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  المحتوى

 شؤون سياسية

  ٣  الصفدي ونظيرته اإلسبانية: أي خطوات لضم أراض فلسطينية محتلة خرق للقانون الدولي •
  ٣  عباس: مسيرتنا لن تتوقف حتى نرفع رايات فلسطين في القدس •
  ٤  البرغوثي: تصريحات بومبيو بشأن الضم مشينة •

  

 اعتداءات

  ٥  مشروع تهويدي لتوسيع نفق باب العمود حتى مشارف الشيخ جراح •
  ٧  قوات االحتالل تعتدي على فتاة فلسطينية دافعت عن شقيقها أثناء اعتقاله في القدس •

  

  مقدسية شؤون

  ٨  "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بوجوب إعادة فتح المساجد للمصلين بـ"ضوابط •
  ٨  ١١٠ منها تعافى المحتلة الشرقية بالقدس إصابة ١٧١ تسجيل •

  

  عربيةآراء 

  ١٠  ذكرى النكبة الفلسطينية.. وخطر الضم وفرض السيادة اإلسرائيلية •
  ١١  سرقة األراضي وتزوير التاريخ والحضارة اإلسالمية •
  ١٣  على مشارف نكبة فلسطينية جديدة •

  

 آراء عبرية مترجمة

  ١٤  هكذا يحصل اإلسرائيليون على حدود أمنية يريدونها  ”:قدس موحدة“من الشاطئ إلى الغور عبر  •
  

 ال ننسىكي 

  ١٦  النكبة على اً عام ٧٢ •
  

  

  اإلنجليزية باللغة األخبار
17 • Pompeo in Israel for West Bank annexation talks amid new bloodshed 
18 • Israeli police subdue, detain young man and his sister in Issawiya 
18 • Marking 72 years of dispersion, Palestinians have doubled 9 times since the 1948 Nakba 
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٣

  سياسية شؤون

  الصفدي ونظيرته اإلسبانية: أي خطوات لضم أراض فلسطينية محتلة خرق للقانون الدولي
 

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الشـؤون  بحث – أبو طير ماجدة –عمان 
ء الخارجية واالتحـاد األوروبـي والتعـاون اإلسـبانية أرانكـا غـونزاليس، سـبل تعزيـز التعـاون فـي مواجهـة وبـا

 .كورونا وتبعاتها االقتصادية واالجتماعية والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية
وأكد الوزيران خالل اتصال هـاتفي امـس، اسـتمرار اتخـاذ الخطـوات الكفيلـة بزيـادة التعـاون الثنـائي 

 .وتعميق الشراكة األردنية األوروبية
محتلـة مـا يعـد خرقـًا للقـانون الـدولي واتفقا على رفض أي خطوات إسرائيلية لضم أراض فلسطينية 

 .وتقويضًا ألسس العملية السلمية التي انطلقت من مدريد
واستعرض الصفدي ونظيرته اإلسبانية للخطوات التي يمكن اتخاذها لبلورة موقف دولي يعمـل علـى 

 .الحؤول دون اتخاذ إسرائيل ألي قرار بالضم
وثمن الصفدي موقف إسبانيا واالتحاد األوروبي المتمسك بالشرعية الدولية والـداعم لحـل الـدولتين 

 .والمفاوضات المباشرة وفق الشرعية الدولية سبيًال للتوصل لحل للصراع
 .وشدد الوزيران على استمرار العمل من أجل إطالق جهد حقيقي للتوصل إلى حل الدولتين

إســرائيلي بضــم المســتوطنات وغــور األردن وشــمال البحــر الميــت فــي  وقــال الصــفدي إن أي قــرار
فلسطين المحتلة سيكون خطوة كارثية ستقتل فرص تحقيق السالم العادل وستدفع المنطقة نحو المزيد من 

 .الصراع وستجعل من خيار الدولة الواحدة حتميا
اإلقليميـة وتحقيـق األمـن  واتفق الوزيران على استمرار التنسـيق والتشـاور حـول سـبل حـل األزمـات

 .واالستقرار في المنطقة
  .كما أكدا المضي في تطوير التعاون الثنائي في جميع المجاالت

  ١٠صفحة  ١٤/٥/٢٠٢٠الدستور 
* * *  

  عباس: مسيرتنا لن تتوقف حتى نرفع رايات فلسطين في القدس
 

رئيس السلطة الفلسـطينية فـي رام اهللا، محمـود عبـاس، إن ُصـناُع نكبتِنـا  قال –رام اهللا (فلسطين) 
أرادوا أْن تكوَن فلسطيُن أرضا بال شـعٍب لشـعٍب بـال أرض، وراهنـوا أن اسـَم فلسـطيَن سـُيمحى مـْن سـجالِت 

 التاريخ.
للنكبة: "ومارسوا مْن أجـِل  ٧٢ردف عباس في كلمة له مساء اليوم األربعاء، بمناسبة الذكرى الـ وأ

ذلَك أبشَع المؤامراِت والضـغوِط والمجـازِر والمشـاريِع التصـفوية، التـي كـان آخُرهـا مـا يسـمى صـفقة القـرن، 
  لعظيم، الذي َتجذَر في أرضِه".لكن كَل ذلَك َتكسَر بفضِل اِهللا على صخرِة هذا الشعِب الفلسطينِي ا



 
٤

وأضاف: "إننا رغِم كِل العقبات، ورغِم كـِل السياسـاِت واإلجـراءاِت واالنتهاكـاِت االحتالليـِة العدوانيـة، 
  نسيُر بخطًى واثقة، نحو استعادِة حقوِقنا كاملة، وٕازالِة هذا االحتالِل البغيِض عْن أرِضنا المباركة".

وأكد أن "مسيرتُنا المباركُة هِذه لن تتوقف حتى نرفَع راياِت فلسطيَن فوَق المسجِد األقصـى المبـارِك 
  وكنيسِة القيامِة في القدِس عاصمِتنا األبدية".

وتابع: "لقْد مَدَدْنا أيدَينا لسالٍم عادٍل وشامٍل على أسـاِس قـراراِت الشـرعيِة الدوليـة، وال يـزاُل يحـدونا 
يِق ذلك، لكننا لْن ننتظَر إلى األبد، فال شيَء أغلى عندنا مْن فلسطين، وال شيَء أكرُم عندنا مْن األمُل بتحق

  شعِبنا وحقوِقه الوطنية".
وصّرح "سنعيُد النظَر في موقِفنا مْن كِل االتفاقاِت والتفاهمات، سواًء مَع دولِة االحتالِل اإلسرائيلي، 

نفِسـها، وسـنكوُن فـي ِحـل مـْن كـِل تلـِك االتفاقـاِت والتفاهمـاِت إذا أعلنـْت  أو مَع الوالياِت المتحدِة األمريكيةِ 
  الحكومُة اإلسرائيليُة عْن ضِم أِي جزِء مْن أراضينا المحتلة".

