العالمي لم تخفض من شدته.

في المجتمع اإلسرائيلي عميق وشديد أكثر من أي وقـت مضـى، وأن جمـرات العنـف والخطـر علـى الهـامش 
 الرقيق للديمقراطية تتلظى.

مشروع مشـترك فـي جامعـة بـار ايـالن وصـندوق مانومـدين، الـذي تأسـس ” الكونغرس اإلسرائيلي“
ــوتر المتو  ــق مســيرة بهــدف إعطــاء جــواب للت ــة ولخل ــة وهويتهــا الديمقراطي ــة اليهودي ــة الدول ــين هوي اصــل ب

  ”.جدول التوافقات الوطني“جماهيرية واسعة من بناء التوافقات، يعرض اليوم في ندوة خاصة 
يدور الحديث عن جدول يجريه للسنة الثانية ليبين العداء القاسـي فـي المجتمـع اإلسـرائيلي، علـى 

  لس للمصالحة الوطنية.خلفية الحاجة إلى إقامة مج
شخصًا وتنشـر  ١,٧٨٣من نتائج البحث الذي شاركت فيه عينة تمثيلية للمجتمع اإلسرائيلي تضم 

هنا ألول مرة، تظهر صورة خطيـرة عـن عمـق الشـرخ فـي المجتمـع اإلسـرائيلي، عشـية تشـكيل الحكومـة الــ 
  ، بعد ثالث حمالت انتخابات مفعمة بالهواجس وبال حسم.٣٥

ول أنماطًا إشكالية على أقل تقدير للعنف واالستعداد لسحب حقـوق الجماعـات الخصـم. يظهر الجد
فـي المئـة مـن  ٩في المئة من اليهـود مسـتعدون للتصـرف بعنـف تجـاه العـرب، مقابـل  ١٨,٥فقد تبين أن 

فـــي المئـــة ممـــن يعرفـــون أنفســـهم يمينيـــين  ١٣,٥العـــرب المســـتعدين للتصـــرف هكـــذا تجـــاه اليهـــود، وأن 
فـي المئـة مـن أولئـك الـذين يصـفون أنفسـهم  ٣,٥للتصرف بعنف تجاه اليساريين، وذلـك مقابـل  مستعدون

  يساريين مستعدون للتصرف بالمثل تجاه اليمينيين.
في المئة) يعتقدون بأنـه يجـب ضـمان حقـوق المواطنـة الكاملـة لليهـود، مقابـل  ٥٩أغلبية العرب (

فــي المئــة مــن العــرب ال يعتقــدون أنــه يجــب  ٦٧ب، وفــي المئــة مــن اليهــود هــذا هــو رأيهــم تجــاه العــر  ٤٦
  في المئة من اليهود. ٥٨السماح لليهود بالتعبير الحر في وسائل اإلعالم، مقابل 

فــي المئــة مــن اليمينيــين ال يعتقــدون بأنــه يجــب ضــمان حقــوق المــواطن الكاملــة لليســاريين،  ٤٣
في المئة من اليمينيين غير  ٥٧اليمينيين. في المئة من اليساريين ممن هذا هو رأيهم تجاه  ٢٢,٥مقابل 

في المئة من اليساريين ممن هم  ٣٣مستعدين للسماح بالتعبير الحر في وسائل اإلعالم لليساريين، مقابل 
  غير مستعدين ألن يسمحوا بذلك لليمينيين.



 
١٥

يرى اإلسرائيليون فـي الحاخاميـة والزعمـاء الـدينيين أنهـم مؤسسـات انقسـامية للغايـة فـي إسـرائيل، 
  بينما الجيش اإلسرائيلي والتهديدات األمنية هي األكثر تكتيًال للناس في المجتمع اإلسرائيلي.

لمئـة مـن فـي ا ١٢المزيد من العلمانيين يرون في المتدينين تهديدًا على الدولـة ممـا هـو العكـس (
في المئة مـن المتـدينين)، ومزيـد مـن العلمـانيين معنيـون بتقييـد تـأثير المتـدينين علـى  ٨العلمانيين مقابل 
في المئة مـن اإلسـرائيليين  ٥٠في المئة). كما يبين البحث أن  ١٩,٥في المئة مقابل  ٣٢الخطاب العام (

فـي المئـة يؤمنـون بـأن األزمـة  ٤١ يعطفون أقل على الجمهـور األصـولي فـي أعقـاب أزمـة كورونـا، ونحـو
  أدت إلى انقسام أكبر في إسرائيل.

