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  األردن والقدس

   :دين ورجال سابقون ووزراء وزارات رؤساء

  حازمة بدبلوماسية إنذار الملك تصريحات

 
 اعتادت التي والنمطية التقليدية الفعل ردات عن كاملة بصورة خرجت عبارات – الهادي عبد نيفين

 كلبشـ السـالم عمليـة وعلـى الفلسـطينية القضـية على المتكررة انتهاكاتها كافة حيال سماعها على اسرائيل
 اإلجـــراءات حـــول القـــائم الجـــدل الثـــاني اهللا عبـــد الملـــك جاللـــة بهـــا حســـم المنطقـــة، وســـالمة وأمـــن عـــام،

 "حلّ  أن واضح بتأكيد الغربية، الضفة من أجزاء بضم قيامها تتضمن والتي بها القيام تنوي التي اإلسرائيلية
 أمـام جاللتـه يضعه اآلمن الغد تاحمف هو نعم قدما"، المضي من سيمكننا الذي الوحيد السبيل هو الدولتين
 .الدولتين بحل العالم،

 شــبيغل" "ديـر مجلــة مـع جاللتــه مقابلـة فــي والعـالم، إلســرائيل الملـك جاللــة وجههـا واضــحة رسـائل
 ومـن الكثير، الحقائق من تحمل جدلي، بعد أي تحمل ال رسائل الماضي، الجمعة يوم بثتها التي األلمانية،
 وبوضـوح الواحـدة، الدولـة لحـل يـدعون مـن لخطـط اسـرائيل لجـأت حـال في المنطقة ستقود التي التحذيرات

 الفوضـى مـن مزيـدا سنشهد الفلسطينية؟، الوطنية السلطة انهارت إذا سيحصل "وماذا جاللته تساءل كامل
 هـي اليـه، تسـعى مـا اسـرائيل نفّـذت حال ففي نعم كاملة، الحقيقة يحمل تساؤل هو المنطقة"، في والتطرف

 علـى إنمـا المنطقـة على فقط ليس عقباها تحمد لن وذخيرة" "مونة المنطقة في وقواها الفوضى تمنح لكبذ
 .العالم

 اإلســرائيلية واالنتهاكــات الفلســطينية القضــية عــن جاللتــه حــديث أن قلنــا مــا إذا الحقيقــة نجــافي ال
 العالم يهابها التي تلك من أخطر هي كارثة العالم لتجّنب بتفاصيلها، األخذ يجب سياسية حالة تعدّ  بشأنها
 الكنيسـت لـه يخطـط مـا حـول شـبيغل ديـر سـؤال علـى جاللته رد ففي كورونا، فيروس بانتشار ممثلة اليوم
 األوسـط، الشـرق فـي للسـالم ترمـب دونالـد األمريكـي الـرئيس خطـة لمناقشـة المقبلة القليلة األسابيع خالل
  خطة تنفيذ تم إن األردن على يترّتب قد الذي ما الغربية، فةالض من أجزاء بضم إسرائيل قيام تتضمن والتي
 مناسـب التوقيـت (هـل جاللتـه قـال حيـث ودقيقـة، وهامـة ثرّيـة سياسـية حالـة عمليـا األوسط، للشرق ترمب
 المعركـة خضـمّ  فـي ونحـن وٕاسرائيل، لفلسطين الدولتين حل أو الواحدة الدولة حلّ  أردنا إذا ما لمناقشة فعالً 
 هـو الـدولتين حـلّ  الوبـاء؟ هـذا مكافحـة بإمكاننـا كيـف ننـاقش أن علينـا ينبغـي هـل أم كورونـا؟ جائحـة ضد

 ).قدماً  المضي من سيمكننا الذي الوحيد السبيل
 كلنـا مسـتقبل المنطقـة، سـالم فـي جديـد عـن بـه نتحـدث الذي الوقت ليس بأنه الملكي، الحسم هو

 ذلـك دون النهـائي، الحسـم هـو الـدولتين حـلّ  بالتـالي م،العال على كورونا وباء يفرضه بات لما نظرا نجهله
 مـن هنـاك ان سـؤال علـى جاللتـه رد ففـي صـراع، منطقـة المنطـة لجعـل بـل التأزيم لجهة تسير األمور فإن
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 لالستحواذ ترمب هيأها التي الفرصة استغالل يريد نتنياهو، بنيامين اإلسرائيلي الوزراء كرئيس السياسيين،
 ماذا تبعاته، يعلمون ال الواحدة الدولة لحل يدعون الذين (القادة جاللته قال فلسطين، نم كبيرة أجزاء على

 وٕاذا المنطقـة. فـي والتطـرف الفوضـى مـن مزيـدا سنشهد الفلسطينية؟ الوطنية السلطة انهارت إذا سيحصل
 المملكـة مـع يركب ِصدام إلى سيؤدي ذلك فإن تموز، في الغربية الضفة من أجزاءً  بالفعل إسرائيل ضّمت ما

 ).الهاشمية األردنية
 ذلــك ســيؤدي الغربيــة، الضــفة مــن أجــزاء بالفعــل إســرائيل ضــمت إذا الحاســمة، الملكيــة اللغــة هــي

 جــواً  أهيــئ أن أو التهديــدات أطلــق أن أريــد (ال جاللتــه أكــد إنمــا فحســب، هــذا لــيس المملكــة، مــع لصــراع
 والمجتمــع أوروبــا فــي كثيــرة بلــدان مــع نتفــق حــنون الخيــارات. جميــع نــدرس ولكننــا والمشــاحنات، للخــالف
 فقـد نمطـي، شـكل أي مـن يخلـو حسـم األوسط)، الشرق في يطّبق أن يجب ال القوة قانون أن على الدولي
 "الرايـة نهـج عـن تمامـا بعيدا اإلسرائيلية، المخططات ومواجهة للرد مختلفا سياسيا واقعا الملك جاللة أوجد

 فـي والمسـيحية اإلسـالمية المقدسـات علـى الهاشـمي الوصـيّ  فهـو الناعمة، ةالدبلوماسي حتى أو البيضاء"
 !!وسيبقى القدس،

 ووزراء وزراء رؤســاء أكــد األلمانيــة، شــبيغل ديــر لمجلــة الملــك جاللــة لمقابلــة تحليليــة قــراءة وفــي
ـــ"الدستور" ديــن ورجــال ســابقون  لتــهجال  وجههــا والتــي الهامــة، الرســائل مــن الكثيــر حملــت المقابلــة أن ل
 تنوي ما تجاه مسؤولياته أمام العالم ووضع الخطورة، في غاية سيكون القادم بأن حتما معلومات إلمتالكه

 الفعـل ردات ومـن اسـرائيل مـع التعامـل فـي مختلفـا سياسـيا نمطـا أوجـد جاللته أن معتبرين إسرائيل، تنفيذه
 .التقليدية

 مبتعدا اسرائيل، مخاطبة في نوعها من ولىاأل  هي لغة استخدم جاللته أن "الدستور" متحدثو ورأى
 تدرس، الخيارات جميع أن جاللته أكد حيث مغلقا، ليس األردنية الفعل ردة باب لكن التهديدات، اطالق عن
 حـال فـي األردن بـه سيقوم لما عملية صورة جاللته يضع وبذلك السالم، معاهدة بإلغاء تفكير على رده في

 .الحال بطبيعة ومصالح مبادئ عن بذلك مدافعا تاللية،اإلح مخططاتها اسرائيل نّفذت
 تقـّوض اسـرائيل بأن حازمة بدبلوماسية انذار بمثابة الملك جاللة تصريحات أن المتحدثون واعتبر

 القـادم لخطورة انذار بمثابة جاءت جاللته تصريحات لفتحه، أمل أي دون بابه وتغلق السالم، نجاح فرص
 .السالم وقتل وفلسطين األردن بأمن سيضر ما بكل مرتفع بصوت كفى وكلمة

 بدران عدنان د.
ــوزراء رئــيس ــدكتور األســبق ال ــدران عــدنان ال ــال ب ــة ان ق ــة مقابل ــة جــدا، ناجحــة الملــك جالل  وثرّي

 الواحـد الدولـة بحـل المتعلـق السـؤال ففـي الحقيقـي، السـالم عـن للبـاحثين طريـق وبخارطة بل بالمعلومات،
 فكمـا مكانهـا، فـي اإلجابـة وكانـت والوضـوح، األهميـة مـن الكثيـر جاللتـه جـواب حمـل الفلسـطينية، للقضية
 القـرن، صـفقة لتنفيـذ يتجهـون األبيض، البيت في الجمهوريين دعم مع المتطرف اليمين حكومة أن يظهر
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 بأنه األمر هذا جاللته حسم فقد الحسم، لعدم فيه مجال وال صحي، غير أمر المخططات هذه عن والسكوت
 .اإلشكاليات من عدد أمام وفلسطين األردن ويضع المنطقة لتأزيم سيقود