وشــدد علــى أن "الحكــومتيِن األمريكيــَة واإلســرائيليَة تــتحمالن كــل مــا يترتــُب علــى ذلــِك مــْن آثــاٍر أو 
  .تداعياٍت خطيرة"

  ١٣/٥/٢٠٢٠رس وكالة قدس ب
* * *  

  البرغوثي: تصريحات بومبيو بشأن الضم مشينة
 

األمـــين العـــام لحركـــة المبـــادرة الوطنيـــة الفلســـطينية  وصـــف – وكـــاالت – فضـــائية فلســـطين اليـــوم
مصطفى البرغوثي تصريحات وزير الخارجية األمريكي بومبيو التي جاء فيها "أن من حق إسرائيل وواجبها 

  .لضفة الغربية" بالمشينةأن تقرر فرض سيادتها على المستوطنات في ا
وقال البرغوثي في تصريح صحفي إن هـذه التصـريحات تجعـل بومبيـو واإلدارة التـي يمثلهـا شـريكة 
لـ"إسرائيل" في جرائم خرق القانون الدولي، والتعدي على أرض وحقوق الشعب الفلسطيني الذي لن يرضـخ 

  .أبًدا لمخطط "صفقة القرن" التصفوية
ني سيقاوم بكل ما لديه من طاقـة االحـتالل ونظـام التمييـز العنصـري، وكـل وأكد أن الشعب الفلسطي

  .محاولة لتصفية حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير
الجديدة هي حكومة تمييز عنصري جاءت لتنفيذ ضم معظم أراضي  وشدد على أن حكومة االحتالل

  .الضفة الغربية ولقتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة
وأضاف أن الوضع لم يعد يحتمل تأجيل الخطـوات الفلسـطينية المطلوبـة فـي مواجهـة هـذا المخطـط 

قيـات مـع "إسـرائيل" ووقـف التنسـيق األمنـي فـوًرا، وتوحيـد الصـف الـوطني الخطير بما في ذلـك إلغـاء االتفا
حـــول إســـتراتيجية وطنيـــة كفاحيـــة تســـتنهض النضـــال الشـــعبي وحملـــة مقاطعـــة واســـعة لنظـــام األبرتهايـــد 

  .اإلسرائيلي
 ١٤/٥/٢٠٢٠ فلسطين اليوم
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  اعتداءات

 مشروع تهويدي لتوسيع نفق باب العمود حتى مشارف الشيخ جراح
  على حساب أراض وقفية وأخرى ملكية خاصة..

 
ــو خضــير محمــد – "القــدس" دوت كــوم – القــدس ــي القــدس  اعترضــت – أب ــاف اإلســالمية ف األوق

فـي القـدس والبطريركية الالتينية والعديد من تجار حي المصـرارة وأصـحاب األراضـي فـي منطقتـي المصـرارة 
الشرقية المحتلة على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء فـي بلديـة االحـتالل بالقـدس، بعـد إيـداع مخطـط 
تهويدي يستهدف توسيع نفق المصرارة الذي يسمى نفق "تساهل"، الذي سيتم توسيعه علـى حسـاب شـريط 

تجـاه حـي الشـيخ جـراح، ليبلـغ طولـه واسع من األراضي الفلسطينية شرقًا من موقف السيارات والحافالت با
  .متر بحجة تخفيف أزمة السير ٨٠٠حاليًا 

وقال خبير االراضي واالستيطان خليـل التفكجـي لــ"القدس": إن المشـروع يبتلـع مسـاحة واسـعة مـن 
األراضـي الفلسـطينية علــى طـول الشــارع رقـم واحـد الــذي يفصـل القــدس الشـرقية عـن الغربيــة، ومـا هــو إال 

وجه المدينة وطابعها ببنية تحتية تخدم حركة تدفق السيارات من القدس الغربية إلى القـدس  محاولة لتغير
الشرقية والمستوطنات فيها شرقًا، ونحو الشمال، ضمن منظومٍة من الطرق والبنـى التحتيـة ذات التشـعبات 

  .E1االستيطانية المرتبطة بالقطار واالستيطان ومنطقة 
وع واسـع جـدًا، ويشـمل كـل المنطقـة الشـمالية للبلـدة القديمـة مـن وأضاف الفكجي: "إن هـذا المشـر 

باب العمود وشارع نابلس حتى شارع النفـق أسـفل الجامعـة العبريـة إلـى شـمال المدينـة شـعفاط والعيسـوية 
  وشرقًا حتى وادي الجوز، ويلتف إلى الشيخ جراح".

بلديــة عــالق بســبب الرؤيــة وأكــد أن المشــروع قــديم منــذ ســنوات، وهــو أمــام اللجــان الخاصــة فــي ال
وكيفيـــة دفـــع العديـــد مـــن المشـــاريع التهويديـــة وذر الرمـــاد فـــي العيـــون لتنفيـــذ بعـــض المشـــاريع التجاريـــة 

  والسياحية والبناء الجزئي للفلسطينيين في القدس.
وأوضح التفكجـي أن العمليـة برمتهـا جـزء مـن مخطـط تغييـر المالمـح، وتوسـيع البنيـة التحتيـة فـي 

ة، حتى يظهروا للعالم أنهم يستثمرون في القدس الشرقية والغربية، وأن المدينة موحدة، مـع القدس المحتل
  أن الفوارق يميزها األعمى، وصوت االعتراضات يسمعه األطرش.

ــاك  ــى أن هن ــراره رغــم كــل االعتراضــات  ٥وأشــار إل ــم إق ــذي ت اعتراضــات مركزيــة لهــذا المشــروع ال
طينيين، ولكن السياسة اإلسرائيلية لم تتغير، وما زالت تعمل علـى واالحتجاجات من أصحاب األراضي الفلس
  تكريس وفرض أمر واقع بالقوة وبالهيمنة.

وقال التفكجي: إن المخطط الذي يتحدثون في بلدية االحتالل عن أنـه فرصـة وبشـرى سـارة يقضـي 
متــر علــى طــول  ١٣٠٠ببنــاء نفــق يتفــرع عــن النفــق الحــالي فــي بــاب العمــود، ويوازيــه ليمتــد علــى مــدى 
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الشارع رقم واحد من جهـة الشـرق، ويخـرج مـن نقطـة موازيـة للفنـدق علـى أراضـي االوقـاف اإلسـالمي فـي 
  الشيخ جراح.

متـرًا، ويسـتوعب حركـة سـير فـي مسـلك واحـد، وباتجـاه واحـد  ٢٤وأكد أن عمق النفق سيبلغ حتى 
ي باب العمـود سـيكون علـى حسـاب مترًا، وقال: إن توسيع النفق الحالي ف ١١نحو شمالي المدينة بعرض 

محطة الباصات، وكذلك الموقف الرئيسي والوحيد لسـكان البلـدة القديمـة فـي المصـرارة، إضـافًة إلـى ابـتالع 
  مساحة واسعة من األراضي المحاذية ألسوار القدس القديمة قرب دير الالتين.

المصـرارة، علمـًا أن هنـاك خطـة وأضاف: "يمتد النفق أسفل ساحة الباصـات وموقـف السـيارات فـي 
الحقة إلعادة ترتيب مواقف الباصات والمواصالت الثالثة لشركة المواصالت الموحـدة، وتركيزهـا فـي منطقـة 
ُأخرى، أي نقل الموقف للمرة الثانية من منطقة باب العمود بحجة تحسـين منطقـة المصـرارة لتكـون تجاريـة 

  وسياحية".
يه الكثير مـن التفرعـات وتوسـيع لكـل الشـوارع مـن غـرب المدينـة ولفت التفكجي إلى أن المشروع ف

باتجاه القدس الشرقية، ويشمل المخطط إعادة توزيع لألشجار الممتـدة علـى طـول الطريـق وغـرس أشـجار 
  جديدة على طول مخرج النفق ليتناسب والموقع قرب الفندق والمركز التجاري المنوي إقامته.

أصحاب األرض التي يتضمنها المشروع في المصرارة، لــ"القدس":  وقال المحامي حمزة قطينة، أحد
"إن المخطط يستهدف قلب األرض الخاصة بالعائلة، التي تبلغ مساحتها دونمًا ونصف الدونم على الشارع 

، وتحديـدًا لصـالح بنـاء مخـرج طـوارئ للنفـق الخـاص المنـوي توسـيعه، إضـافًة إلـى اقتطـاع ١الرئيسي رقـم 
  لصالح مرافق لإلطفائية". مساحة من األرض

وأضــاف: "قســم التظــيم والبنــاء فــي بلديــة االحــتالل قــام بوضــع هــذه المرافــق الخاصــة بــالنفق فــي 
المدخل الوحيد لألرض، وبالتالي تعطيلها واإلضرار بها، على الـرغم مـن أن هنـاك أمـاكن ُأخـرى بديلـة علـى 

  طول مسار النفق".
نتـين المحليـة واللوائيـة فـي البلديـة ضـد هـذه المنشـأة وهـذا وأوضح قطينة: "لقد قدمنا اعتراضـًا للج

المشــروع التــدميري، وُعقــدت عــدة جلســات رفضــنا خاللهــا المشــروع، إال أن اللجنــة المحليــة أوصــت بقبــول 
  المخطط كما هو، مع بعض التعديالت البسيطة للمساحات".

