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  ألردن والقدسا

  الخارجية: أوقاف القدس هي صاحبة االختصاص بإدارة األقصى

  

النــاطق الرســمي فــي وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتــربين ضــيف اهللا الفــايز أن  أكــد – بتــرا –عمــان 
إدارة أوقــاف القــدس وشــؤون المســجد االقصــى المبــارك هــي التــي قــررت اإلجــراءات الوقائيــة فــي المســجد 

  ا استنادًا إلى توافق مجلس أوقاف القدس. المبارك لمواجهة جائحة كورون

وأكد الفايز أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك هي الجهة الشرعية الحصـرية 
صاحبة االختصاص في إدارة شؤون المسجد األقصى المبارك/ الحرم القدسـي الشـريف كافـة، مشـددا علـى 

. وأكــد النــاطق اإلعالمــي باســم وزارة األوقــاف والشــؤون عــدم وجــود أيــة اتفاقيــة مــع إســرائيل حــول القــرار
سام الحياري أن مجلس االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القـدس أجـرى والمقدسات اإلسالمية ح

مشاورات ومناقشة مستفيضة بين أعضائه حول سبل التعامل مع الجائحة واتفق أن تنحصر الصالة داخـل 
المسجد على األئمة والسدنة وموظفي إدارة األوقاف المتواجدين يوميًا على رأس عملهم في الحرم مـع رفـع 

  .ذان لجميع الصلوات وٕاقامة خطبة الجمعةاآل

وقال، إن إدارة األوقـاف اتخـذت قرارهـا حفاظـًا علـى الصـحة العامـة. يـذكر أن القـرار منسـجم بشـكل 
  .كامل مع اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة

 ٢صفحة  ١٩/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * *  

  سياسية شؤون

  األردن يواصل اتصاالته للحؤول دون قيام إسرائيل بضم أراض فلسطينية

 

وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون المغتـــربين أيمـــن الصـــفدي ووزيـــرة  أجـــرى – بـــو طيـــرأ ماجـــدة –عمـــان 
الخارجيــة النرويجيــة إينــه إيريكســن ســوريدي أمــس االثنــين محادثــات ركــزت علــى ســبل الحــؤول دون قيــام 

 .حتلةإسرائيل ضم أراض فلسطينية م

وحذر الصفدي خالل اتصال هاتفي امـس مـع الـوزيرة النرويجيـة، مـن أن هكـذا خطـوة سـتنهي حـل 
 .الدولتين وستقوض فرص تحقيق السالم الشامل والدائم

واســتعرض الــوزيران آفــاق العمــل المشــترك إليجــاد أفــق حقيقــي لحــل الصــراع وتحقيــق الســالم عبــر 
 .قانون الدوليمفاوضات جادة وفاعلة ومباشرة على أساس ال
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كما استعرضا التحضيرات لالجتماع المقبل للجنة االتصال المعنية بدعم االقتصاد الفلسـطيني التـي 
 .ترأسها النرويج الذي سيعقد عبر تقنية الفيديو المرئي يوم الثاني من حزيران المقبل

عـد تشـكيل وشدد الصفدي على ضرورة أن يخـرج االجتمـاع الـذي سـيكون االجتمـاع الـدولي األول ب
الحكومة االسرائيلية الجديدة، بموقف واضح يـرفض الضـم ويحـذر مـن تبعاتـه ويتمسـك بحـل الـدولتين علـى 

 .أساس القانون الدولي سبيال وحيًدا لحل الصراع

وثمن الصفدي مواقف النرويج ودورها المستمر في جهود تحقيق السالم العادل على أساس قرارات 
 .تراتيجية الشراكة األردنية النرويجية واستمرار العمل على تطويرهاالشرعية الدولية. كما أكد اس

نية المستمرة لبلورة موقف دولي يحول دون ضـم إسـرائيل المسـتوطنات وفي سياق االتصاالت األرد
وغور األردن ومنطقـة شـمال البحـر الميـت فـي فلسـطين المحتلـة، أجـرى الصـفدي اتصـاًال هاتفيـًا مـع وزيـر 
الخارجية الدنماركي يبيه كوفود. واستعرض الصفدي وكوفـود المواقـف الدوليـة إزاء أي قـرار إسـرائيلي بضـم 

ينية وخصوصــًا الموقــف األوروبــي الــرافض لــه والحــذر مــن تبعاتــه والــذي تعمــل الــدنمارك فــي أراض فلســط
 .سياقه