فـي المئـة) يتفقـون  ٨٤غير أن هناك توافقات عديدة تعطـي مبـررًا للتفـاؤل؛ فأغلبيـة اإلسـرائيليين (
فـي المئـة مـن  ٩٨فـي المئـة مـن المتـدينين، و ٤٨على أنـه يجـب السـماح بمواصـالت عامـة فـي السـبت (

فـي المئـة) وكـل  ٦٣قـانون القوميـة يحقـق إجماعـًا مفاجئـًا، حيـث إن اغلبيـة اليهـود ( العلمانيين). كما أن
في المئة) يؤمنون بأنه يجب إلغـاؤه او إضـافة فقـرة لـه تعنـى بالمسـاواة فـي الحقـوق. وبـرأي  ١٠٠العرب (

  الباحثين، تدل هذه النتائج على االحتمال الكبير لسياقات الجسر في المجتمع اإلسرائيلي.
، يشـرح ”ل توافقات الكونغرس اإلسرائيلي يكشف واقعًا صعبًا، ولكنـه يفـتح أيضـًا فتحـة لألمـلجدو“

البروفيســور شــاحر ليفشــيتس، رئــيس مركــز القضــاء اليهــودي والــديمقراطي فــي بــار ايــالن، ومــن مؤسســي 
راضـين  رغم العداء العميق، يدل الجدول على أن أعضاء الجماعات المختلفة غيـر“الكونغرس اإلسرائيلي: 

  ”.عن الوضع، ويرون في الوحدة قيمة هامة يجب التطلع إليها
ــونغرس اإلســرائيلي  ــؤتمر افتراضــي بقيــادة مــدير الك هــذا وســيعرض جــدول التوافقــات اليــوم فــي م
المحامي جلعاد فينر، إلى جانب القاضي المتقاعد اليـاكيم روبنشـتاين، وعـدينا بارشـلوم، والبروفيسـور آسـا 

ليفشيتس. وفي أثناء الندوة، سيتم إطالق مبادرة مجلس التوافقات الوطني الذي يهدف كيشر والبروفيسور 
ــين الليكــود وحصــانة  ــاق االئتالفــي ب ــه فــي االتف ــن عن ــذي أعل ــة، ال ــدفع لكابينــت المصــالحة الوطني ــى ال إل

  إلسرائيل.
ينغر، د. وكان هذا الجدول قد نفذ الباحثون فـي جامعـة بـار ايـالن، ليفشـيتس، د. يوليـا العـاد شـتر 

  اوري اهرونسون، البروفيسور يوفال فريدمان والمحامي جلعاد فينر.
  ٢٠صفحة  ١٣/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

 

  

  
  
  

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

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

 اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك.
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
Council of Churches appeal to EU for firm stance against Israeli annexation plans 
  
GENEVA, Tuesday, May 12, 2020 (WAFA) - In a joint letter to European Union foreign 
ministers, the World Council of Churches (WCC) and Middle East Council of Churches (MECC) 
appealed for a firm and principled stance by the EU against any annexation by Israel of occupied 
Palestinian territory in the West Bank. 
“Any such annexation would constitute a grave violation of international law and, as UN Special 
Coordinator for the Middle East Peace Process Nickolay Mladenov has observed, 'deal a 
devastating blow to the two-state solution, close the door to a renewal of negotiations, and 
threaten efforts to advance regional peace’," said the letter. 
The organizations are “calling on the EU to ensure that any such annexation is met with real 
consequences, at least commensurate with those adopted by the EU in response to Russia’s 
annexation of Crimea.” 
In case Israel proceeds with the planned annexation, said the letter, “the EU must surely suspend 
the EU-Israel Association Agreement.” 
Article 2 of the Agreement states that relations between the EU and Israel must “be based on 
respect for human rights and democratic principles”. Moreover, the Lisbon Treaty states that the 
Union’s external actions must be guided by the principles of fundamental freedoms, respect for 
human dignity, equality and solidarity, democracy, the rule of law, the UN Charter and 
international law. 
“For the sake of the EU’s credibility and accountability to its own fundamental principles, it 
must enforce conditionality clauses such as Article 2 of the EU-Israel Association Agreement, 
and suspend the Agreement in the event of the threatened annexation,” said WCC and MECC. 
The letter also expresses the WCC and MECC’s commitment “to the vision of a just peace for all 
people in the Holy Land.” 
The unilateral annexation of yet more of the territory that remains to Palestinians cannot lead to 
justice or to peace, but only to greater injustice, dispossession, escalating tensions, regional 
destabilization, and the further erosion of respect for international law, the letter notes. 
“The EU must not be complicit – by inaction or inadequate reaction – in this outcome,” the letter 
concludes. 
The EU foreign minister are scheduled to meet on Thursday to discuss Israeli annexation plans 
and are expected to take a firm stand against it. 

WAFA May 12, 2020  

* * *  
Palestinian injured by Israeli gunfire at Qalandiya crossing 

 
RAMALLAH, (PIC) - A Palestinian young man was injured when Israeli soldiers opened fire at 
him at the military crossing of Qalandiya in the occupied West Bank. 
A video recording showed the young man lying injured on the ground after soldiers gunned him 
down on allegations of his attempt to carry out a stabbing attack. 
A spokesperson for the Israeli occupation army said the Palestinian was neutralized without 
stating if he was seriously injured or not. 
Later, the Hebrew media affirmed that the young man was transferred to hospital in serious 
condition. 