ومركــز تجــاري، وأن إقــرار  وكشــف قطينــة أن العائلــة لــديها مشــروع تقــدمت بــه للبلديــة لبنــاء فنــدق
  المخطط اإلسرائيلي ُيعطل هذا المشروع ويضر به.

وأضاف: إن المشـروع مـا زال فـي المراحـل األوليـة، ولكـن وجـود هـذا النفـق والمخـرج لـه مـن وسـط 
  أرضنا سيعطل استصدار الرخص وٕاتمام المشروع الذي نعمل عليه منذ سنوات طويلة.

عم بلديـة االحـتالل، تخفيـف أزمـة السـير عنـد مفتـرق الطـرق وأوضح أن الهدف من النفق، كما تـز 
، حيــث تلتقــي فــي ذلــك ١نهايــة شــارع المصــرارة وشــارع األنبيــاء مــن القــدس الشــرقية باتجــاه الشــارع رقــم 
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التقاطع مركبات سير كثيفة وكثيرة، إضافة إلى القطار الخفيف، فالمنوي تحويل جـزء مـن حركـة السـير إلـى 
  النفق الحالي قرب باب العامود ومده إلى مابعد هذه التقاطعات. داخل النفق عبر توسيع

ولفت إلى أن هناك الكثير من المالحظات حـول هـذا المخطـط الـذي تـم إقـراره أمـس األول، وبشـكل 
أساســي أنــه يعتمــد علــى اقتطــاع ومصــادرة أراضــي المــواطنين الفلســطينين دون غيــرهم للمرافــق الخاصــة 

  للسيارات في المصرارة الذي يعتبر الموقف الوحيد للبلدة القديمة. بالنفق، وأهمها مثًال موقف
وقال: إن هذا المشروع يحّد من قدرة المواطنين على الوصول إلى أسواق المصرارة والبلدة القديمة، 
ألنــه يقضــي علــى الهــامش والموقــف الوحيــد والــرئيس المتبقــي فــي بــاب العمــود، مشــيرًا إلــى وجــود تمييــز 

المخططــين فــي البلديــة، حيــث يقومــون باســتهداف أراضــي المــواطنين العــرب كخيــار أول عنصــري مــن قبــل 
  .دائمًا لصالح هذه المشاريع، على الرغم من وجود بدائل كثيرة ومتنوعة

  ١٤/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * *  

  قوات االحتالل تعتدي على فتاة فلسطينية دافعت عن شقيقها أثناء اعتقاله في القدس

 
ــة القــدس  ٤القــوات اإلســرائيلية، مســاء األربعــاء،  اعتقلــت –فلســطين اآلن  ــي مدين فلســطينيين ف

 .المحتلة، بينهم فتاة وصحافي
قـوات إسـرائيلية “ وأفاد مركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غيـر حكـومي)، فـي بيـان مقتضـب، بـأنّ 

 .”اعتقلت فتاة وشقيقها، بعد االعتداء عليهما بالضرب المبرح، إثر محاولتها منعهم من اعتقاله
عناصـر مـن  ١٠وأظهر شريط مصور نشره المركز علـى صـفحته الرسـمية بفيسـبوك اعتـداء قرابـة 

ا قبل اعتقالهما. كما اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية الصـحافي القوات الخاصة اإلسرائيلية، على الفتاة وشقيقه
 .مصعب شاور في البلدة القديمة من مدينة القدس، وشابا آخر كان برفقته

  .ولم يتسن على الفور معرفة سبب االعتقاالت، وال هوية الفتاة وشقيقها
فــي الســـلطة  وتقــوم الشــرطة اإلســرائيلية باعتقـــاالت يوميــة فــي مدينــة القـــدس، طالــت مســؤولين

 .الفلسطينية، من بينهم، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، ومحافظ المدينة عدنان غيث
 ١٤/٥/٢٠٢٠ فلسطين اآلن
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  مقدسية شؤون

  "االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يفتي بوجوب إعادة فتح المساجد للمصلين بـ"ضوابط
   

، علي محيي الدين القره داغي، بوجوب إعادة ”االتحاد العالمي لعلماء المسلمين“أفتى أمين عام 
تجمع فتح المساجد أمام المصلين بضوابط في كل مدينة أو بلدة أو قرية تسمح فيها السلطات الصحية بال

  .العام، في ظل انفراج جائحة كورونا
في ظل انفراج الوباء في بعض الدول، والحمد هللا، نفتي بضرورة “وقال القره داغي، في بيان له: 

فتح المساجد والجوامع في كل البالد والمدن والقرى التي تسمح فيها السلطات الصحية بالتجمع العام وفقا 
عة والجماعات والتراويح، واالعتكاف فيها، مع وجوب االلتزام بالضوابط للقواعد الصحية، ألداء صلوات الجم

  ".الصحية واإلجراءات االحترازية والوقائية الالزمة
وشدد القره داغي على ضرورة أن "يعود الناس إلى جوامعهم الذين اشتاقوا إليها كثيرًا، لمزيد من 

  ".العبادة والدعاء والتضرع إلى اهللا تعالى برفع هذه الجائحة وٕازالتها عن العالم
وحث على "االلتزام بجميع الضوابط الصحية، التي تضعها الجهات المختصة، مثل ضرورة وجود 

  ".ن لضبط تنظيم الدخول والخروج والجلوس وفًقا للضوابط الصحيةحراس أم
% من الطاقة االستيعابية للمسجد، ووجود مقياس لقياس حرارة كل من يدخل ٣٠دخول “وكذلك 

  .”المسجد، وتعقيم المسجد والمصلين والعاملين، ووجود سجادة مع كل مصلٍ 
متر ونصف بين كل مصٍل ومصٍل آخر،  االلتزام بمسافة الفصل في حدود“كما شدد على ضرورة 

  .”واختصار القراءة في الصالة، واالكتفاء بأداء الصلوات دون الجلوس بعدها للوعظ ونحوه
وختم القره داغي بأن دعا اهللا إلى أن يرفع هذه الجائحة عن العالم، وأن يحفظ الجميع ويتقبل 

  .ضان وليلة القدرمنهم صالح األعمال، وبخاصة قيام العشر األواخر من شهر رم
 ١٣/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 

* * *  
  ١١٠ منها تعافى المحتلة الشرقية بالقدس إصابة ١٧١ تسجيل

 
 الموجــة مــن نجــت المحتلــة الشــرقية القــدس إن مقدســي طبيــب قــال – أرنــاؤوط الــرؤوف عبــد كتــب

 الســكان التــزام عــدم حــال فــي مغــايرة نتــائج مــن مخاوفــه عــن أعــرب ولكنــه كورونــا، فيــروس مــن األولــى
 .الحركة لقيود التدريجي عالرف عن اإلعالن مع الصحية بالتوجيهات
 إصـابة ١٧١ تسـجيل تـم إنـه "األيـام" لــ حديث في سلوان، أطباء لجنة من الرويضي، حازم د. قال

 يشـير مـا المصـابين، من ١١٠ تعافي تسجيل تم فيما المحتلة، الشرقية القدس مدينة في كورونا بفيروس
 .طفيفة إصاباتهم العظمى غالبيتهم آلنا تقريباً  شخصاً  ٥٨ نحو هم اآلن الفعليين المصابين أن إلى

 .بالفيروس إصابة نتيجة المدينة في وفاة حالتي تسجيل تم أنه يذكر
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 حـين فـي المستشـفيات فـي العـالج يتلقـون ٣ فإن المصابين بين من أن إلى الرويضي د. وأضاف
 .منازلها في العالج تتلقى اإلصابات باقي أن