وشــكر الصــفدي نظيــره الــدنماركي علــى مواقــف بــالده والتزامهــا واالتحــاد األوروبــي باســتمرار العمــل 
 .لتحقيق السالم على أساس القانون الدولي وحل الدولتين سبيًال وحيًدا لحل الصراع

لصــفدي علــى الضــرورة القصــوى إلطــالق مفاوضــات جــادة ومباشــرة علــى أســاس القــانون وشــدد ا
الدولي لتنفيذ حل الدولتين وحماية فرص السالم من التهديد غير المسبوق الذي سيمثله أي قرار اسرائيلي 

 .بضم أراض فلسطينية

 .التطورات اإلقليميةوأكد الوزيران متانة العالقات الثنائية واستمرارية التنسيق والتشاور إزاء 

وبحثــا أيضـــا المســتجدات اإلقليميـــة وتحــدي اســـتمرار تــدفق المخصصـــات الماليــة الالزمـــة لتلبيـــة 
 .احتياجات الالجئين

وأكـــد الصـــفدي ونظيـــراه النرويجـــي والـــدنماركي التضـــامن والتعـــاون فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
  .وتبعاتها

  ٥صفحة  ١٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  االتحاد األوروبي يجدد رفضه للخطط اإلسرائيلية لضم أراض فلسطينية

 

االتحاد األوروبي، سلطات االحتالل اإلسرائيلي، من اتخاذهـا  حذر – قدس برس خدمة –بروكسيل 
قرارات أحادية الجانب في ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية المحتلـة، مؤكـدا عـدم اعترافـه بـأي تغييـرات 

 .جانبيندون اتفاق ال
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جاء ذلك في بيان صادر، عن الممثـل األعلـى لألمـن والسياسـة الخارجيـة لالتحـاد جوزيـب بوريـل، 
 .ونشر على صفحة االتحاد األوروبي الرسمية

وقال بوريل: "ندعو (إسرائيل) بحزم إلى االمتناع عـن أي قـرار أحـادي الجانـب مـن شـأنه أن يـؤدي 
 ."القانون الدوليإلى ضم أراض فلسطينية محتلة، بما يناقض 

واعتبر بوريل أن "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هـو السـبيل الوحيـد لتحقيـق السـالم 
 ."واالستقرار المستدامين في المنطقة

مـا لـم يتفـق اإلسـرائيليون  ١٩٦٧وأضاف أن االتحاد األوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 
 .والفلسطينيون على ذلك

أيار/مـايو، أن "األوان قـد حـان لضـم  ١٧وكان رئيس وزراء االحـتالل بنيـامين نتنيـاهو، أعلـن فـي 
 ."جزء من األراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات اإلسرائيلية

وبموجب بنود االتفاق الذي عقده حزبه "الليكود" مع حـزب "أزرق أبـيض" ينـوي نتنيـاهو فـي خطـوة 
ن وجهة نظر األعراف الدولية، اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة اإلسرائيلية على أجـزاء غير قانونية م

من األراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع "خطة السالم" األمريكية المعروفة إعالميا بـ "صفقة القرن" 
 .المزعومة

ن مساحة الضفة الغربية بالمئة م ٣٠وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 
 .المحتلة

ويعارض المجتمع الدولي الخطط اإلسرائيلية ويعتبر التواجد اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينة، بما 
  .في ذلك شرقي القدس احتالالً 

 ١٩/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس 

* * *  

  ”صفقة القرن“وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد: نريد تقّدمًا محسوبًا في تطبيق 

 

بدايـة تسـلم حكومـة بنيـامين نتنيـاهو وبينـي غـانتس مهامهـا، أمـس  مع – مجلي نظير – تل أبيب
(االثنين)، أطلق وزير الخارجية اإلسرائيلي الجديد، غابي أشكنازي، تصريحات قال فيهـا، إن خطـة الـرئيس 

ميركي، دونالد ترمب، للسالم في الشرق األوسط، هي فرصة تاريخية لترسيم حدود ثابتـة إلسـرائيل، وٕانـه األ
  .سيعمل على تطبيقها بشكل محسوب من خالل الحوار مع الجيران

ســندفع نحــو “وقــال أشــكنازي، خــالل مراســيم تســلمه منصــبه مــن الــوزير الســابق يســرائيل كــاتس 
ل التنسيق مع اإلدارة األميركية، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيـات تطبيق الخطة األميركية من خال 
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السالم القائمة. فالسالم مع جيراننا هو كنز استراتيجي، الحفاظ عليه وتعزيزه يحمالن أهمية قصوى. مصر 
  .”واألردن حليفان مهمان