 التـي الغـور ومنطقـة الضفة مع حدود أطول وله الغربية، للضفة األقرب بدرات الدكتور وفق األردن
 لكنـه والوعيـد، التهديـد لغـة عـن ابتعـاده رغـم حاسـما، كـان جاللتـه رد فإن وبالتالي لضمها، اسرائيل تستعد
 ألمـن حتمـا سـيقود الـذي الـدولتين بحـل يومـا ثوابتـه يغّيـر لـم األردن وأن سـيما األردني، لردل مجاالت وضع

 .المنطقة
 فيسـيجيب رنانـة، خطابـات بارسـال وال بالتهديـد يقـوم لـن الملـك جاللـة أن على شدد بدران الدكتور

 معروفا، سياسيا هجان باتت التي األردنية الدبلوماسية فهي المناسب، الوقت وفي حينه، في خطوة كل على
 فـي األردن وسيسـتمر العـالم، فـي األردن أصـدقاء الحـال وبطبيعة له يسعى ما تجاه الدولي الرأي وسيحشد
 .الخطط هذه ضد العالمي الرأي ايقاظ على وسيحرص اسرائيل، له تسعى ما ازاء صامتا يقف لن جهودن،

 انـه إلـى مشـيرا بهـا، المسـاس عـدم ورةوضـر  التاريخيـة الهاشمية الوصاية إلى بدران الدكتور ونّبه
 الملـك، جاللـة عليهـا يحـرص التـي الوصاية بهذه تمس معلنة رسمية اسرائيلية توجهات يوجد ال االن حتى
 .عنها يتخلى ولن

 في اسرائيل واطماع اإلستيطان لتوسع اإلسرائيلي السعي في اليوم المشكلة أن بدران الدكتور ورأى
 فـي العـالم وعـن األردن، عـن معـزل فـي الفلسطينيين من تجعل وبذلك لها، فلسطين من بقي ما جميع ضم
 لذا فلسطينية، دولة إقامة يتم لن ذلك ووفق ومتناثرة، معزولة جزر أحد مع اتصال لهم ليس معزولة، جزر
 به يقبل ولن مرفوض هذا غير حل وأي الدولتين حلّ  بضرورة األردنية الثوابت على التأكيد جدد جاللته فإن

 .تنفيذه على يصمت لن كما األردني
 العناني جواد د.

 معلومــات لديــه الملــك جاللــة أن شــك ال قــال العنــاني جــواد الــدكتور األســبق الــوزراء رئــيس نائــب
 مثـل علـى ُيقـدم ال جاللتـه انـه تقـديري وفـي فيهـا والتبصـر األمـور رؤيـة علـى أقـدر تجعله دولية واتصاالت

 المحتـوى حيـث مـن الصـورة بهـذه رسـالته تـأتي بالتـالي القادم، بخطورة يةدرا على ويكون إالّ  تصريح هكذا
 وفـق لسـببين، وذلـك ناعمـة، دبلوماسـية ليسـت هذه جاللته تصريحات عرف وفي اللهجة، حيث من وحتى

 قيـام فـان ومؤسسـات كـوطن االسـتراتيجية لمصـلحته رؤيتـه مـن تصرف لو حتى األردن أن األول المنظور،
 أنه إالّ  األمر يفّسر أن يمكن ال الغربية، الضفة مع األردنية الحدود امتداد على وخاصة أراض بضم اسرائيل
 الضــفة لتفريــغ ســعيا األردن، تحييــد طريــق عــن اضــافية جهــود لبــذل يمهــدون وأنهــم األردن علــى اعتــداء
 .لفلسطينينل األساسي المنفذ كونه األمر، لهذا األولى المحطة األردن وسيكون -استطاعوا اذا- الغربية

 يعنـي وهـذا الميـت، البحـر ومنطقـة األردن وادي أراضـي مصـادرة فـي العناني وفق هنا األهم واألمر
 فحسـب هـذا لـيس المحلـي، بالنـاتج وضـرر عمـل فـرص وضـياع الفلسطينية الزراعة من جزء على استيالء
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 دولــة اقامــة تاحتمــاال بــذلك لتغيــب %،٣٠ بنســبة الفلســطينية الدولــة مســاحة فــي انقــاص ســيحدث إنمــا
 .انشائها احتمال لينعدم متواصلة، دولة تكون فلن فلسطينية،

 اسـاس علـى فقـط لـيس المخططـات هـذه كـل األدن يـرفض أن الطبيعـي مـن ان على العناني وشدد
 األردن وسيضـع األردن، علـى األعبـاء مـن مزيـدا سيضـع مسـتقبلي مخطـط فـأي مصالح، ايضا انما مبادئ

 .صراع منطقة في وفلسطين
 تحـت المنطقة وتصبح الحدود تفصل فعندما القدس، موضوع هو العناني بينه الذي الثاني والسبب

 وسـيخلق واجتماعي، اقتصادي وفلسطين األردن بين أساسي شريان قطع سيحدث هنا اإلسرائيلية السيطرة
 فرصــة دولتينالــ حــل فــي يــرى الشــعبين كــال ألن والفلســطينيين األردنيــين لــدى الكبيــر االحتقــان مــن نوعــا

 الوصـاية ذلـك لكـل أضـف ضـائعة، ليسـت حقوقـه ان الـى الفسـطيني الشعب اطمئنان الى وسيؤدي للسالم،
 يتخلـى أن وارثهـا بصـفته الملـك يسـتطيع ال وعهدة أمانة وهذه القدس في المقدسة األماكن على الهاشمية

 .أولوياته عن يبعدها أو عنها
 الوطنيــة السـلطة إلضــعاف سـتقود اسـرائيل خطــط أن ملـكال جاللـة لــه أشـار مـا إلــى العنـاني ولفـت

 اسـرائيل الملـك جاللـة يحّمـل وبـذلك المنطقة، في وأزمات اضطرابات سيعني ما لتفككها وسيقود الفلسطينية
 .ذلك تبعات مسؤولية والعالم

 القـرار بهـذا المنطقـة فـي المتطرفـة القـوى مـع تصـطف الحالـة هـذه فـي اسـرائيل أن العناني واعتبر
 يبـرزوا، أن مـن لمـنعهم أعينهـا نصـب تضـعهم وأنهـا ضـدهم أنهـا تـدعي انهـا رغم لها والدعم مؤونة عطيت

 يعلـو لكـي المتطرفـة للجهـات اضـافية ذخيـرة وتمـنح تـدعم فهـي ذلـك، عكـس يحـدث ما الحال واقع في لكن
 .صوتها

 العّبادي ممدوح د.
 يكـون ان قبل من الملك جاللة أن صورات قال العّبادي ممدوح الدكتور األسبق الوزراء رئيس نائب

 مـن مـا لكـل مبكـرا حاسـما موقفـا وأخذ أعلن قد كان خططها، عن اسرائيل اعالن وقبل القرن، صفقة هناك
 مــا يــدرك زمــن منــذ كــان الملــك جاللــة أن الواضــح فمــن الفلســطينة، والقضــية الســالم، علــى القضــاء شــأنه
 .المخططات هذه كل برفض شعبيا المدعومة دنيةاألر  الثوابت اليوم ليجدد اسرائيل، له ستقود

 جديـدة أراض بضـم خططهـا تطبيـق فـي جـادة اسـرائيل فـإن للمؤشـرات ووفقـا أنـه إلى العّبادي ونّبه
 صـعب، اليـوم األردنـي الموقـف الحـال واقـع وفـي الجـوالن، فـي حـدث كمـا فلسـطين، مـن اجزاء وبعض لها،

 واضــحة الهاشــمية وقيادتنــا محوريــة قضــية ففلســطين ،يصــمت أن يســتطيع وال قــرارات ســيأخذ أنــه يفتــرض
 وبطبيعـة بهـا، لنعمل كثيرة خيارات هناك وتضحيات، بل حاسمة قرارات ألخذ اليوم األردن يلجأ وقد الثوابت،

 .للتضحيات وصلت ولو حتى وتوافق، شعبي، اجماع عليها سيكون الحال
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 اقتــراب ظــل فــي االقتصــادي، الوضــع لــىع كثيــرا يــؤثر لــن أردنــي قــرار أي أن إلــى العّبــادي وأشــار
 األمر الفلسطينية، للقضية بالنسبة ترمب على متقدم موقف له ترامب منافس وبايدن األميركية، االنتخابات