 المصـابين حرارة درجات يومي بشكل يتابعون وممرضين باءأط قبل من المصابين متابعة "تتم وقال
 سـلبية نتيجتهمـا تكـون للفيـروس متتـاليين فحصـين إجـراء حـال وفـي علـيهم، تظهر قد جديدة أعراض وأي
 ."الفيروس من المريض هذا شفاء عن اإلعالن يتم فإنه

 إجـراء عـن القـدس مدينـة فـي السـكان مـن الكثيـر عـزوف رمضـان شـهر بـدء منذ الرويضي والحظ
 .الفيروس فحوصات

 أي عليــه تظهــر فمــن المرضــى، وصــناديق الطبيــة المراكــز خــالل مــن الفحوصــات تــتم "اآلن وقــال
 ".الفحص إلجراء توجيهه العائلة طبيب خالل من يتم فإنه بالفيروس مصاباً  خالط حال في او أعراض

 وجــود مــع تقريبــاً  رقيةالشــ القــدس مدينــة أحيــاء كــل فــي كانــت اإلصــابات أن إلــى الرويضــي ولفــت
 الكثافـة عـن نجـم ربمـا وذلـك وسـلوان، والعيسـوية العامود رأس مثل األحياء بعض في اإلصابات في ارتفاع

 .األحياء هذه في السكانية
 .بكثيــــر أعلــــى كانــــت الغربيــــة القــــدس فــــي اإلصــــابات أعــــداد فــــإن بالمقارنــــة انــــه إلــــى وأشــــار

 مخاوفـه عـن أعـرب ولكنـه الفيـروس، مـن األولى الموجة من نجت الشرقية القدس أن الرويضي د. واعتبر
 .اإلغالقات رفع بدء مع الصحية بالتعليمات االلتزام عدم حال في األوضاع اليه ستؤول مما

ــة فــي "الحظنــا وقــال ــدس ســكان قبــل مــن الواســع االلتــزام األولــى المرحل  بالتعليمــات الشــرقية الق
 الفيروس انتشار إمكانية من جداً  كبير بشكل حد وهذا منازلهم، اوالتزمو  االختالط تجنبوا فالسكان الصحية،
 الطبيعيـة الحيـاة إلـى تـدريجياً  العـودة بـدء مـع االلتـزام عـدم أن مـن حقيقـة نخشـى كأطبـاء ونحن بالمدينة،
 ".اهللا سمح ال عكسية نتائج إلى سيؤدي

 ".التخالط وعدم كماماتال لبس وهي الصحية بالتعليمات االلتزام السكان من يستدعي "هذا وأضاف
 سيارات وسائقي إسرائيل في لعمال كانت اإلصابات من العظمى الغالبية أن إلى الرويضي د. وأشار

 ".اآلخر الجانب في عمومية
 الجانـب كـان عنـدما ومواقعهـا اإلصـابات تحديـد أجـل مـن كبيـرة جهوداً  بذلوا القدس أطباء أن وذكر

 الشهر من والعشرين السادس في "فقط وقال الشرقية. بالقدس اباتاإلص خارطة نشر عن يمتنع اإلسرائيلي
 ".الدقة إلى تحتاج حقيقة وهي المعطيات بنشر اإلسرائيلية البلدية بدأت الماضي

 كافـة والمعلمين للطالب توفرت ما اذا انه "نصيحة الرويضي د. قال التعليمية العملية عودة وبشأن
 ".بالعودة ننصح ال فإننا تتوفر لم إذا لكنو  مانع فال المواتية الصحية الظروف

 علــى الحفــاظ أجــل مــن الصــحية بالتعليمــات االلتــزام هــي للســكان "النصــيحة الرويضــي د. وأضــاف
  ".نحب من وعلى أنفسنا

 ١٤/٥/٢٠٢٠األيام 
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  عربيةآراء 

  ذكرى النكبة الفلسطينية.. وخطر الضم وفرض السيادة اإلسرائيلية
  

 علي ابو حبلة
خطــة صــفقة القــرن وتضــمنت بنــود ، ٢٠٢٠ينــاير الثــاني  ٢٩أعلــن فــي  الــرئيس األمريكــي ترمــب

» الخطة ضوء أخضر لفرض السيادة اإلسرائيلية على الضفة الغربية وضـم المسـتوطنات والغـور إلسـرائيل ،
ئيس األمريكي دونالد ترامب خطته التي طال انتظارها للسالم في الشرق األوسط، متعهـدا بـأن فقد أعلن الر 

إلســرائيل. واقتــرح حــل دولتــين، وقــال إنــه لــن يجبــر أي إســرائيلي أو » غيــر مقســمة«تظــل القــدس عاصــمة 
اء فلســطيني علــى تــرك منزلــه. وقــال ترامــب، فــي مــؤتمر صــحفي بالبيــت األبــيض وٕالــى جــواره رئــيس الــوزر 

 .للفلسطينيين» قد تكون الفرصة األخيرة«اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن خطته 
تصريحات فيردمان الفجة تحمل عناوين عن المخطط الصـهيو أمريكـي الـذي رسـمت معالمـه خطـة 
 صفقة القرن بموجب الخرائط التي أعدتها اللجنة األمريكية اإلسرائيلية ففي الذكرى الثانية والسبعون للنكبة

تستعد حكومة ما يسمى الوحدة الوطنيـة وتتكـون مـن الثنـائي نتنيـاهو وغـانتس وعلـى جـدول أعمالهـا ضـم 
 .الغور والمستوطنات وليس بغريب إعالن والدة الحكومة لتترافق مع ذكرى نكبة فلسطين

يحمـل دالالت  وهـذا، خطـة لضـم الغـور والمسـتوطنات غـانتس فـي جـدول أعمالهـا، حكومة نتنياهو
خطيرة وكبيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأن كل الدول العربية وكذلك السلطة الفلسـطينية باتـت سياسية 

وما تحتويـه خارطـة الضـم سـتغير الخريطـة السياسـية للمنطقـة ، اآلن في مرحلة الترقب لبدء مرحلة التنفيذ
بيب فريدمان بأن الضم بأكملها، خاصة بعد التصريحات الخطيرة التي خرجت من السفير األمريكي في تل ا

 وخطوة كهذه تنهي عملية السالم وتدمر رؤيا الدولتين، مسالة أسابيع
ذكــرى نكبــة فلســطين الثانيــة والســبعين تحمــل مفصــال تاريخيــا فــي تــاريخ الصــراع مــع إســرائيل، و 
تخطـــئ إدارة ترمـــب وحكومـــة نتنيـــاهو غـــانتس اليمينيـــة المتدينـــة المتطرفـــة كمـــا أخطـــأت كـــل الحكومـــات 

ــد اإل ــد القــدس وتهوي ســرائيلية الســابقة أن اســتمرار االحــتالل يجلــب األمــن إلســرائيل وان االســتيطان وتهوي
يحقق االستقرار إلسرائيل وان صفقة القرن والضم وفرض السيادة االسـرائيلية علـى أجـزاء ، الجوالن المحتل

المنخـرطين بصـفقة  وستفشل محاوالت، ستفجر الصراع مع إسرائيل وتعيده للمربع األول من الضفة الغربية
، القرن من تمريـر الصـفقة الشـؤم التـي يرفضـها الشـعب الفلسـطيني والشـعوب المناصـرة للحـق الفلسـطيني

الموقف األردني الداعم للموقف الفلسطيني الركيزة االساسية إلفشال وٕاسقاط مخطـط الضـم وفـرض السـيادة 
 .االسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية

محاوالت حاخامات إسرائيل لتحويل الصراع إلى صراع ديني هي محاوالت سيخسـرها المتزمتـون إن 
فمنطق التاريخ يؤكد أن استمرار االحتالل لـن يجلـب األمـن والسـالم لالسـرائيليين وان إقامـة ،  اإلسرائيليون
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طـال الـزمن لـن  خراب الهيكل لن يحقق حلم بني إسرائيل كمـا يظنـون وان سـلب الحقـوق الفلسـطينية مهمـا
ــد للشــعب اإلســرائيلي مــن  ينهــي الصــراع ال مــع الفلســطينيين وال مــع العــرب والمســلمين؛ األمــر الــذي ال ب