ــة رســالة بشــكل خــاص إلــى األردن، بعــدما أد ــك عبــد اهللا واعتبــرت هــذه التصــريحات بمثاب ــى المل ل
، حذر فيهـا مـن ضـم إسـرائيل أجـزاء مـن الضـفة الغربيـة، وقـال إن ”دير شبيغل“الثاني، بتصريحات لمجلة 

وٕالـى  ”سـيؤدي إلـى ِصـدام كبيـر مـع األردن، وربمـا يـؤدي إلـى انهيـار السـلطة الفلسـطينية“مثل هذا الضم 

  .”مزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة“

أمــام فــرص إقليميــة مهمــة، أوًال وقبــل كــل شــيء، مبــادرة الســالم التــي أطلقهــا  إننــا“وقــال أشــكنازي 
الــرئيس ترمــب. إننــي أرى فيهــا خطــة مهمــة ومعلمــًا يشــكل خريطــة طريــق، وأرى أن الــرئيس ترمــب يضــعها 

  .”أمامنا فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل لعقود قادمة

ئـيس أركـان الجـيش ومـدير عـام وزارة الـدفاع، إن وقال أشكنازي، الذي شغل في الماضـي منصـب ر 
المهمة األساسية إلسرائيل كانت وستبقى لجم المشروع النووي اإليرانـي ومنـع التموضـع اإليرانـي فـي دول “

موقفهـــا الثابـــت مـــع إســـرائيل فـــي مجابهـــة المشـــروع “وشـــكر أشـــكنازي اإلدارة األميركيـــة علـــى  ”.الجـــوار
  ”.اإليراني

بنيامين نتنياهو، قد عقد أولى جلسات الحكومة الجديدة، في سـاعة متـأخرة وكان رئيس الحكومة، 
مــن مســاء األحــد، بعــد أداء الــوزراء اليمــين الدســتورية، وعــّدد، خــالل الجلســة، مهماتهــا األساســية، وهــي: 
تشكيل مجلس وزاري لشؤون فيروس كورونا، إعادة تحريك عجلة االقتصاد اإلسرائيلي، التصدي لمحـاوالت 

الحصول على أسلحة نووية والتموضع عسكريًا في سوريا، وقضية محكمة العـدل الدوليـة فـي الهـاي  إيران
  .وفرض السيادة اإلسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية

المعـارض، الـذي شـكك فـي أن ينفـذ نتنيـاهو خطـة الضـم وفـرض  ”يمينـا“وفي رد على قـادة حـزب 
  .وع الضم وهو الذي سينفذهالسيادة، قال إنه هو شخصيًا صاحب مشر 

ورد على نتنياهو، نيكوالي مالدينوف، مبعوث األمم المتحدة لعملية السالم بالشرق األوسط، خالل 
ندوة له في المعهد اإلسرائيلي للسياسة الخارجية اإلقليمية، أمس، فقـال إن ضـم إسـرائيل ألراض فلسـطينية 

لي. لكـن األخطـر مـن هـذا هـو أن هـذا الضـم ُيشـّكل محتلة بالضـفة الغربيـة، محظـور بموجـب القـانون الـدو 
تهديدًا كبيرًا ألمن المنطقة وسيلحق ضررًا بآفاق السالم، ويشجع التطرف من جميـع الجهـات، وسـيقلل مـن 

  ”.احتماالت تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربية

يـش “يد، الذي يـرأس حـزب من جهة ثانية، أعلن رئيس المعارضة البرلمانية في إسرائيل، يائير الب
ألن هــذا “، أنــه سيصــوت ضـد تطبيــق الســيادة اإلســرائيلية فـي الضــفة الغربيــة وغــور األردن ”تــيلم –عتيـد 

اتفاق أحادي الجانب وليس جزءًا من اتفاق سياسي. أنا أعارض خطـوات أحاديـة الجانـب. وال أؤيـد تطبيـق 
وشـكك لبيـد فـي  ”.ون تنسـيق مـع األردنيـينالسيادة علـى غـور األردن وال حتـى علـى المسـتوطنات، مـن د
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نوايا نتنياهو بشأن الضم، وقال إن الموضوع عند نتنياهو ليس آيـديولوجيًا وال سياسـيًا، بـل شخصـيًا. فهـو 
  ”.يريد أن يمنع حديث الناس عن قضايا الفساد وعن محاكمته، لذلك يحاول الهاءهم بشيء آخر