 .المنطقة في الحال واقع على واضحا أثرا لذلك سيجعل الذي
 خضر أسمى

 الموقـف الحقيقـة فـي تمثـل الملـك جاللـة تصـريحات أن خضـر أسمى األسبق الوزير أكدت بدورها،
 حزمـا اكثـر الصـوت اليـوم المطلـوب، بالقـدر لـه باإلسـتماع يرغب ال البعض أن يبدو ولكن االردني، األصيل
 األردنـــي الـــوطني بـــاألمن مباشـــرة للمســـاس تخطـــط أميركيـــة بمســـاعدة اإلســـرائيلية الحكومـــة وأن خاصـــة

 لتحقيـق وضـرورة شـرط هـو الدولتين حل على التأكيد تجديد من بد فال الملك، جاللة يؤكد كما والفلسطيني
 .فلسطينية دولة اقامة وفرص السالم تقّوض بذلك فهي اسرائيل له تخطط ما تطبيق حال وفي السالم،

 تصـريحات جـاءت لـذا المنصـف، الضمير يستفز اسرائيل لتطبيقه تسعى ما أن على خضر وشددت
 حزمـا، اكثـر بشـكل ولكـن لهـا، المشهود لوماسيتهبدب الحقوق لترسيخ يسعى الذي الملك الحزم، بهذا الملك

 المخططـات، لهـذه برفضـه األردن جديـة عـن لإلعـالن جاللته، من مرتفع بصوت انذار التصريحات فجاءت
 .كفى ويقول جاللته ليأتي ثابت، أردني نهج السالم وأن سيما

 األخطــار، لهــذه التنبــه لضــرورة الحازمــة، الدبلوماســية اطــار فــي جــاء خضــر وفــق الملكــي التحــذير
 يـده اطـالق بالسـالم االلتـزام ان يـرى المحتـل لكـن الجميـع، قبـل مـن يعـم ان يجـب السـالم ان علـى والتأكيد

 .ضروري وقت في جاءت جاللته تصريحات أن شك ال يرغب، بما ليقوم
 حنا عطاهللا األب

 عطـاهللا طـرانالم المحتلـة، القـدس مدينـة فـي األرثـوذكس للـروم سبسـطية أسـاقفة رئـيس قال بدوره
 صوتا دوما كان الذي الملك لجاللة واحترامنا ووفاءنا القلبية تحيتنا نوجه القدس مدينة قلب من نحن حّنا،

 مقدساتنا على الهاشمية الوصاية صاحب وهو الفلسطينية القضية وعن المقدسات وعن القدس عن مدافعا
 .والمسيحية االسالمية وأوقافنا

ـــا األب وأضـــاف ـــدر نحـــن حّن ـــف هـــذه نق ـــب، مـــن والصـــادرة الصـــادقة الكلمـــات، وهـــذه المواق  القل
 والقويــة الراســخة الرســمية الهاشــمية المواقــف لهــذه أوفيــاء هــم خاصــة والمقدســيون عامــة والفلســطينيون

 التــي والمــؤامرات المشــاريع لكــل بالمرصــاد دومــا تقــف والتــي، وفلســطين القــدس عــن دفاعــا والواضــحة،
 .الفلسطينية القضية تستهدف

 الـذي القائـد هـذا التوفيـق، كـل لـه ونتمنـى الجاللـة لصاحب تحيتنا نوجه القدس من حّنا األب وزاد
ــا زمــن فــي األردن يقــود ــرديء، الكورون ــة بكــل ال ــز نموذجي ــر األردن يقــود وتمّي ــد ونحــو األمــان لب  مــن مزي

  .الحق عن دفاعا الصادح الصوت هو الملك جاللة التطورن
 ٣صفحة  ١٨/٥/٢٠٢٠الدستور 
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  سياسية شؤون

 يشيد بموقف األردن المساند للقضية الفلسطينية "علماء المسلمين"

  
 .االتحاد العالمي لعلماء المسلمين بموقف االردن المساند للقضية الفلسطينية أشاد – عمان

والعـالم الـذي يحتـرم ، طالب األمين العام لالتحاد أ . د علي القـره داغـي فـي بيـان األمـة اإلسـالمية
وب، والقــوانين الدوليــة بــالوقوف ضــد مخططــات حكومــة االحــتالل بضــم أجــزاء مــن والشــع حقــوق اإلنســان،

ومنـع عـدوان المسـتوطنين المحتلـين علـى ، الضفة، ودعم الفلسـطينيين لتحريـر أراضـيهم والقـدس الشـريف
 .حرمة المسجد األقصى

األراضــي وحمــل االتحــاد فــي بيانــه اإلدارة األمريكيــة مســؤولية هــذا العــدوان بعــد الســماح لهــا بضــم 
 . الفلسطينية، واعترافها بالقدس عاصمة لدولة االحتالل مخالفة بذلك جميع القرارات والقوانين الدولية

وجاء في البيان ان االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يتابع بقلق بالغ وبحسرة شديدة ما قامـت بـه 
ضم القدس، وبعض األراضـي فـي  حكومة االحتالل الصهيوني وبدعم وبتشجيع من إدارة الرئيس ترامب من

مسـتغلة انشـغال العـالم بجائحـة ، والنفس، الضفة، وما تقوم به من اعتداءات يومية على االرض، والعرض
) مستثمرة وقوف الرئاسة األمريكية معهـا بكـل قوتهـا، ومسـتغلة ضـعف األمـة العربيـة ١٩ -كورونا (كوفيد 

 .يقها لصفقة القرنبل وتأييد معظم دولها إلسرائيل، وتسو ، وسكوتها
وأمام هذا الوضع المؤلم جدًا فإن االتحاد العالمي لعلماء المسلمين يؤكد على مواقفـه الثابتـة تجـاه 

 : هذه القضية التي يعدها قضية المسلمين األولى، ويدعو إلى ما يلي
الم الحر الذي يحتـرم : يدعو األمة اإلسالمية جمعاء بجميع مكوناتها، وقادتها ومفكريها وٕاعالميها، والعأوالً 

حقــوق الشــعوب والقــوانين الدوليــة بحكوماتــه الدســتورية، ومؤسســاته الحقوقيــة واإلنســانية أن يقــف صــفًا 
واحدًا ضـد مخططـات االحـتالل وضـم األراضـي الفلسـطينية واالردنيـة والسـورية المحتلـة، ومخالفـة القـوانين 

 قية وٕاسالميةاألممية والدولية فتللك مسؤولية إنسانية وحقوقية وأخال
كما يدعو هؤالء جميعًا إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره وتحريـر جميـع 

 .أراضيه المحتلة
وفي هذا النطاق يشيد االتحاد بمواقف الدول المسـاندة للقضـية الفلسـطينية، وبخاصـة الـدول التـي 

 رفعت صوتها بالرفض التام للمشاريع التوسعية لدولة االحتالل، مثل المملكة األردنية الهاشمية
الحــتالل مــن ضــم يحمــل االتحــاد الرئاســة األمريكيــة المســؤولية الكاملــة عــن نتــائج مــا تفعلــه دولــة ا: ثانيــاً 

 . القدس وغيرها من األراضي الفلسطينية بعد إعطائها الضوء األخضر
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يدعو االتحاد الشعب الفلسطيني وقادته وجميع مكوناته إلى الوحـدة، والوقـوف صـفًا واحـدا ضـد هـذه  ثالثًا:
ل المخططـــات الشـــريرة الخطيـــرة، وٕالـــى حمايـــة القـــدس الشـــريف، والمســـجد األقصـــى، والخليـــل وغيرهـــا بكـــ

 .وبجميع الوسائل المشروعة، إمكانياتهم
: يدعو االتحاد الجهات الدينية اإلسالمية المشرفة على المسـجد األقصـى إلـى النظـر فـي اتخـاذ جميـع رابعاً 

الوســـائل المتاحـــة لحمايـــة األقصـــى مـــن االعتـــداءات المتكـــررة، وبخاصـــة الحملـــة التـــي ينـــوي القيـــام بهـــا 
مســتغلين تعطيــل المســجد ، رمضــان المبــارك ٢٩ســجد األقصــى فــي المتطرفــون الصــهاينة مــن اقتحــام الم

األقصى بسبب جائحة كورونا ،لذلك يدعو االتحاد تلك الجهات المحترمة إلعادة النظر في فتحه بالضـوابط 
 .الصحية المعتمدة