ــه، حــرب  ــه وٕاعــادة تقييم ــران أدت  ٤٨مراجعت ــي األرض الفلســطينية ونكســة حزي ــام إســرائيل ف ــى قي أدت إل
ريخيـة للشـعب الفلسـطيني لـن يحقـق التنكـر للحقـوق الوطنيـة والتا الحتالل إسرائيل لما تبقى من فلسـطين،

هو غير السالم مع الشعوب بدليل انهيار األحالم اإلسرائيلية  والمعاهدات واالتفاقيات مع الحكومات، السالم
صـفقة القـرن ومشـروع الضـم غيـر مسـتند علـى أسـس ، أمام مفتـرق للتطبيع مع الشعوب و عملية السالم

اإلصــرار ، قــرن خــرق فاضــح لقــرارات الشــرعية الدوليــةوصــفقة ال وقواعــد ومبــادئ تعيــد الحــق ألصــحابه
ـــة الدولـــة والقـــدس عاصـــمة إســـرائيل وضـــم الغـــور  اإلســـرائيلي واألمريكـــي علـــى ضـــرورة االعتـــراف بيهودي
والمستوطنات وان ال عودة لالجئين الفلسطينيين، إنها الشروط التعجيزية لسالم لم ولـن يكتـب لـه النجـاح، 

حجـم التأييـد لهـا فـي العـالم ومهمـا كانـت قـوة أمريكـا وقـوة دعمهـا السـتمرار ومهما بلغت قوة إسرائيل وبلـغ 
ــن تكســب إســرائيل هنــاك حقوقــا مــا زال أصــحابها ، حقــوق مكتســبه االحــتالل اإلســرائيلي فــان هــذه القــوه ل

يتمسكون بها و هناك صراعا متجدد عبر األجيال مع االحتالل اإلسرائيلي ،وان الحقوق الوطنية والتاريخية 
  .فلسطينيين هي حقوق ثابتة ال تسقط بالتقادم وهي حقوق مكتسبةلل

 ٢١صفحة  ١٤/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  
  سرقة األراضي وتزوير التاريخ والحضارة اإلسالمية

  
 سري القدوة* 

تتصاعد جرائم االحتالل اإلسرائيلي والممارسات العدوانية لتكثيف االستيطان االستعماري فـي جميـع 
المدن والقرى والمناطق التابعة للدولة الفلسطينية بما فيها عاصمتها القدس الشرقية المحتلـة وتتمثـل هـذه 

التصعيدية وهدم البيوت ومصادرة األراضي إضافة إلى محـاوالت ضـم أجـزاء مـن الحـرم اإلبراهيمـي  السياسة
الشريف في مدينة خليل الرحمن وما يقومون به من ممارسات مشينة في مدنية القدس المحتلة حيث منع 

ونا وتوزيع الطـرود أبناء الشعب الفلسطيني من أخذ اإلجراءات المقررة دوليا اتباعها لمكافحة جائحة الكور 
الغذائية على العائالت المحتاجة ويتم استدعاء واعتقال العشرات من القيادات الفلسطينية وأبناء شعبنا في 
المدينــة المقدســة فــي ظــل مواصــلة الــدعم االمريكــي وٕاعــالن تلــك التصــريحات الخاصــة بالســفير األمريكــي 

وتأكيـده علـى سـرعة تنفيـذ مخططـات الضـم   حتاللفريدمان ودعمه لجرائم الحرب التي تقوم بها حكومة اال
انســجامًا مــع مواقــف اإلدارة االمريكيــة المعاديــة والتــي تحــاول تمريــر مــا يســمى صــفقة القــرن المشــؤومة 
والمرفوضة بإجماع القيادة والشعب الفلسطيني في جميع اماكن تواجده وأيضا يصرح وبكل وقاحة وعدوانية 

ل انه كما ان أمريكا ال تستطيع التنازل عن تمثال الحرية فان إسرائيل ال ولتصل تصريحاته العنصرية بالقو
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تستطيع التنازل عن الخليل والمستوطنة االستعمارية بيت ايل وذلك في إطار التحالف الصهيوني االمريكي 
الهـــادف لتثبيـــت الوقـــائع واالســـتمرار فـــي ســـرقة االراضـــي الفلســـطينية وتزويـــر التـــاريخ واإلرث والحضـــارة 

 . السالميةا
ان التصــعيد والعــدوان الــذي يقــوم بــه وزيــر الحــرب االســرائيلي وٕاعالنــه عــن بنــاء آالف الوحــدات 
االستيطانية االستعمارية قرب مدينة بيت لحم في إطار تطبيق ما يسمى صفقة القرن االمريكية األمر الذي 

سد جرائم الحرب المستمرة من قبل يؤكد على استمرار سياسة التصعيد والجرائم والعدوان ضد شعبنا وبما يج
سـرعة تـدخل المجتمـع الـدولي ومؤسسـاته ومحاكمـة االحـتالل علـى هـذه  قوات االحتالل األمر الـذي يتطلـب

الجــرائم بمــا فيهــا جريمــة االســتيطان االســتعماري أمــام المحــاكم الدوليــة وخاصــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لقطع الطريق على استمرار ذلك وأهمية مواصلة الجهود لتوفير الحماية الدوليـة لشـعبنا أمـام هـذا التصـعيد 

رامي وقيام المؤسسات الدولية باالضطالع بدورها وٕالزام االحتالل بـالقرارات الصـادرة عـن األمـم المتحـدة االج
والمئـات  ٢٣٣٤وخاصة المتعلقة باالستيطان االستعماري والذي كان آخرها قرار مجلس األمـن الـدولي رقـم 

 .من القرارات األخرى الصادرة عن مجلس األمن والجمعية العامة
جــرائم وهــذا العــدوان يتطلــب ضــرورة الحــرص مــن الجميــع علــى انجــاز الوحــدة الوطنيــة ان تلــك ال

الفلســطينية وبهــذا المجــال نقــدر الــدعوة التــي اطلقهــا االســير المناضــل احمــد ســعدات االمــين العــام للجبــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين والتــي طالــب خاللهــا بوقــف أي خالفــات علــى الســاحة الفلســطينية والســعى الــي 

ق مبــادرة الوحــدة الوطنيــة فــي اطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية لمواجهــة مخــاطر الــدمار واالحــتالل اطــال 
ــي تمارســها حكومــة االحــتالل واالســتيطان وأهميــة وضــرورة المضــي قــدما بإنهــاء االنقســام  االســرائيلي الت

فـي مواجهـة مخططـات  الصـدع ونبـذ الفرقـة واالنقسـام والتوحـد  واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورأب
االحــتالل وجرائمــه المتواصــلة وتعزيــز صــمود الشــعب الفلســطيني علــى األرض األمــر الــذي يتطلــب تمكــين 

 ٢٠١٧الحكومة في دورها وعدم وضع العراقيل أمامها تنفيذًا لتنفيذ االتفاق االخير الموقع في القاهرة عـام 
 . وأهمية التمسك بإجراء االنتخابات وخاصة في القدس

ت من المهم في ظل تلك الوقائع وما يمارسـه االحـتالل االسـرائيلي مـن عـدوان ظـالم العمـل علـى با
ضرورة تفعيل الخطوات الجادة والثابتة لمختلف دول العالم الداعمة للحقوق الفلسطينية بالعمل على رفض 

ائم حـرب ضـد البشـرية مخططات الضم واالستيطان واالبرتهايد التي يقوم بها االحـتالل واعتبراهـا بمثابـة جـر 
 . وس رقة وتزوير للتاريخ

  )رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية( سفير النوايا الحسنة في فلسطين* 

 ٢١صفحة  ١٤/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  
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 على مشارف نكبة فلسطينية جديدة
  