ــاهو باشــر العمــل علــى تشــكيل مج للشــؤون السياســية  ”كابنيــت“لــس وزاري مصــغر يــذكر أن نتني
وزيــرًا حتــى اآلن) تــم فيهــا توزيــع المهمــات السياســية  ٣٥واألمنيــة. وبســبب وجــود حكومــة كبيــرة العــدد (

وزيــرًا. ولــذلك؛ فســيكون هــذا  ١٧واألمنيــة علــى عــدد كبيــر مــن الــوزارات، ســيكون عــدد أعضــاء المجلــس 
ــط ــتم اســتدعاؤه للجلســات فق ــه بإقامــة  المجلــس صــوريًا، ي ــرات متباعــدة. وسيســتعاض عن ــي فت مطــبخ “ف

  ”.كحول لفان“وزراء على األكثر، نصفهم من حزبه ونصفهم اآلخر من  ٨أو  ٦من  ”سياسي

وال يوجد إلسرائيل دسـتور وال حـدود مرسـومة، وتعمـل وفـق قـانون أساسـي وضـع مـع قيـام الدولـة. 
ة، إضــافة إلــى قطــاع غــزة، فــي يونيــو (حزيــران) واحتلــت إســرائيل الضــفة الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الشــرقي

١٩٦٧.  

ألـــف إســـرائيلي، ويعتبـــر الفلســـطينيون  ٦٠٠ويعـــيش فـــي مســـتوطنات الضـــفة الغربيـــة أكثـــر مـــن 
  .والمجتمع الدولي، المستوطنات، غير قانونية

   ١٩/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

* * *  

  يحذر من تبعات خطط الضم اإلسرائيلية "إشتية"

 

رئــيس الــوزراء الفلســطيني محمــد إشــتية، مــن "صــيف ســاخن" قــد يواجهــه  حــذر – اهللا رام – واس
ــي  ــاهو وبين ــامين نتني ــدة برئاســة "بني ــزم الحكومــة اإلســرائيلية الجدي ــا تعت القضــية الفلســطينية فــي ضــوء م

  .ة لضم األغوار والبحر الميت والمستوطناتغانتس" تنفيذه من خطط وٕاجراءات غير قانوني

كمــا حــذر رئــيس الــوزراء خــالل الجلســة األســبوعية للمجلــس التــي عقــدت فــي رام اهللا اليــوم، مــن 
د تترتـب علـى تنفيـذ تلـك الخطـط التـي مـن شـأنها أن تقـوض أسـس السـالم فـي االرتدادات الخطيـرة التـي قـ

المنطقــة، داعيــا األســرة الدوليــة إلــى اتخــاذ خطــوات عمليــة ســريعة للجــم تلــك المحــاوالت وذلــك بــاالعتراف 
  .بعاصمتها القدس ٦٧بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 

 ١٨/٥/٢٠٢٠اليوم السعودية 
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  اشتية بندوة أممية:

  القيادة الفلسطينية والعالم اآلن أمام لحظة حقيقة في مواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية

 

ــوزراء محمــد اشــتية: إن  ــيس ال ــال رئ ــي “ق ــة ف ــالم اآلن أمــام لحظــة حقيق ــادة الفلســطينية والع القي
 ”. يعطي أي شرعية لهمواجهة مخططات الضم اإلسرائيلية، وان تشريع الضم في الكنيست اإلسرائيلي ال

يجـب أال ننتظـر التنفيـذ وعلـى المجتمـع الـدولي اتخـاذ إجـراءات لمواجهتـه “وأضاف رئيس الوزراء: 
ــى حــدود  ــة الفلســطينية عل ــراف بالدول ــى إســرائيل واالعت ــات عل وعاصــمتها  ١٩٦٧مــن خــالل فــرض عقوب

  ”.القدس

ارسـة الشـعب الفلسـطيني لحقوقـه جاء ذلك خالل كلمته في ندوة للجنـة األمـم المتحـدة المعنيـة بمم
غير القابلة للتصرف، االثنين، عبر الفيديو، برئاسة الممثل الدائم للسنغال لدى األمم المتحـدة السـيد شـيخ 

  نياغ.