خامسـًا: يطالـب أمتــه بكـل مكوناتهــا بالتضـحية بكــل مـا يمكـن فــي سـبيل األقصــى، وفـي ســبيل كرامـة األمــة 
 . زتها، ورفع الظلم واالحتالل عن شعبنا العظيم الذي يقف كالجبل الشامخ مرابطين ومرابطاتوع

وختم بيانه بالقول إن النصوص القرآنيـة المباركـة واألحاديـث النبويـة الشـريفة، والتـاريخ والحضـارة 
 : كلها تؤكد على ما يلي

 بازغًا وجميالً  مهما طال الظالم فالبد أن ينقشع، فإن بعد كل ظالم دامس فجراً 
 ومهما بلغ الظلم فالبد أن ينتهى

 ومهما طغى الطغيان فالبد أن يندحر
 ومها وصل العتو واالستكبار فالبد أن ينكسر

 ومهما استعلى االحتالل فالبد أن ينهار
ــَك َلِباْلِمْرَصــاِد) (الفجــر:  َرب ــُك إِ ، )١٤وصــدق اهللا العظــيم إذ قــال (ِإن ال اْلَقــْوُم وقــال تعــالى (َهــْل ُيْهَل

  .) صدق اهللا العظيم٤٧ :الظاِلُموَن) (االنعام
 ٤صفحة  ١٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  نتنياهو خالل عرض حكومته على الكنيست: لن نخرج من الضفة

 
رئــيس وزراء االحــتالل حكومتــه الجديــدة لنيــل الثقــة أمــام الكنيســت ظهــر  عــرض – صــفا –السـبيل 
  .جوالت انتخابية ٣اليوم، وذلك بعد 

ــا المســتوطنين، إنــه لــن يــتم إخــالء أي مســتوطن مــن  وقــال نتنيــاهو خــالل عــرض حكومتــه مطمئًن
الغربية، معتبرا أن ضم المستوطنات يقـرب فـرص تحقيـق السـالم ولـيس العكـس، وأنـه قـد آن األوان الضفة 

  .ليفهم الفلسطينيون هذا األمر
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وأضــاف فــي خطابــه أمــام الكنيســت "جيلــو، شــيلو، بيــت إيــل والخليــل، هــي جــزء مــن أرض إســرائيل 
عليها ويسري عليها القانون اإلسرائيلي، وموطن نشأة ووالدة األمة اليهودية، لقد آن األوان لنبسط سيادتنا 

وكتابة تاريخ جديد في تاريخ الصهيونية، هذه الخطوة لن تبعد فرص السالم بل ستقربه، والسالم يقوم فقط 
  ".على الحقيقة

ــا  وواصــل حديثــه "الحقيقــة هــي أن مئــات اآلالف مــن المســتوطنين فــي الضــفة الغربيــة مــن إخوانن
ي أمــاكنهم فــي إطــار أي اتفــاق ســالم دائــم، وقــد حــان الوقــت ليعتــرف جيراننــا وأخواتنــا ســيبقوا إلــى األبــد فــ

  ".الفلسطينيون بهذه الحقيقة وكذلك البعض في هذا المكان
أما شريك نتنيـاهو فـي تشـكيل الحكومـة بينـي غـانتس، فقـد اعتبـر اإلعـالن عـن الحكومـة الجديـدة 

  .إنجاًزا كبيًرا يمنع الذهاب نحو انتخابات رابعة، معلًنا عن انتهاء األزمة السياسية األخطر في تاريخ الكيان
يوليـو بتطبيـق خطـوة ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومـة الجديـدة البـدء اعتبـارا مـن األول مـن 

الضم التي القت دعما من الرئيس األميركي دونالد ترامب ضمن خطته للسالم فـي الشـرق األوسـط المعلنـة 
  .أواخر يناير

ويـرفض الفلســطينيون الخطـوة التــي حصـلت علــى ضـوء أخضــر أميركيـا لضــم المســتوطنات وأراض 
  .أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع

ه الخطوة في حال نفذت على األرض، ضجة دوليـة وتنـذر بتـأجيج التـوتر ومن المتوقع أن تلقى هذ
  .في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين

ألــف إســرائيلي علــى أراضــي الفلســطينيين فــي مئــة مســتوطنة فــي الضــفة  ٤٥٠ويعــيش أكثــر مــن 
  .الغربية

ئـة خـالل العقـد الماضـي فـي عهـد فـي الم ٥٠وارتفع عدد المسـتوطنين فـي الضـفة الغربيـة بنسـبة 
 .نتانياهو

  ١٨/٥/٢٠٢٠السبيل 

* * *  

  عدم االنحياز" ُتحذر من مخاطر خطط ضم أراض فلسطينية"

 
نـددت حركــة عــدم االنحيـاز بــالخطط التــي أعلنتهـا "إســرائيل"، الســلطة القائمـة بــاالحتالل، والهادفــة 
لضــم أجــزاء كبيــرة مــن الضــفة الغربيــة المحتلــة، بمــا فــي ذلــك غــور األردن واألراضــي التــي أقامــت عليهــا 

 المستوطنات والجدار.



 
١١

رت الحركة في بيان صادر عـن المكتـب التنسـيقي للحركـة بمقـر األمـم المتحـدة فـي نيويـورك، واعتب
ذلك انتهاك خطير للقانون الدولي، وميثاق األمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس 

  األمن والجمعية العامة ذات الصلة.
الحرجـة والوضـع المتـدهور فـي األرض الفلسـطينية المحتلـة، بمـا فـي  وتحدث البيان عن التطورات

ذلك القـدس المحتلـة، جـراء السياسـات والممارسـات غيـر القانونيـة المتواصـلة مـن قبـل "إسـرائيل"، فـي ظـل 
  ).١٩-جائحة (كوفيد

ــدابير االســتيطان والضــم فــي األرض الفلســطينية، والتــي تهــدد بتــدمير حــل  وتطــرق إلــى تصــعيد ت
، وهــي التــدابير المســببة لالنتهاكــات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ١٩٦٧تين علــى حــدود مــا قبــل عــام الــدول

والمعاناة اإلنسانية الهائلة بين الشعب الفلسطيني، بمـا فـي ذلـك المزيـد مـن التشـريد القسـري مـن منـازلهم 
  .وأراضيهم

  ١٨/٥/٢٠٢٠وكالة شهاب لألنباء 

* * *  

  عريقات: الضم يهدد السالم مع الدول العربية

  األردن أرسل سابقًا تحذيرات مفصلة وشديدة إلى إسرائيل

 
أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر صـائب عريقـات، إن ضـم  قال – زبون كفاح – رام اهللا

فقـط االتفاقـات مــع  إسـرائيل أي أجـزاء مــن الضـفة يهـدد الســالم بـين إسـرائيل والــدول العربيـة كـذلك، ولــيس
  .الفلسطينيين

الضم يعني أمرًا واحدًا؛ وهو اسـتحالة تحقيـق السـالم »: «تويتر«وأضاف عريقات، في تغريدة على 
بين الفلسطينيين واإلسـرائيليين، كـذلك بـين الـدول العربيـة وٕاسـرائيل، ومـن يشـكك بـذلك عليـه أن يقـرأ جيـدًا 

  .»تصريحات الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين
ووصف عريقات موقف العاهل األردني الملك عبد اهللا الثاني، الرافض لمخططات الضم اإلسرائيلية، 

  .»يعكس التزام المملكة العميق والحازم تجاه الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني«بأنه 
ل الـدولتين حـ«األلمانية، الجمعـة، أن » دير شبيغل«وكان العاهل األردني أكد في مقابلة مع مجلة 

هو السبيل الوحيدة التـي تجعلنـا نمضـي قـدمًا، وأن األردن يـدرس جميـع الخيـارات فـي حـال ضـمت إسـرائيل 
  .»مزيدًا من األراضي في الضفة الغربية، وأن هذا األمر سيؤدي إلى ِصدام كبير مع األردن

وروبي للخطـوة وشكل موقف العاهل األردني ضغطًا مضاعفًا على إسرائيل في ظل رفض االتحاد األ 
المحتملة كما رفضتها جامعـة الـدول العربيـة إلـى جانـب روسـيا، والصـين، واليابـان، والسـكرتير العـام لألمـم 

 .المتحدة، ودول عدم االنحياز، ودول االتحاد األفريقي، ودول أميركا الالتينية والكاريبي