 ماجد توبة
عشية إحياء الذكرى الثانية والسبعين للنكبة الفلسطينية، التي تصادف غدا الجمعة، تستعد حكومة 
االحتالل الجديدة التي يفترض أن تكون أعلنت رسميا أمس بحضور ومباركة أميركية عبـر وزيـر الخارجيـة 

بإعالن ضم غور األردن والمستوطنات لكيان االحتالل انسجاما مـع  بومبيو، لتدشين نكبة فلسطينية جديدة
صفقة قرن ترامب، الذي يبدو متشجعا لهذا الضم المخالف للقـانون الـدولي ربمـا أكثـر مـن انـدفاع نتنيـاهو 

  .وحليفه بحكومة الوحدة غانتس
ارتـه المتصـهينة عـن ال تبدو المعارضة األممية والدولية الواسعة لقرار الضم بكافية لردع ترامب وٕاد

االنــدفاع لتأييــد وتســريع الضــم الــذي ينســف كــل أوهــام الســالم والتســوية ويضــرب بالصــميم روح الشــرعية 
الدولية، فعين ترامب تتجه إلـى شـهر تشـرين الثـاني (نـوفمبر) القـادم حيـث موعـد االنتخابـات والتـي يسـعى 

ة بالمسـيحيين اإلنجيليـين الـذين يـدعمون فيها محمومـا للحفـاظ علـى قاعدتـه االنتخابيـة المخلصـة المتمثلـ
اليمــين الصــهيوني أكثــر بكثيــر مــن اإلســرائيليين، خاصــة وأن ترامــب اليــوم يتــرنح شــعبيا فــي إدارتــه األســوأ 
ــه  ــه إال قاعدت ــم يبــق ل ــث ل ــركيين جراءهــا، حي ــين األمي ــرة الخســائر والضــحايا ب ــا واتســاع دائ ألزمــة كورون

  .تجديد له لوالية ثانيةاإلنجيلية المتطرفة ليراهن عليها لل
لذلك تبدو أول زيارة لبومبيو منذ توقف زياراته للخارج منـذ شـهرين إلـى القـدس المحتلـة مفهومـة، 
حيث تحرص إدارة ترامب على دعم حكومة الوحدة اإلسرائيلية وبرنامجها العدواني الذي يتصدره قـرار الضـم 

إسرائيليين للقطع بأن ترامب سيصـر علـى تسـريع وذلك لحسابات انتخابية خاصة بترامب، ما دفع بمحللين 
  .تنفيذ قرار الضم حتى لو ترددت النخبة السياسية لكيان االحتالل قليال

الراهن أن المنطقة مقبلة على تغييرات وتطورات خطيرة سيخلفها القرار المرتقب ببدء عمليـة الضـم 
غرافــي وديمغرافــي بالضــفة الغربيــة لمنطقــة الغــور الفلســطيني والمســتوطنات، والتــي ستنســف كــل تواصــل ج

بقيها مجرد كانتونـات معزولـة وطـاردة تِئـد أي أمـل باجتماعهـا ضـمن كيـان سـيادي موّحـد يمكـن المحتلة وت
تسميته بدولة، بل وتمتد أخطارها إلى تغيير معادلة العالقة مـع األردن وتضـرب كـل مصـالحه العليـا، وعلـى 

أسس قامت عليها رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة في األراضي العربية المحتلة، ما ينسف ما تبقى من 
  .اتفاقية وادي عربة

األخطر أن قرار الضم وفرض سيادة االحتالل على مناطق واسعة بالضـفة الغربيـة سيسـتتبع اتخـاذ 
إجراءات عقابية عدوانية جديدة وحادة بحق الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية، في ظل ما هو متوقع بل 

القرن وقرارات الضم، ما يتوقع معـه انهيـار مـا تبقـى ومؤكد من إصرار فلسطيني على رفض تنازالت صفقة 
من اتفاقية أوسلو، وربما البحث عن قيادة بديلة وعميلة ترضى بالفتات وتكريس االحـتالل، وهـو أمـر يكـاد 
يكــون مســـتحيال فلـــن يجــرؤ فلســـطيني علـــى الموافقــة علـــى نســـف مــا تبقـــى مـــن حقــوق وطنيـــة للشـــعب 

  .الفلسطيني
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علــى الشــعب الفلســطيني، خاصــة فــي ظــل تكــرس االنقســام والضــعف  رغــم صــعوبة وقســاوة القــادم
العربــي واالنحيــاز األميركــي األعمــى لالحــتالل، فــإن الطاقــات النضــالية الكامنــة فــي الشــعب الفلســطيني ال 
تنضب، وسبق له أن خرج أكثر قوة وٕاصرارا على النضال والتحرر بعد كل نكبة ونكسـة وخسـارة تعـرض لهـا 

  .ع الطويلعلى مدى هذا الصرا
ســبق لكيــان االحــتالل أن شــعر بغطرســة القــوة والنصــر الموهــوم فــي غيــر محطــة ومرحلــة مــن هــذا 
الصراع الطويل مع الشعب الفلسطيني واألمة العربية، قبل أن يعود ليكتشف أن أحالمه باالستسـالم العربـي 

نهايـة التـاريخ واالنتصـار والفلسطيني مجرد أوهام وأن شعلة النضال والمقاومة تنبثـق مـن أعمـاق مـا ظنـه 
  .النهائي لمشروعه العابر

ليس هذا كالما عاطفيا. يكفي أن نشـير إلـى أن أيامـا قليلـة تفصـلنا عـن الـذكرى العشـرين لتحريـر 
، عندما اضـطر االحـتالل اإلسـرائيلي لالنسـحاب المـذل ودون اتفـاق وبعـد أن ٢٠٠٠الجنوب اللبناني العام 

، وذلك على وقع ضربات المقاومة التي ظل يمّني النفس بالقضاء عليهـا ترك خلفه جيش لحد العميل لقدره
، ليكتشــف أخيــرا أنــه كمــا كــل االحــتالالت التــي ســبقته لــن ١٩٧٨منــذ اجتياحــه األول لجنــوب لبنــان العــام 

  .يستطيع أن يعاند التاريخ وال إرادة الشعوب ومقاومتها
 ٦صفحة  ١٤/٥/٢٠٢٠الغد 

* * *  

  آراء عبرية مترجمة

  ”:قدس موحدة“من الشاطئ إلى الغور عبر 
 هكذا يحصل اإلسرائيليون على حدود أمنية يريدونها

  
  )١٣/٥/٢٠٢٠إسرائيل اليوم ( بقلم: افرايم عنبر* 

فــي محادثاتــه، ال بــد أن يعنــى بومبيــو بموضــوع بســط الســيادة اإلســرائيلية علــى أجــزاء مــن يهــودا 
وينبغي التشديد على أن بسط القانون على غور األردن ليس  والسامرة في إطار تنفيذ خطة ترامب للسالم.

نزوة يمينية، بل هو تنفيذ لخطة استراتيجية من مدرسـة حـزب العمـل (خطـة ألـون)، التـي آمـن بهـا إسـحق 
فـي  ٧٠رابين أيضًا؛ لقد أقامت حركة العمل االستيطان فـي الغـور. ومعظـم الجمهـور فـي الـبالد (أكثـر مـن 

  ر الحدود األمنية إلسرائيل، الوحيدة الممكنة في شرقي البالد.المئة) يرون في الغو 
إن السيطرة على المعابر القليلة من منطقة الغور غربًا ستمنع اجتياحًا إلسرائيل. فالغور قريب من 

في المئة من سكان إسرائيل، وحيـث تتركـز نحـو  ٧٠حيفا، حيث يسكن نحو  –جديرة  –قلب الدولة، مثلث 
كيلــومترًا فقــط.  ٣٠بناهــا التحتيــة االقتصــادية. والمســافة الجويــة بــين النهــر والقــدس فــي المئــة مــن  ٨٠

والتفوق االستراتيجي يكمله الجانب الديمغرافي؛ ولن يشكل العدد القليل من العرب الذين يعيشون فـي غـور 
 األردن عبئًا ديموغرافيًا على الدولة اليهودية.
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ور األردن كحدود أمنية في الشرق منـذ اتفـاق السـالم مـع إن االدعاء بأن إسرائيل ال تحتاج إلى غ
األردن، يتجاهل اإلمكانية الكبرى الكامنة للتحوالت السياسية في الشـرق األوسـط. فضعضـعة االسـتقرار فـي 
المملكــة الهاشــمية والســعودية، وعــودة ســوريا إلــى المعســكر الراديكــالي فــي أعقــاب االنتعــاش مــن الحــرب 

تحيي الجبهة الشرقية. واالنسحاب األمريكـي مـن الشـرق األوسـط يتـيح حريـة عمـل  األهلية، من شأنها أن
  أكبر لإلسالميين ضد حلفاء الغرب.