إسرائيل خرقت كافة االتفاقيات الموقعة، والقيادة التي ستجتمع غـدا برئاسـة “وشدد رئيس الوزراء: 
  ”.تناقش الخطوة اإلسرائيلية، وانما ستخرج بقرارات لموجهة ذلكالرئيس أبو مازن لن تشكل لجان او س

مـن أحـد وانمـا جـاءت نتيجـة نضـاالت وتضـحيات السلطة الفلسطينية ليست هبة او هديـة “وتابع: 
أبناء شعبنا، ولن نسمح إلسرائيل بهدمها او سرقتها، فنحن نريد التحـول مـن سـلطة حكـم ذاتـي الـى إقامـة 

  ”.وعاصمتها القدس ١٩٦٧دولتنا المستقلة على حدود عام 

طينية المتواصـلة إسرائيل تريد القضاء على أية فرصة إلقامـة الدولـة الفلسـ“وأردف رئيس الوزراء: 
جغرافيــا، ال ســيما مــن خــالل مصــادرة األراضــي وعــزل القــدس عــن محيطهــا واســتمرار فــرض الحصــار علــى 

  ”.قطاع غزة

مبــادرة ترمــب التــي ال تلبــي الحــد األدنــى مــن حقــوق الشــعب الفلســطيني انتهــت، “وأضــاف اشــتية: 
م دولـي متعـدد األطـراف، بمرجعيـات ونريد التحول من الرعاية الحصرية لعملية السالم الى عقد مـؤتمر سـال

  ”.واضحة وفق القوانين والمواثيق الدولية

األمـم المتحـدة أصـدرت العديـد مـن القـرارات بخصـوص فلسـطين ولـم تطبـق “وتابع رئـيس الـوزراء: 
حتى اآلن، ونطالب األمين العام لألمم المتحدة بتطبيق توفير الحماية الدولية لشعبنا وحماية حـل الـدولتين 

  ”.لتالشيمن ا

 ١٩/٥/٢٠٢٠صدى اإلعالم 
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  المالكي: نفتخر ونعتز بمواقف العاهل األردني في وجه التهديدات اإلسرائيلية بالضم

 

وزيــر الخارجيــة والمغتــربين ريــاض المــالكي برســالة إلــى نظيــره  بعــث – الجديــدة الحيــاة –رام اهللا 
ملكــًا األردنــي وزيــر الخارجيــة والمغتــربين ايمــن الصــفدي، تمنــى فيهــا للمملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة 

 .وحكومًة وشعبًا الصحة والسالمة والخير، واالنتصار على الفيروس وهزيمته

كمـا أكــد الـوزير المــالكي، وفـق بيــان للــوزارة، اليـوم اإلثنــين، "فخـر واعتــزاز دولـة فلســطين بمواقــف 
ان المملكة الثابتة في دعم قضايا شـعبنا وحقوقـه الوطنيـة العادلـة والمشـروعة فـي المحافـل كافـة، والتـي كـ

ثــاني فــي وجـــه آخرهــا الموقــف العربــي األخــوي األصـــيل والصــادق الــذي أعلنــه جاللــة الملـــك عبــد اهللا ال
التهديــدات اإلســرائيلية المتواصــلة بضــم أجــزاء مــن الضــفة الغربيــة المحتلــة، خاصــة األغــوار وشــمال البحــر 
الميت، والذي أكد فيه جاللته مجددًا على وحدة الهدف والمصير والعالقات التاريخية الراسخة بين الشعبين 

ن حقـوق شـعبنا علـى قاعـدة التمسـك بالشـرعية الشقيقين األردنـي والفلسـطيني وقيـادة البلـدين، والـدفاع عـ
الدوليــة وقراراتهــا ومرجعيــات عمليــة الســالم الدوليــة بمــا فيهــا مبــادرة الســالم العربيــة ومبــدأ األرض مقابــل 

 ".السالم وحل الدولتين

كمـا عبــر الــوزير المــالكي فــي رســالته الــى نظيــره األردنــي عــن تقــدير شــعبنا لهــذا الموقــف األردنــي 
بعث برسالة تحذير قوية للحكومة اإلسرائيلية من جهة، وللمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته الشجاع الذي 

  .السياسية والقانونية واألخالقية تجاه معاناة شعبنا وحقوقه

  ١٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  اعتداءات

  حملة اعتقاالت تركزت في القدس

 

 ٧قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، اليـوم الثالثـاء،  اعتقلـت – وفـا – الجديـدة الحيـاة – القدس المحتلة