 
١٢

سرائيلية قبل الذهاب إلى وتراهن السلطة على ضغط عربي ودولي يمكن أن يلجم توجه الحكومة اإل
صدام باعتبار أن الواليات المتحدة طلبت أيضًا التأني. وتخشى إسرائيل فعًال من صدام سياسي مع المملكة 

  .األردنية
وحذرت األجهزة األمنية اإلسرائيلية، من أن يؤدي تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية وغور األردن، إلى 

العبرية، أمس، أن القلق األردني مـن » هآرتس«رائيل. وذكرت صحيفة إلغاء اتفاقية السالم بين األردن وٕاس
تنفيذ خطو الضم، تم التعبير عنه من خالل رسائل وصلت إلى األجهـزة األمنيـة اإلسـرائيلية، ومحادثـات مـع 

  .، الشريك المركزي في حكومة نتنياهو الجديدة»كحول لفان«مقربين من بيني غانتس زعيم حزب 
قـد يـدفع » الضـغط الـداخلي فـي ظـروف متطرفـة«ويقول مسؤولون في أجهزة األمن اإلسرائيلية إن 

، »هـآرتس«الملك عبد اهللا الثاني إلى إلغاء اتفاقية السالم مع إسرائيل. وأكد المحلل العسكري فـي صـحيفة 
الثـاني، تهديـدات أكثـر  عاموس هرئيل، أن األردن أرسل إلى إسرائيل، قبل تهديدات العاهل األردني عبد اهللا

  .قوة بواسطة جهات أمنية من الجانبين
حـول ضـم أجـزاء مـن الضـفة » تحذيرات مفصـلة وشـديدة للغايـة«ووصفت التهديدات األردنية بأنها 

الغربية، ووصلت رسائل كهذه إلى جهاز األمن اإلسرائيلي وبضمنها محادثات مـع مقـربين مـن رئـيس حـزب 
  .، بيني غانتس»كحول الفان«

وثمة نقاش في إسرائيل حول كيف يمكن أن يؤثر الضم فعًال على العالقة مع األردن. وذهب معلق 
الشؤون العربية في هيئة البث اإلسرائيلي الرسمي، روعي كايس، إلى أن األردن سيأخذ خطوات ضد الضم 

األردن الشديد، بأن يمكن أن تبدأ بتخفيض مستوى العالقات بين األردن وٕاسرائيل. واستند كايس إلى إدراك 
خطوات الضـم يمكـن أن تحـول األردن إلـى وطـن بـديل للفلسـطينيين، وهـو أمـر يسـتدعي تصـعيد النبـرة مـع 
إسرائيل. ويضم األردن، وفق إحصائيات رسمية، نحو مليوني الجئ فلسطيني. وتتجنب إسرائيل صـدامًا مـع 

  .األردن وتريد الحفاظ على عالقات جيدة
إمكانية الضم قبيل انتخابات الكنيسـت، فـي سـبتمبر (أيلـول) الماضـي، لكنـه وكان نتنياهو قد طرح 

تراجــع عــن ذلــك فــي أعقــاب تحــذيرات رئــيس أركــان الجــيش اإلســرائيلي، أفيــف كوخــافي، ورئــيس الشــاباك، 
ناداف أرغمان، من تأثير خطوة كهذه على عالقات إسرائيل مع األردن والسلطة الفلسطينية واحتمال حدوث 

  .ني في الضفة الغربية خصوصاً تصعيد أم
، بداية العام الحالي، كما أن »صفقة القرن«وطرح مخطط الضم مرة أخرى في أعقاب اإلعالن عن 

االتفاق االئتالفي بـين نتنيـاهو وغـانتس علـى تشـكيل حكومـة، شـمل بنـدًا، تحـدث عـن بـدء تنفيـذ إجـراءات 
  .الضم بحلول تموز (يوليو) المقبل



 
١٣

يليا والرئيس السابق للدائرة السياسية األمنية فـي وزارة األمـن اإلسـرائيلية، وقال رئيس مؤتمر هرتس
سيشكل ضربة لألمن القـومي اإلسـرائيلي... وهـذا سـيكون «عاموس غلعاد، إن المس بالعالقات مع األردن 

  .»خطوة سياسية من دون أي فائدة استراتيجية، قيادة الجيش اإلسرائيلي تدرك ذلك أيضاً 
 ١٨/٥/٢٠٢٠ الشرق األوسط

* * *  

  أحزاب هولندية ُتعلن رفضها لخطة ضم الضفة

 
ـــت – صـــفا –أمســـتردام  ـــة  أعلن ـــة إدانتهـــا ورفضـــها لخطـــة الحكوم عـــدة أحـــزاب سياســـية هولندي

 .االسرائيلية بشأن ضم األرض الفلسطينية
ــي  ــدا لممثل ــي هولن ــة الفلســطينية ف ــي وجهتهــا البعث ــى الرســائل الت وأوضــحت هــذه االحــزاب رًدا عل

ياسية المختلفة في البرلمان الهولندي حول المخططـات الخطيـرة للحكومـة اإلسـرائيلية وأعضاء األحزاب الس
لضم األرض الفلسطينية المحتلة، أن مخططات الضم تمثل انتهاًكا للقانون الدولي، ولقرارات األمم المتحـدة 

 .ذات الصلة
حقيـق السـالم وشددت على أن قيام الحكومـة االسـرائيلية بضـم األرض الفلسـطينية سـينهي فـرص ت

والتوصــل لحــل الــدولتين، وبالتــالي ســيقوض مواقــف وجهــود المجتمــع الــدولي واالتحــاد األوروبــي الملتزمــة 
 .بتحقيق حل الدولتين

أكدت ضرورة العمل بشكل سـريع لمنـع القيـام بهـذه الخطـوات واألعمـال غيـر القانونيـة، واضـطالع و 
المجتمع الدولي بـدور فاعـل ومـؤثر مـن أجـل دفـع األطـراف المعنيـة نحـو التوصـل إلـى اتفـاق سـالم يفضـي 

 .لتحقيق حل الدولتين
ــي لبحــث وتــأتي هــذه التحركــات وســط موجــة حــراك ومناقشــات تــدور داخــل إطــار االتحــا د األوروب

االجراءات والخطوات التي يمكن لدول االتحاد اتخاذها مـن أجـل مواجهـة المخططـات والخطـوات اإلسـرائيلية 
  .غير القانونية لضم األرض الفلسطينية

 ١٨/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 
 

  

  

  



 
١٤

  اعتداءات

  مستوطن يطعن فتًى مقدسيا في حي المصرارة بالقدس

  
في ساعة متأخرة مـن الليلـة الماضـية فتـًى مقدسـيا  أصيب – الفلسطيني لإلعالم المركز – القدس المحتلة

 .بجراح إثر طعنه من مستوطن في حي المصرارة بالقدس المحتلة
في رقبته بجراح متوسطة بعد أن عاًما) أصيب  ١٧وأفادت مصادر محلية أن الفتى محمد النتشة (

 .هاجمه مستوطن في شارع صالح الدين حيث نقل الى المستشفى لتلقي العالج
 .وسبق أن تعرض الفتى النتشة لالعتقال من قوات االحتالل خالل تواجده في المسجد األقصى

مـن ألـف مسـتوطن، نصـفهم فـي الجـزء الشـرقي  ٥٠٠ويوجد في كامل مدينة القدس المحتلة قرابة 
  .مستوطنة ١٥المدينة منتشرين في 

  ١٨/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * *  

  االحتالل يعتقل أسيرا محررا من بلدة أبو ديس

 
اعتقلـت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، اليــوم اإلثنــين، أســيرا محـررا مــن بلــدة أبــو ديــس جنــوب شــرق 

 القدس المحتلة.
، حاصرت منزل األسير المحرر حذيفـة ”مستعربون“إن قوة إسرائيلية خاصة  وقالت مصادر محلية

  لبلدة، قبل أن تقتحمه قوات االحتالل وتفتشه وتعبث بمحتوياته.بدر حلبية في حي باطن الزيت با
يذكر أن سلطات االحتالل أفرجت عن حلبية في شهر كانون األول المنصرم، بعد أن خاض اضرابا 

  يوما، انتهت بتحديد سقف زمني لمدة اعتقاله االداري. ٦٧مفتوحا عن الطعام لمدة 
، وصـدر بحقـه ثالثـة أوامـر اعتقـال ١٠/٦/٢٠١٨وكانت قوات االحتالل قد اعتقلـت حلبيـة بتـاريخ 

  .، وهو متزوج وأب لطفلة١٠/٦/٢٠١٩إداري كان آخرها بتاريخ 
  ١٨/٥/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