ــــدي تســــليم الغــــور للفلســــطين ــــى القــــدرات إن مؤي ــــة ويعولــــون عل ــــه األمني يين يســــتخفون بأهميت
التكنولوجية، القادرة على العثور وعلى التحييد للتهديدات من بعيد، بشكل يبطل ظاهرًا الحاجة إلى السيطرة 
على الغور. غير أن هذا تجاهل لتاريخ التكنولوجيا العسكرية الذي يظهر حراكًا بين تفوق القدرات الدفاعية 

. إذا كانت إسرائيل تريد أن تحـافظ علـى حـدود قابلـة للـدفاع فـي الغـور فعليهـا أيضـًا أن تحـرص والهجومية
هـذا هـو ”. معاليـه أدومـيم”على السيطرة في الطريق من الشاطئ إلى غور األردن، عبر القدس الموحدة و

وات مـن السـهل المحور الوحيد من الغرب إلى الشرق الذي توجد على طوله أغلبية يهودية وآمنة لنقل القـ
الساحلي إلى الغور في وقت الطوارئ. معاليه أدوميم، التي أقامتها حكومة رابين األولى، هي محطـة مهمـة 
فــــي هــــذا المحــــور. وعليــــه، فمــــن المهــــم ربطهــــا بالقــــدس مــــن خــــالل بســــط القــــانون اإلســــرائيلي فــــي 

  استراتيجية. (خمسة كيلومترات من الصحراء) والبناء فيها. للقدس أيضًا قيمة E1 المنطقة
إن معظم الدول العربية ستعرب عن معارضتها، ولكنها احتوت نقل السـفارة األمريكيـة إلـى القـدس. 
كما أن إمكانية أن تنسحب الواليات المتحدة من الشرق األوسط تبقي إسرائيل كحاجز شبه وحيـد فـي وجـه 

ى خلفية المفاوضـات الطويلـة التـي ال تطلعات الهيمنة اإليرانية. كما أن المعارضة الفلسطينية متوقعة. وعل
تؤدي إلى أي مكان إلى جانب العنف المتواصـل، تبلـور إجمـاع شـبه جـارف فـي إسـرائيل بـأن الفلسـطينيين 
ليسوا ناضجين لحل وسط تاريخي مع الدولة اليهودية. لعل بسط القانون اإلسرائيلي في الغور يوضـح لهـم 

  بأن الزمن ال يقف إلى جانبهم.
وال، إن بسط حكومة الوحدة الوطنية للقانون اإلسرائيلي في الغور سيؤشر إلـى إجمـاع في كل األح

إســرائيلي واســع وٕالــى التصــميم اإلســرائيلي لالحتفــاظ بهــذا اإلقلــيم فــي نطــاق الدولــة. اآلن، فــي إطــار خطــة 
دية الجانب، ترامب، فإن األمريكيين مستعدون إلعطاء إسناد لهذه الخطوة. وعليه، فمن الخطـأ تسميتها أحا

  فهذه لحظة مناسبة يجب استغاللها.
    بروفيسور رئيس معهد القدس لالستراتيجية واألمن* 

 ٢٠صفحة  ١٤/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

  

 

  

  
  

ين تقريرها االخباري اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضم

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 

 ي صورة ذلك.اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء ف
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  ال ننسىكي 

  النكبة على اً عام ٧٢

 
 يحييهـا التـي الفلسـطينية، النكبـة ذكـرى علـى عاًمـا ٧٢ مرور الخميس اليوم يوافق – صفا – غزة

  .عام كل من مايو ١٥ في الفلسطينيون
 عـام الصـهيونية العصـابات يـد علـى قسـًرا أرضهم من أجدادهم تهجير اليوم الفلسطينيون ويستذّكر

  ....تشريدو  قتل جرائم من رافقه وما ،١٩٤٨
 من أكثر الفلسطينيين عدد بتضاعف الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز نشرها إحصائيات وتفيد

  .النكبة أحداث منذ مرات ٩
 ألـف ٨٠٠ مـن أكثـر تشـريد مـن الـرغم علـى "أنـه الخمـيس اإللكترونـي، موقعـه عبـر الجهاز وأورد

 حزيـران حـرب بعـد األردن الـى غـالبيتهم فلسـطيني ألـف ٢٠٠ مـن أكثـر ونـزوح ١٩٤٨ العام في فلسطيني
 مليــون ١٣,٤ حــوالي ٢٠١٩ العــام نهايــة فــي العــالم فــي االجمــالي الفلســطينيين عــدد بلــغ فقــد ،١٩٦٧
  ".نسمة

 نكبة أحداث منذ مرات ٩ من أكثر الفلسطينيين عدد تضاعف الى يشير الرقم هذا أن الجهاز وذكر
ــر ،١٩٤٨ ــون) ٦,٦٤( نصــفهم مــن أكث ــة فلســطين فــي نســمة ملي ــاطق فــي مليــون ١,٦٠( التاريخي  المن
 الفلسطيني، للشعب كبرى مأساة تهجير من تالها وما فلسطين نكبة أحداث وشكلت)، ١٩٤٨ عام المحتلة

  .عرقي تطهير عملية من النكبة هذه مثلته لما
 ١,٤ أصـل مـن ومـدنهم، قـراهم مـن فلسـطيني ألـف ٨٠٠ عـن يربـو مـا تشريد ١٩٤٨ العام وشهد

  .فلسطينية ومدينة قرية ١٣٠٠ في ،١٩٤٨ عام التاريخية فلسطين في يقيمون كانوا فلسطيني مليون
 وقطـاع الغربيـة الضـفة إلـى إضافة المجاورة، العربية الدول من عدد إلى همبغالبيت التهجير وانتهى

 اإلسـرائيلي االحـتالل لسـيطرة أخضـعت التـي األراضـي داخـل مـنهم لآلالف الداخلي التهجير عن فضالً  غزة،
  .أراضيهم على واالستيالء منازلهم من طردهم بعد تالها، وما النكبة عام

 دّمــر فيمــا فلســطينية، ومدينــة قريــة ٧٧٤ علــى النكبــة مرحلــة لخــال  اإلســرائيلي االحــتالل وســيطر
  .وقوانينه االحتالل كيان الى إخضاعه تم تبقى وما بالكامل، منها ٥٣١

 أدت الفلسـطينيين؛ بحـق مجـزرة ٧٠ مـن أكثـر الصهيونية العصابات اقتراف التطهير عملية ورافق
  .فلسطيني ألف ١٥ عن يزيد ما استشهاد إلى

 ١٤/٥/٢٠٢٠ة الفلسطينية صفا وكالة الصحاف
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
Pompeo in Israel for West Bank annexation talks amid new bloodshed 