 .مواطنين واستدعت آخرين من مدينة القدس المحتلة

وأفـادت مصـادر محليـة بــأن قـوات االحـتالل اعتقلــت كـال مـن: أحمـد أبــو غزالـة، ومحمـد الجــوالني، 
هللا الجوالني، وأدهم الزعتري، ورائد الزغير، وعلي جابر، ومحمد الدقاق، عقب دهم منازلهم وتفتيشها وعبد ا

  .في باب حطة بالبلدة القديمة

شــام بشــيتي، لمراجعــة مخابراتهــا فــي مركــز كمــا اســتدعت تلــك القــوات المــواطنين نضــال زغيــر، وه
  .التحقيق والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية" بالمدينة المقدسة



 
١٠

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم الثالثاء، مواطنا من بلدة العبيديـة شـرق  من جهة ثانية، 
  . بيت لحم

ود خليفـة، بعـد دهـم منزلـه وأفادت مصادر أمنية بأن قـوات االحـتالل اعتقلـت المـواطن موسـى محمـ
  .وتفتيشه بحثا عن نجله قتيبة؛ العتقاله، ولكنها لم تجده، فاعتقلت والده

  ١٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  تحذيرات من مسيرة وسلسلة بشرية للمستوطنين حول القدس الخميس المقبل

 

الخبيــر فــي شــؤون االســتيطان بالقــدس أحمــد صــب لــبن، مــن مســيرة ينــوي  حــذر – وفــا – القــدس
تتخللهـا سلسـلة تحـيط بالبلـدة القديمـة، فـي ذكـرى مـا تسـمى بــ"يوم  المستوطنون تنفيذها الخميس المقبـل،

 .١٩٦٧حتالل، وهي ذكرى احتالل القدس عام القدس" لدى حكومة اال

وقال صب لبن، اليوم االثنين، إن هذه السلسة ستكون بديلة عن مسيرة االعالم التـي يـتم تنفيـذها 
سنويا في مدينة القدس والبلدة القديمة، مضيفا انه وفقـا للمعلومـات المتـوفرة، فـإن السلسـلة سـتنطلق مـن 

دة القديمة، حيث سيقف المستوطنون امام باب الخليل، وباب الجديد، القدس الغربية وصوال الى اسوار البل
  .وباب العامود، وباب الزاهرة

وبــين أنــه وفقــا إلعالنــات المســتوطنين، فــإن المشــاركين ســيقفون بمســافات متباعــدة عــن بعضــهم 
وهم يحملون  مترين ونصف تقريبا، ملتزمين بتعليمات وزارة الصحة االسرائيلية المتعلقة بفيروس "كورونا"،

االعــالم االســرائيلية بشــكل يحــيط بالبلــدة القديمــة، وســتجوب ســيارات وشــاحنات الشــوارع، حاملــة ســماعات 
  .موسيقية

نحو حائط ومن المقرر ان تنتهي الوقفة عند السادسة والنصف مساء، حيث ستوجه المستوطنون 
  .يضاً أالبراق لالحتفال هنالك 

تعلن رفضها للمسيرة، وهذا ما دفع المستوطنين الى تقديم وأوضح صب لبن أن شرطة االحتالل لم 
  .اعتراض عبر المحكمة، لدفع الشرطة الى المصادقة وٕاصدار التراخيص المطلوبة لتنفيذها

وكانـت مجموعـة مـا تســمى "منظمـات الهيكـل" المزعـوم، قــدمت التماسـا للمحكمـة العليـا اإلســرائيلية 
للمطالبة بإلزام حكومة االحتالل فتح ساحات المسجد األقصى أمـام اقتحامـات المسـتوطنين، علمـا أن دائـرة 

  رونا".األوقاف اإلسالمية أغلقت "األقصى" منذ نحو شهرين ضمن إجراءات مواجهة فيروس "كو 

" انه جاء في التماس "منظمات الهيكل" أن "جبل الهيكـل" مغلـق أمـام اليهـود ٤٨ونقل موقع "عرب 
  .منذ عدة أسابيع، بينما يسمح لموظفي ورجال دائرة األوقاف اإلسالمية بالتواجد والصالة في المكان



 
١١

هــاب عضــو وعلـق مــدير المســجد األقصـى المبــارك الشــيخ عمـر الكســواني علــى ذلـك بــالقول، إن ذ
الكنيســت المتطــرف أيهــودا غليــك للمحــاكم االســرائيلية لفــتح المســجد األقصــى غيــر مقبــول وال نعتــرف بمــا 

  .يصدر عن محاكم االحتالل

"إننا في دائرة األوقاف االسـالمية لـم نتعامـل مـع االحـتالل ومـع  وقال الكسواني في تصريح صحفي
ذ مجلـس األوقـاف االسـالمية قـرار اغـالق المسـجد وبهذا الخصـوص اتخـ ١٩٦٧محاكم االحتالل منذ العام 

األقصــى للحفــاظ علــى الــنفس البشــرية ولــيس لســبب سياســي للحفــاظ علــى صــحة شــعبنا وحتــى ال ينتشــر 
  المرض خالل التجمعات التي تحدث في المسجد األقصى اتخذ قرار اغالق المسجد األقصى".