 

  

  

  



 
١٥

  مقدسيةون شؤ 

  بيت مال القدس" تقدم دعما عينيا لشبكة مستشفيات القدس"

 
وكالة بيت مال القدس دعما عينيا لشـبكة مستشـفيات القـدس الشـرقية مـن  قدمت – وفا – القدس

أدوات وقائيــة وكمامــات وألبســة ومــواد تعقــيم والمســتلزمات الخاصــة بأقســام الطــوارئ والعــزل والحجــر، لرفــع 
 .١٩دراتها على مواجهة اآلثار المحتملة لجائحة الوباء كوفيد جاهزية المستشفيات وتعزيز ق

وأوضحت شبكة مستشفيات القدس في بيان لها، اليوم األحد، أنه استفاد من هذا الدعم مستشـفى 
وحــدة مــن معقــم  ٢٠٠٠المقاصــد، ومستشــفى المطلــع، ومستشــفى الفرنســي، حيــث تــم التبــرع بــأكثر مــن 

 وحدة من غطاء ١٠٠٠٠المعقمة المخصصة لالستعمال لمرة واحدة، وحدة من األلبسة   ٥٠٠٠  اليدين،و
ــة،  ــرأس،  ٥٠٠٠األحذي ــة،  ٩٠٠وحــدة مــن غطــاء ال ــر حماي ــة األكث ــوف  ١٩٧وحــدة مــن األقنع مــن الكف

ـــة  ٥٠٠المطاطيـــة، و وحـــدة لكـــل مـــن المســـتلزمات التاليـــة: الضـــمادات المعقمـــة، األلبســـة الواقيـــة الكامل
 .والنظارات المخصصة للحماية من فيروس كورونا

لك محمد السادس علـى دعمـه المتواصـل لدولـة الم وشكرت شبكة مستشفيات القدس ملك المغرب،
فلسطين عامة ولمدينة القدس خاصة، من خالل وكالة بيت مال القدس ممثلة بأمينها العام الدكتور محمد 

 .سالم الشرقاوي
وبينت أن الدعم العيني قسم لمرحلتين وقد وصلت المرحلة األولى مـن الـدعم للمستشـفيات الثالثـة 

ي مواجهة جائحة كورونا، على أن تصل المرحلة الثانية من الدعم العيني خـالل التي تعمل بشكل مباشر ف
  .األيام القادمة

 ١٨/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  آراء عربية

  موقف أردني فلسطيني صلب خلف الملك

 
 رأي الدستور

عكســت مقابلــة جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني مــع مجلــة "ديــر شــبيغل" األلمانيــة، حقيقــة الموقــف 
األردني الفلسطيني الصلب فـي الـدفاع عـن القضـية الفلسـطينية فـي وجـه التعنـت اإلسـرائيلي، حيـث عبـرت 

داخل األردنــي والفلســطيني عــن وقوفهــا صــفًا واحــدًا متماســكًا نخــب سياســية وأوســاط حزبيــة وشــعبية فــي الــ
 .خلف الملك
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الموقــف األردنــي الــذي يقــوده جاللــة الملــك، أكــد حيالــه األردنيــون أجمــع أنــه يمــثلهم ويعبــر عــن 
 .ضميرهم ووجدانهم، مثلما عبر الداخل الفلسطيني بكل فصائله عن دعمه وتقديره وتثمينه لموقف الملك

المقابلة مع المجلة األلمانية رسائل واضـحة وقويـة، للمجتمـع الـدولي بشـكل عـام، الملك وجه عبر 
ولسلطات االحتالل بشكل خاص، وأخرى للداخل األردني، محذًرا من تبعات ضم تل أبيب ألجـزاء مـن الضـفة 

لقيـام الغربية، وهي في جوهرها رسالة تصعيدية رًدا على الخطوات التصعيدية التي تعتزم سلطات االحتالل ا
 .بها، في الفترة المقبلة عبر التوسع في هضم المزيد من أراضي الضفة الغربية

ويدرك األردن أن اإلجراءات األحادية اإلسرائيلية من شأنها تهديد األمن الوطني األردني، ولـذا كـان 
الـرد الملكــي حاســمًا وصــلبًا، بأننـا مســتعدون لدراســة جميــع الخيـارات فــي وجــه هــذا المحتـل الــذي مــا انفــك 

 .ة الدوليةيصادر األرض ويقتل ويهدم ويشرعن االستيطان ويرفض االنصياع لقرارات الشرعي
لقدر أبـرق الملـك برسـائل واضـحة خـالل المقابلـة، فهـو يقـول للـداخل األردنـي إن القيـادة متمسـكة 
بحقوق األردن، ومحافظة على مصالحه، ومدافعة عن هويته وقضايا األمة، ورسالة للخارج بأن األردن لن 

المســتقلة، فيمــا وجــه رســالة  يقبــل بــأي ســالم ال يحقــق للفلســطينيين حقــوقهم، وأولهــا الدولــة الفلســطينية
للمحتل بـأن قيمـة المعاهـدة والسـالم الموقـع بـين الطـرفين هـي فـي تحقيـق الحقـوق والمصـالح، وأي مسـار 

 .يضيع هذه الحقوق يفقد كل االتفاقات مكانتها وقيمتها
هو موقف أردني مشـرف، عّبـر عنـه الملـك بصـالبة وثبـات، ويقـف خلفـه األردنيـون والفلسـطينيون 

علــى جبهــة الحــق فــي الـدفاع عــن قضــية األمــة، مؤكــدين هنـا أن شــعبنا األردنــي العظــيم وجيشــنا موحـدين 
  .ومختلف أجهزتنا رهن إشارة قائدهم، فدون األردن والقدس وفلسطين أرواحنا ومهجنا فداء

 ٢١صفحة  ١٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  ماذا أعددنا لمواجهة قرار الضم؟

  
  افتتاحية الخليج

بينــي » أزرق أبــيض«بنيــامين نتنيــاهو، وزعــيم حــزب » الليكــود«وفقــًا لالتفــاق الموقــع بــين زعــيم 
وزيـرًا مـن عتـاة االسـتيطان  ٣٦جانتس على تشـكيل الحكومـة الجديـدة التـي سيترأسـها نتنيـاهو، وتتضـمن 

قدم إلى الكنيست قانون ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور األردن والتهويد، يجب على هذه الحكومة أن ت
فـي مطلـع شـهر يوليـو / تمـوز المقبـل إلقـراره، وبــذلك يصـبح الضـم أمـرًا واقعـًا بالنسـبة للكيـان الصــهيوني، 

  التي أعلنتها اإلدارة األمريكية.» صفقة القرن«وذلك تنفيذًا ل 
، وقــد »الصـفقة«ى شـرح أو تفسـير، فهـي صـاحبة موقـف الواليـات المتحـدة معـروف، وال يحتـاج إلـ

  أعلنت، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو أكثر من مرة، أنها ستوافق على قرار الضم عند إعالنه.
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ــا دول االتحــاد األوروبــي التــي تــرى فــي القــرار  ــرن«و» اإلســرائيلي«أم خروجــًا علــى » صــفقة الق
، وهــو مــا أكــده وزيــر »ن الــدولي وقــرارات الشــرعية الدوليــةتتعــارض مــع القــانو«المعــايير المتفــق عليهــا، و

، »اإلســرائيلي«خارجيــة االتحــاد جوزيــب بوريــل، فقــد بــدأت البحــث فــي اإلجــراءات العمليــة لمواجهــة القــرار 
وناقش وزراء خارجية االتحاد رزمة من اإلجراءات العقابية، من بينهـا منـع منتجـات المسـتوطنات كليـًا مـن 

، حيـث تسـتفيد مـن ٢٠١٤عام » إسرائيل«، وٕاعادة النظر في اتفاق الشراكة الموقع مع دخول دول االتحاد
التفضيالت التجارية مع أكبر كتلة تجارية في العالم، وأيضًا إعادة النظر في برنامج البحث واالبتكار التابع 

مليـار  ٨٠حـو ، وتبلـغ قيمتـه ن»٢٠٢٠هـورايزون «جزء منه، ويحمل اسـم » إسرائيل«لالتحاد األوروبي، و
  دوالر.. وصوًال إلى االعتراف بدولة فلسطين.

تحقــق مزايــا اقتصــادية وتجاريــة » إســرائيل«يــذكر أنــه بموجــب اتفــاق الشــراكة بــين الجــانبين، فــإن 
مليـار دوالر  ٢٠مهمة، تجعلها شريكًا تجاريًا بارزًا لالتحاد، فقد بلغت صادراتها إلى دول االتحاد أكثـر مـن 

ر، وبذلك أصبحت أكبـر شـريك مليار دوال  ٣٠نحو » إسرائيل«العام الفائت، فيما بلغت صادرات االتحاد إلى 
  تجاري لالحتالل.