 
By AFP - May 13,2020 - OCCUPIED JERUSALEM — US Secretary of State Mike Pompeo 
visited Israel on Wednesday for talks with leaders on plans to annex swathes of the occupied 
West Bank, which has been rocked by two days of deadly violence. 
Pompeo and Prime Minister Benjamin Netanyahu, meeting in Jerusalem, also voiced fresh 
condemnation of their common foe Iran, accusing the Islamic republic of promoting terrorism 
during the coronavirus pandemic. 
The visit by US President Donald Trump's top diplomat comes a day before Netanyahu's unity 
government with rival-turned ally Benny Gantz was to be sworn in, ending a year of political 
paralysis. 
It also coincided with an upsurge in violence in the occupied West Bank. 
Israeli troops shot dead a 15-year-old Palestinian in a refugee camp near the flashpoint city of 
Hebron on Wednesday, a day after a Palestinian stone-thrower killed an Israeli soldier during an 
arrest operation near Jenin, the army's first fatality of the year. 
Pompeo wore a red, white and blue face mask as he arrived on his first foreign trip in nearly two 
months. 
He also met Gantz, the incoming defence minister, to discuss Trump's controversial Middle East 
peace plan, which gives a green light for Israel to annex Jewish settlements and strategic areas of 
the West Bank. 
Pompeo not meeting Palestinians  
Netanyahu and Gantz are set to launch their government on Thursday, having faced off in three 
inconclusive elections in less than a year before agreeing to a three-year power-sharing 
administration. 
Netanyahu, a right-winger in office since 2009, will serve as premier for 18 months with Gantz 
as his alternate. The two will swap posts midway through the deal. 
Their coalition agreement says the government can from July 1 begin considering to implement 
Trump's plan. 
The Palestinians have rejected Trump's proposals and cut ties with his administration in 2017 
over its pro-Israel stance. 
Their chief negotiator Saeb Erekat said Pompeo's team had not reached out ahead of the visit. 
"The Trump administration is collaborating with Israel in its annexation plan in what is both an 
attempt at burying the rights of the Palestinian people as well as a blatant attack on a rules-based 
international system," he said. 
Israel has controlled the West Bank since seizing it in the Six-Day War of 1967. 
Nearly 3 million Palestinians live in the territory alongside more than 400,000 Israelis residing in 
settlements that are considered illegal under international law. 
For the Palestinians and much of the international community, Israeli annexations would sink 
any hope of a two-state solution to the conflict. 
US presidential vote  
Former US president Barack Obama's ambassador to Israel, Daniel Shapiro, told AFP that he 
believes the "Trump administration very much wants this annexation to happen." 
He said it was less concerned about the logistical complications but wanted to ensure its 
staunchly pro-Israel voters, including evangelical Christians and conservative Jews, were 
energised ahead of the November presidential election. 
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Netanyahu may be tempted to move quickly in order to help Trump in November and ensure 
annexation is a done deal before a possible unfavourable change in the White House, Shapiro 
noted. 
But that would create risks internationally and could cause division within Netanyahu's 
government, the former ambassador added. 
Netanyahu's previous coalition had hardline pro-annexation right-wingers in key posts, notably 
outgoing defence minister Naftali Bennett. 
Gantz has praised the Trump plan but warned against moves that threaten regional stability. 
Experts have said Jordan might back away from its historic 1994 peace deal with Israel if Israel 
annexes the Jordan Valley, a strategically crucial border region that accounts for roughly 30 per 
cent of the West Bank. 
Ahead of his meeting with Netanyahu, Pompeo said the US and Israel needed to make progress 
on Trump's "Vision for Peace". 
He then renewed his criticism of Iran, claiming that even as its people faced the Middle East's 
deadliest coronavirus outbreak, Tehran was using "resources to foment terror across the world, 
even when the people of Iran are struggling so mightily". 
"It tells you a lot about the soul of those people who lead that country." 
Netanyahu praised Washington's continuing pressure on Iran, a country he claimed was 
persisting with its "aggressive designs and its aggressive actions against Americans, Israelis and 
everyone else in the region". 

Jordan Times May 13,2020 

  * * *   
  Israeli police subdue, detain young man and his sister in Issawiya 
  
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation police on Wednesday kidnaped a 
Palestinian young man and his sister after violently subduing them in Issawiya district, east 
Jerusalem. 
A video showed Israeli police men assaulting and pinning a Palestinian young man to the ground 
before doing the same to his sister as she tried to prevent them from arresting him. 
The incident happened at the western entrance to Issawiya. The reason for their detention is still 
unknown. 

The Palestinian Information Center May, 14, 2020 

* * * 
Marking 72 years of dispersion, Palestinians have doubled  

9 times since the 1948 Nakba 
   
RAMALLAH, Wednesday, 13 May 2020 (WAFA) – On the occasion of the 72nd anniversary 
for the Palestinian dispersion and expulsion from their homes and land in Palestine on May 15, 
1948 in what is now known as the Nakba, or catastrophe, the Palestinian Central Bureau of 
Statistics (PCBS) said that the Palestinian population has doubled nine times since the 1948 
Nakba. 
The Nakba resulted in the displacement of 800,000 Palestinians out of the 1.4 million 
Palestinians who lived in historical Palestine in 1948 in 1,300 villages and towns. The majority 
of the displaced Palestinians ended up in neighboring Arab countries and in the West Bank and 
Gaza Strip and other countries in the world. Furthermore, thousands of Palestinians – who stayed 
in the area controlled by the Israeli occupation in 1948 – were driven out of their homes and 
lands, which were seized by the occupation. 
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According to the documentary evidence, the Israel occupation controlled 774 towns and villages 
and destroyed 531 Palestinian towns and villages during the Nakba. The atrocities of Zionist 
forces also included more than 70 massacres in which more than 15,000 Palestinians were killed. 
The population of Palestine in 1914 was around 690,000; of whom only 8% were Jewish, said 

the PCBS. In 1948, the number of Palestinians in Palestine exceeded 2 million; 31.5% of them 

were Jews as the number of Jews doubled more than six times during this period. Between 1932 
and 1939, the largest number of Jewish immigrants to Palestine reached 225,000 Jews. Between 
1940 and 1947, more than 93,000 Jews poured into Palestine. Palestine received around 318,000 
Jews between 1932 and 1947 and 540,000 from 1948 to 1975. 
Despite the displacement of more than 800,000 Palestinians in 1948, and the displacement of 
more than 200,000 Palestinians (majority of them to Jordan) after the 1967 war, the Palestinian 
world population totalled 13.4 million by the end of 2019, which means that the number of 
Palestinians in the world has doubled more than nine times since the events of the Nakba of 
1948, and more than half of them live in historical Palestine by the end of 2019, where their 
number reached 6.64 million (1.60 million in the territories occupied in 1948). 
Population estimates indicated that the number of population by the end of 2019 in the West 
Bank, including Jerusalem, was 3.02 million and around 2.02 million in Gaza Strip. As for the 
population of Jerusalem Governorate, it was about 457,000 people of which approximately 65% 
(about 295,000 people) live in those parts of Jerusalem which were annexed by Israeli 
occupation in 1967 (J1). Hence, data showed that Palestinians represented 49.7% of the 
population living in historical Palestine, while Jews constituted 50.3% by the end of 2019. 
The Israeli occupation continues its control over 85% of the area of historical Palestine, which 
amounts to 27,000 square kilometers (km2). The remaining areas continue to endure further 
attempts of usurpation and control. It should be noted that Jews under the British Mandate used 
only 1,682 km2 of historical land of historical Palestine which represents 6.2%. 
Records of the United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) for Palestine refugees 
reported on 2019 that the total number of Palestinian refugees was around 5.6 million, 28.4% of 
whom live in 58 camps (10 in Jordan, 9 in Syria, 12 in Lebanon, 19 in the West Bank and 8 in 
Gaza Strip). 
Estimates, however, indicated that this is the minimum number of refugees since many of them 
are not registered. This number does not include the Palestinians displaced in the period from 
1949 till the June 1967 war. The UNRWA definition of refugees does not cover Palestinians who 
migrated or those who were displaced after 1967 because of the war and who were not registered 
refugees. 

WAFA 13 May 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 معنايتك 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 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 عيرف 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                                   

  

  