ونحـن قررنـا عـدم فتحـه حفاظـا علـى وأضاف انه فـي حـال فـتح المسـجد األقصـى سـيتوافد اآلالف، 
  .صحة شعبنا من الفيروس

  ١٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  فتى مقدسي يروي تفاصيل اعتداء مستوطن عليه

 

عاًمــا) فــي مستشــفى  ١٧الفتــى المقدســي محمــد فــادي النتشــة ( يرقــد – صــفا –القــدس المحتلــة 
هداسا بالقدس المحتلة لتلقي العالج بعدما أصيب بجروح في رقبته، إثر تعرضه للطعن مـن قبـل مسـتوطن 

 .خالل سيره في شارع يافا غربي المدينة

فتى النتشة ما جرى معه خالل توجهه للقاء أصدقائه فـي شـارع المصـرارة بمدينـة القـدس، وروى ال
 ".أحد المستوطنين الحقه وطلب منه الحديث عدة مرات، إال أنه لم يكترث وواصل سيره إن"قائًال: 

وأضــاف "بــدأ بعــدها بتوجيــه الشــتائم لــي، ثــم توقفــت محــاوًال معرفــة مــاذا يريــد منــي، فــإذا بــه يقــوم 
 ".حبي ثم أخرج سكيًنا وطعنني في رقبتي وهرب على الفور من المكانبس

ابع" شــعرت حينهــا باالختنــاق وعــدم القــدرة علــى التــنفس، وتوجهــت إلــى أصــدقائي الــذين كــانوا وتــ
يبعدون عني عدة أمتار، وأخبرتهم بما جرى، ثم توجهنا لدورية شرطة في المكـان، وتـم إعالمهـم بتفاصـيل 

 ".ما جرى، حيث استدعت سيارة اإلسعاف وجاءت بعد حوالي نصف ساعة

وم في مستشفى "هداسا" للعالج ومراقبة وضعه الصحي، بعد إخاطـة "الجـرح ويرقد الفتى النتشة الي
 .قطب ٥في الرقبة" بـ

بدورها، قالت شرطة االحتالل في بيـان لهـا إن قواتهـا القـت القـبض علـى المشـتبه باالعتـداء علـى 
  .قاصر بواسطة اداة حادة

 ١٩/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 
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  شؤون مقدسية

  مجلس األوقاف يقرر فتح األقصى أمام المصلين بعد عيد الفطر

 

قــرر مجلــس األوقــاف والشــؤون والمقدســات االســالمية رفــع تعليــق دخــول الـــمصلين إلــى الـــمسجد 
االقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد، موضحا أنه سيتم االعالن عن اآللية وٕاجراءات رفـع التعليـق عبـر 

 .ة االوقاف بالتنسيق مع المجلسبيان خاص سيصدر عن دائر 

وقــاف فــي بيــان صــدر عنــه، اليــوم الثالثــاء، عقــب جلســته الطارئــة التــي عقــدها وقــال مجلــس األ 
لـمتابعة مستجدات األوضاع الصحية الـمتعلقة بجائحة كورونا، انه وعلى مدى الفترة السابقة كـان وال يـزال 

ول يتابع يوميا أي تطور ايجابي يتعلق بانحسار حّدة الوباء، حتى يقلص قدر االمكـان مـن فتـرة تعليـق دخـ
  .الـمصلين، حرصا منه على استمرار اعمار الـمسجد األقصى الـمبارك بالـمصلين

وأضاف البيان، أن مجلس األوقاف وفي ضوء االنحسار النسبي النتشار الفيروس، وبعـد استشـارة 
الـمرجعيات الطبية الـمختصة، وتأكيدا علـى أن قـرار رفـع التعليـق يتخـذه فقـط مجلـس األوقـاف والــمرجعيات 