The Palestinian Information Center May, 12, 2020 
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Foreign minister communicates with his counterparts on annexation plans 
  
RAMALLAH, Tuesday, May 12, 2020 (WAFA) – Minister of Foreign Affairs and Expatriates 
Riyad Al-Maliki sent letters to a number of his counterparts to mobilize their countries against 
Israel’s prospective more to annex parts of the West Bank. 
Al-Malki sent letters to his counterparts, including of the EU countries and member states of the 
Security Council, to mobilize them against Israel’s illegal plan to apply Israeli sovereignty over, 
or in other words to annex, the Jordan Valley and the illegal colonial settlements in the occupied 
West Bank. 
He sounded the alarm about the consolidation of the Israeli settler-colonialism in Palestine with 
ensuing infringement upon the Palestinian people’s inalienable rights, especially their right to 
self-determination and independence, and impact on regional and international peace and 
security. 
The foreign minister added that Israel’s prospective annexation serves as a fatal blow to the 
international law-based system, and that it will undermine the prospects for a two-state solution 
on the pre-1967 borders, and pave the way for the implementation of apartheid. 
He stressed that it was not sufficient for states worldwide to issue statements of condemnation, 
but they must fulfill their legal and political responsibilities in terms of ensuring international 
peace and security, including taking measures to uphold the United Nations Charter and 
international law, implement UN resolutions to deter Israel from proceeding with its illegal 
annexation, and impose an extensive array of sanctions on Israel to achieve effective deterrence. 
The top diplomat emphasized that international actors have the opportunity to take concrete and 
proactive measures to stop the Israeli annexation plan and salvage the two-state solution based 
on the rules of international law, the unanimously-adopted peace process terms of reference, the 
Madrid principles, the Arab peace initiative, and United Nations resolutions. 
He recommended that the deterrent steps to be taken include the immediate recognition of the 
State of Palestine. 

WAFA May 12, 2020  

* * *  
Palestinian from Jerusalem completes 25 years behind Israeli bars  

for resisting the occupation 
  
RAMALLAH, Tuesday, May 12, 2020 (WAFA) – A Palestinian man from occupied East 
Jerusalem completed yesterday 25 years behind Israeli bars for resisting the occupation, today 
said the Palestinian Prisoner Society (PPS). 
It said Ayman Abdul Majeed Sidr, 54, is serving a life term in prison. He was arrested in 1995 
and was denied release during a prisoners’ exchange deal in 2011. 
Sidr is married and had a son who was only several months old when he was arrested. 

WAFA May 12, 2020  
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Palestinian youth shot and detained near Jerusalem 
   
JERUSALEM, Tuesday, May 12, 2020 (WAFA) – A Palestinian youth was Tuesday afternoon 
injured from Israeli military gunfire and detained near the military checkpoint of Qalandiya, to 
the north of the occupied city of Jerusalem. 
Witnesses told WAFA that soldiers at the checkpoint shot a youth, whose identity has yet to be 
identified, before proceeding to detaining him. The nature of his injury was not specified. 
Soldiers closed off the checkpoint and prevented people and vehicles from crossing in both 
direction. 
Video footage showed the youth lying on the ground, surrounded by armed soldiers. 
The circumstances surrounding the shooting remain unclear. 
Israeli severely restricts Palestinians’ freedom of movement through a complex combination of 
approximately 100 fixed checkpoints, flying checkpoints, settler-only roads and various other 
physical obstructions. 

WAFA May 12, 2020  

* * *  
Ministry launches diplomatic efforts to cancel Israel’s ban  

on Palestine TV work in Jerusalem 
  
RAMALLAH, Tuesday, May 12, 2020 (WAFA) – The Palestinian Ministry of Foreign Affairs 
and Expatriates said today that it has launched extensive diplomatic efforts to get Israel to cancel 
its decision banning work of Palestine TV in occupied East Jerusalem. 
It said in a statement that it strongly condemns the Israeli decision to extend the closure of 
Palestine TV office in Jerusalem for six months and to ban its staff from doing any work for the 
official television station, describing it as “a flagrant violation of international law and 
international legality and its resolutions, which affirm that East Jerusalem is an integral part of 
the Occupied Palestinian Territory since 1967, and a flagrant violation of freedom of opinion, 
expression and freedom of the press guaranteed by international humanitarian law.” 
It said the decision is also a violation of signed agreements and an encroachment on final status 
issues. 
As a result, said the statement, Foreign Minister Riyad Malki has instructed the Palestinian 
ambassadors around the world to get in touch with the foreign ministries and decision makers in 
their host countries to complain about this issue and other Israeli measures in the occupied city, 
such as closing its Palestinian institutions, changing its character and its policy of ethnic 
cleansing against the city’s Palestinian population. 
“What is required is to assemble the broadest international condemnation of this decision and 
other violations by the occupation and its colonial projects, and to demand that states exert 
maximum pressure on the occupying Power to get it to rescind this decision,” said the Foreign 
Ministry’s statement. 
WAFA 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 ها،وانشــطت 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 رفع على العمل كله العالم من يتطلب حتالل،اال 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 ضحياتالت 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                                   

  

  