، وهــي ستواصــل المناقشــات بــين الــدول األعضــاء »إســرائيل«وٕاذا كانــت أوروبــا جــادة فــي معاقبــة 
، »إسـرائيل«لتضييق الخالفات بينها، وخصوصًا مع بعض دول أوروبا الشـرقية اليمينيـة التوجـه المؤيـدة ل 

ومخاطره ما زالت غائبة عن السمع، وكأنها » اإلسرائيلي«بالقرار  فإن الدول العربية المعنية أكثر من غيرها
  تنتظر قرار الضم، كي تكتفي بشجبه واستنكاره.

جـدي، ووضـع علـى نـار حاميـة، والمراهنـة علـى » اإلسرائيلي«الوقت ال يحتمل االنتظار ألن القرار 
، بل إنـه يشـكل تحـديًا لكـل موقف أمريكي جديد ضرب من الوهم. وقرار الضم ال يخص الفلسطينيين فحسب

لن يقف عند حد، وهو يسـتخف بكـل مـا اتفـق عليـه العـرب فـي » اإلسرائيلي«العرب، ألنه يعني أن التوسع 
  قممهم واجتماعاتهم على مختلف المستويات، حول شروط السالم العادل والشامل.

للقــانون » إســرائيل«المطلــوب اآلن ولــيس غــدًا، أن يتخــذ العــرب موقفــًا شــجاعًا للــرد علــى احتقــار 
الدولي، والقرارات العربية والدولية، أسوة بأوروبا على األقل. وهم أدرى بالقرارات التي يجب أن تكون بحجـم 

  هذا التحدي.
  .القضية قضيتنا قبل أن تكون قضية غيرنا.. لذا يجب أن نبادر

 ١٨/٥/٢٠٢٠الخليج اإلماراتية 
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   حتى األبرتهايد:” أراسموس“من 

 عامًا للضفة؟ ٥٣كيف تربت أوروبا على كتف احتالل دام 

  
  )١٧/٥/٢٠٢٠ هآرتس( جدعون ليفي بقلم:

صــافرة التهدئــة للقلقــين: إســرائيل تســتطيع أن تضــم الضــفة كمــا تريــد، دون أن تقــف أوروبــا فــي 
سي مـن هـي أوروبـا وكـم هـي مشـلولة، طريقها. من اعتقد أنه خائف من رد فعل أوروبي جراء الضم فقد ن

وقابلة لالبتزاز، وخائفة، ومقسمة ،وعاجزة أمام إسرائيل. زهافا غلئون التي غردت أمس بعـد اجتمـاع وزراء 
، يمكــن القــول لهــا بأنــه ســيمر وســيمر، ”مــن يعتقــد أن الضــم ســيمر بهــدوء“خارجيــة االتحــاد األوروبــي: 

هناك من يمكن االعتماد عليه. فأوروبا هـي نفـس أوروبـا، وبهدوء مدهش. ال تعتمدي على أوروبا، فليس 
ستصــوغ بيانــًا وتجــري مشــاورات وتســتدعي ســفراء وســتقف فــي المقابــل: لــن يكــون هنــاك رؤســاء وريــاح 

  وأمطار.
أوروبا الكالسيكية هـي أوروبـا الحياديـة، التـي ال تتـدخل ضـد أي ظلـم إسـرائيلي. وال توجـد توقعـات 

غيـر “دًا فـي رئاسـة دونالـد ترامـب، بـل وحتـى برئاسـة أسـالفه. أوروبـا الشـرقية من الواليات المتحدة، تحديـ
، تؤيد تشجيع كل خطوة عنيفة إلسرائيل. األمل الوحيد كان الجزء الشمالي الغربي في الخارطـة ”الكالسيكية

، هكـذا فقـط هنـاك كـان أالمـل”. هنـاك مشـكلة أمامنـا“وهو الذي تعود بنيامين نتنياهو اإلشـارة إليـه والقـول 
 فكرنا ذات يوم، واآلن خاب هذا األمل.

جــاءت نتــائج نقاشــات وزراء الخارجيــة التــي جــرت أول أمــس بأوروبــا الكالســيكية فــي أســوأ حالــة. 
، ”مسـألة العقوبـات هـي مسـألة معقـدة“فـتح صـفحة جديـدة مـع الحكومـة الجديـدة. ” رسم خرائط مشـاريع“
ســنة يجــري وأنــت صــامتة وبــدعم منــك  ٥٣حــتالل ابــن ، مســاء الخيــر يــا أوروبــا. ا”لــن نفعــل هــذا غــداً “

وبتمويلــك وتســليحك. المتحــدث بلســان الخارجيــة يقــول للمراســلين الــذين يســألون عــن العقوبــات: علينــا أال 
ســنة مــن االحــتالل، ال يوجــد أي مؤسســة دوليــة فــي العــالم تعتــرف  ٥٣نســتبق األحــداث.. نملــك الوقــت. 

ع احـتالل روسـيا رجية جوزيف بوريل يقول ال يوجد وجه للمقارنة مـبشرعيته. والمسؤول عن العالقات الخا
للقرم، فهو هناك احتالل لجزء من دولة سيادية. وزير الدعاية السـابق فـي إسـرائيل، جلعـاد اردان، لـم يكـن 
ليستطيع صياغة ذلك بصورة أفضل. أوروبا مع اليمين اإلسرائيلي. وعرفت أوروبا كيف تـرد علـى االحـتالل 

أقل بكثير مما تخـاف مـن إسـرائيل. عنـدما يصـل  في القرم باألفعال وعلى الفور، ولكن أوروبا تخاف روسيا
األمر إليها فهناك قواعد مختلفة، وقانون دولي مختلف، وسلوك مختلف. رعب الواليـات المتحـدة مـن جهـة 
وتهمة الكارثة من الجهة األخرى، مع نجاعة وابتزاز ماكينة الدعاية الصهيونية التـي ال تصـدق، هـي أقـوى 

ي، ومــن االلتــزام األوروبــي بمصــير الفلســطينيين وأقــوى مــن الــرأي العــام فــي مــن أي التــزام بالقــانون الــدول
  أوروبا، الذي يوجد فيه انتقاد كثير إلسرائيل أكثر من انتقاد أي حكومة أخرى مهما كانت.
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في خطر. هـذا هـو رد أوروبـا علـى الضـم، وقـف مشـاريع ” أورايزون“و ” أراسموس بالس“برامج 
من منع  –أضحكتم إسرائيل ومستوطنيها. فبدًال من اتخاذ عقوبات حقيقية  بحث مشتركة ستمنع الضم! لقد

وتصـميم أوروبـا علـى ”. أراسـموس”يهددون بــ –دخول كاسح للقارة على المستوطنين ومقاطعة اقتصادية 
في الوقت الذي أصبح فيه عدد من زعمائها يدركون، وأحيانًا يعترفون في محادثات مغلقة،  –حل الدولتين 

فإن هذا يخدم األبرتهايد اإلسـرائيلي، الـذي يعـرف لفـظ مصـطلح  –ذا الحل قد أكل عليه الدهر وشرب بأن ه
الدولتين فقط عندما يتم العثور على شريك. حينها يتم بناء مزيد من البيوت في الضفة واالدعـاء بـأن هـذا 

  البصاق مطر.
ة أو التنظيــف وراء إســرائيل. بــالطبع، يمكــن االدعــاء بــأن وظيفــة أوروبــا ليســت إرســال عدالــة دوليــ

ولكــن لالتحــاد األوروبــي ذرائــع ســامية أكثــر مــن أن يكــون ســوقًا مشــتركة. أوروبــا التــي صــمتت وأغمضــت 
عيونها في السابق تفعل ذلك مرة أخرى. ربما ستستدعي غابي اشكنازي، وسيؤكد لها بـأن إسـرائيل سـتعمل 

ه مــن بــرلين وحتــى مدريـد، أوروبــا مــرة أخــرى قـدمًا علــى حــل الــدولتين. تـنفس للصــعداء ستســمعه فــي حينـ
مليون إنسان سيواصلون االختناق بال  ٤,٥تستطيع الذهاب إلى النوم بضمير مرتاح وسيطيب لها نومها. 

حقـوق وال مسـتقبل، وستواصــل بروكسـل التربيـت علــى كتفهـا والشـعور بالراحــة مـع نفسـها: هــا هـي هــددت 
  ”.أراسموس بلس“بإلغاء 

   ٢٠صفحة  ١٨/٥/٢٠٢٠القدس العربي 
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض تحرص اللجنة الملكية لشؤو
المقاالت المترجمة لكتّاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهدف 

 ليكون القارىء في صورة ذلك.اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة 
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  قدسيةممعلومة 

أبواب  ٥ باب منها ١٣ يحتوي سور البلدة القديمة على العديد من األبواب، ويصل عددها إلى
  .مشتركين مع المسجد األقصى

  .ومن أبواب البلدة القديمة المشهورة بين الناس: باب العامود، باب الساهرة، باب الخليل وباب المغاربة

  
  

  المغاربةاب ب
، وهـو ، يقع في السـور الغربـي بمحـاذاة حـائط البـراق المحتـلبواب المسجد األقصىأأحد اهم وأقدم 

الباب الوحيد المفتوح الذي ال يسمح للمسلمين بالدخول منه للمسجد األقصى حيث صادرت قوات اإلحـتالل 
 .، تستخدمه عادة قوات اإلحتالل إلقتحام المسجدوقصرت دخول غير المسلمين منه للمسجدمفاتيحه 

لـم تكـن مصـادفة أن يخـص أهـل القـدس المغاربـة دون سـواهم بـإطالق اسـمهم علـى حـي مالصــق 
بـاب المغاربـة علـى   ، ولم يكن من باب المجاملة السياسية أن يطلـق اسـمللحرم الشريف في بيت المقدس

ــفي يـوم الجمعـة ( مـن  ٢هــ =  ٥٨٣مـن رجـب لعـام  ٢٧واحد من أهم أبـواب الحـرم القدسـي الشـريف .. ف
م)، شاء اهللا أن ينتصر المسلمون في معركة حطين التـي فـتح اهللا بهـا بيـت المقـدس ١١٨٧تشرين األول 
 .. على المسلمين

ــد أن انتهــت الحــرب و  م قــرر ١١٩٣؛ وفــي عــام ع المســلمينالقــدس واســتقرت أوضــا فتتحــتوبع
) قـّرروا العـودة لـبالدهم .. فكـان أن المغاربة (وكانو يمثلون ما يناهز ربع جيش المسلمين في تلك المعركة

أفضـل مكـان فـي القـدس  –برأيـه  –ألح عليهم أن يستوطنوا واختـار لهـم تمسك بهم صالح الدين األيوبي و 
. و ُصِدم البقية لرغبته واستفسروه وقد تعجبوا الهتمامه يستقروا فيهاوبنى لهم بنايات بحجم مدينة صغيرة ل
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المصـرّيين بـالرجوع العـراقيين و بالمغاربة وتمسكه بهم وٕالحاحه على بقـائهم فـي حـين أنـه سـمح للشـاميين و 
؛ أسـكنت هنـاك فـي مكمـن الخطـر علـى القـدس حيـث األرض اللينـة”ألوطانهم فأجابهم بمقولته المعروفـة: 

ــــون فــــي البــــر و أســــ ــــت اهللا .. كنت قومــــا يثب ــــى بي يفتكــــون فــــي البحــــر .. اســــكنت مــــن اســــتأمنتهم عل
   .باب المغاربة  وبجوار حّيهم كان بابهم الذي عرف باسمهم “..المغاربة  اسكنت

ثُم اْنَطَلَق (: قال رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم في رواية اإلسراء والمعراج وجاء في رواية البيهقي
ا اْلَمْسـِجَد ِمـْن َبـاٍب ِفيـِه ِبي َحتى َدَخْلَنا اْلَمِديَنَة ِمْن َباِبَها اْلَيَماِني َفـَأَتى ِقْبَلـَة اْلَمْسـِجِد َفـَرَبَط ِبـِه َدابتَـُه َوَدَخْلَنـ

َحْيُث َشاَء اُهللا". وفي روايـة مسـلم: "َفَرَبْطتُـُه ِباْلَحْلَقـِة الِتـي َيـْرِبُط  َتِميُل الشْمُس َواْلَقَمُر، َفَصلْيُت ِمَن اْلَمْسِجدِ 
ْنِبَياُء". َقاَل: "ثُم َدَخْلُت اْلَمْسِجَد، َفَصلْيُت ِفيِه َرْكَعَتْينِ    ."ِبِه اَأل

    * * * 

  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
The generations of the Nakba 

  
By: Zahran Maali 
JENIN, Sunday, May 17, 2020 (WAFA) – The 15th of May 1948 was an extraordinary day for 
the Palestinian people, the day when hundreds of thousands of Palestinians lost their homeland 
with all their belongings and became refugees, as Zionist militias were attacking the country to 
make way for Jewish migrants to replace the indigenous Palestinian population. 
Two months following the most heinous event in the history of the Palestinian people, a new 
chapter of suffering and displacement began for nearly 1500 Palestinians from the abandoned 
village of Tirat Dandan, in the then district of Lod. The displacement and suffering have been 
going on for 72 years now, with no imminent end seen in the near future. 
Omar Saeed al-Tirawi, who hails from the said abandoned village, was 14 years old at the time 
his family and he were forced to leave their village to the West Bank, fearing the barbarity and 
massacres of the invading Zionist militias. 
Al-Tirawi, 87, who accompanied his family to the Balata refugee camp, east of Nablus where he 
lives now as a refugee, recounts the events that led to the forceful emigration of his village's 
residents, saying "the spread of rumors was the cause for loss of our homeland and our 
displacement". 
The beginning of the displacement of the village's population started with the news of the Deir 
Yassin massacre by Zionist militias west of Jerusalem in April 1948, but soon after most of the 
village's residents were forced to flee to nearby mountains after the Zionist militias embarked on 
an attack on the village amid heavy gunfire, according to Al-Tirawi. 
Like the rest of the population, Al-Tirawi, carrying his four-year-old brother, fled with his family 
and the people of the village on foot towards the nearby village of Deir Tarif, then to the village 
of Deir Ammar. Following the displacement, he says all families became homeless and were 
forced to sleep in the open. 
Farming and raising livestock were the main source of livelihood for the village's residents, like 
the rest of the Palestinian population in the countryside. Al-Tirawi says he tried to return to the 
village to bring the seven sheep that he had used to graze on the lands and mountains of the 
village, but says he wasn't able to do so due to the intensive bombing by the attacking militias. 
Al-Tirawi, also known for his kunya Abu Nabil, describes his father's land, confiscated by the 
new state of Israel, as a paradise that was planted with wheat, cactus, olives, figs, corn and 
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grapes. His father was a well-known cattle merchant, yet "he joined us barefoot on foot with only 
a small amount of money on his possession." 
"If I were to choose between a palace in the refugee camp and a tent in Tirat Dandan, I would 
choose the other way around in my hometown. For 72 years, I have never felt comfort. Our 
whole life is full of fatigue. We have not breathed the fresh air of our land for 72 years," he 
continues. 
The 87-year-old man sighs, "The story of displacement is inherited from one generation to 
another. We were a five-member family when we were displaced, but today we have dozens of 
children and grandchildren. My children and grandchildren today are 83 individuals, and we 
must return one day." 
In Jenin refugee camp, north of the West Bank, the belief that the refugee issue is inherited 
across generations is confirmed by Mr. Rashid Mansour, 64, who is from the second generation 
of the Nakba, and whose family took refuge in the camp in 1948 after they were displaced from 
the village of Ijzim, near Haifa. 
"We rose up with our grandmothers talking in the evening about the displacement, killing and 
destruction that befell upon our people in our stolen country," Mansour adds. 
Mansour says that Ijzim was known for its livestock and agriculture industries, and that his 
grandfather had 500 sheep at the time of the Palestine fall, in addition to 50 dunums of land. 
Mansour returned to Ijzim twice, the first was in 1983 after he was released from the Israeli 
occupation's prisons, and the second was in 2012 when he visited the abandoned village with his 
wife, children and mother but only as a visitor not as a citizen. He believes that the return of the 
Palestine refugees will take place one day, saying he believes in the return as he believes in God. 
Mansour also believes that the refugee camp, inhabited by about 11 thousand people who took 
refuge there from 70 villages after being displaced in 1948, is only a "return" station, and that the 
right to return is inherited and established from one generation to another. 

WAFA May 17, 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 رفع على العمل كله العالم من يتطلب االحتالل، وكورونا المرض وروناك 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 مالعال
 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 سالقد 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                                   

  

  

  

  
  

  