  .طبية، فقد تقرر فتح األقصى بعد العيدال

  ١٩/٥/٢٠٢٠صدى اإلعالم 

* * *  

  تقارير

  تحارب الفلسطينيين برموزهم إسرائيل

 

نـبض المتوســط بموانئهــا يومـا، فــان كلمتهــا الحــرة  كمــا – ســالمة هـال – الجديــدة الحيــاة – بيـروت
القـدس “ى الصـحف أولـعبرت حدود المشرق العربي والعالم فكانت صحافتها سباقة بعـد مصـر فـي اصـدار 

 .١٩٣٦أول اذاعة فلسطينية عام  ”هنا القدس“ واطالق ١٨٧٦باللغتين العربية والتركية عام  ”الشريف

ما يزيد عن األربعين صحيفة فلسطينية وزعت في فلسطين وخارجها.. كان هـذا قبـل هجـرة اليهـود 
 ”.األرض بال شعب“ومقولة 

ى للـدفاع عـن الـوطن ولـالصحافة الفلسطينية التي فرض عليها ان تكـون فـي خطـوط المواجهـة األ 

ي حيكــت ضــد فلســطين وفضــح الجــرائم التــي ارتكبــت بحــق شــعبها، ورغــم كــل وكشــف خفايــا المــؤامرات التــ
الضغوط التي مارسها االستعمار البريطاني وبعده الصهيوني عليها ما زالت حتى يومنا تـدفع ثمـن رسـالتها 
فــي كشــف الحقــائق المــرة التــي يفرضــها واقــع االحــتالل علــى المــدن والبلــدات الفلســطينية والــذي ال يــوفر 

لفترات غير محددة وقابلـة للتجديـد وٕاغـالق  ”تهم“في وسائلها من القتل المباشر واالحتجاز دون العاملين 
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، وليس آخرها تمديد إغالق مكتب تلفزيون ”التحريض على العنف“المؤسسة التي يتبعون لها تحت حجة 
نة وفي أراضي ومنع طواقمه من العمل في المدي  فلسطين بمدينة القدس المحتلة من قبل سلطات االحتالل

 . ضافيةإأشهر  ٦لمدة  ١٩٤٨عام 

التـواريخ إلـى  عن هذا القـرار تقـول الكاتبـة واألكاديميـة د. منـى فيـاض: يبـدو واضـحا إذا مـا نظرنـا
التــي بــدأت فيهــا ســلطات االحــتالل اغــالق مكتــب تلفزيــون فلســطين فــي مدينــة القــدس المحتلــة، ان األمــر 

محاربتهــا ألن الحــروب ليســت  إســرائيلات الرمزيــة التــي تنــوي وهــو مــن العالمــ ”صــفقة القــرن“مــرتبط بـــ 
 .أيضاً بالسالح فقط والسياسة انما بالرموز 

يون يتعـاملون سـرائيلوتضيف فياض: الحروب النفسية تقـوم علـى بروباغنـدا معاديـة ومضـادة، فاإل
يهيئونهــا ان مــع تلفزيــون فلســطين فــي القــدس المحتلــة اليــوم وكأنــه ســفارة موجــودة علــى أرض يعــدونها و 

وعاصمة لها ويسعون للحصول على اعتراف العالم بها، وبالتالي فـان االعتـداء علـى  سرائيلتكون أرضا إل
وجود وحق التلفزيون التاريخي بالعمل في القدس المحتلة هو جـزء مـن االعتـداء علـى الشـعب الفلسـطيني 

 .كالغربال والموصولة بالجسور واألنفاقوٕابعاده عن ارضه التاريخية وحصره في األماكن المحددة المخترقة 

وأكــدت فيــاض ان تلفزيــون فلســطين لــيس إال جــزءا مــن معركــة رمزيــة ألن وجــود الشــعوب مــرتبط 
بالرموز األساسية، فلم يكن االرتباط التاريخي بالمسـجد األقصـى المبـارك والتأكيـد علـى أحقيـة الصـالة فيـه 

 .يريدون القضاء عليه  ”رمز فلسطيني“ن فلسطين هو لدى الناس اال ألنه رمز اسالمي، وكذلك تلفزيو

الصــورة “ويعلــق رئــيس تحريــر موقــع جنوبيــة الصــحفي علــي األمــين علــى قــرار االحــتالل بــالقول: 
والكلمة ونبض الصوت الفلسطيني هو ما يعبر اليوم عن قضية الشعب الفلسطيني، تلفزيـون فلسـطين هـو 

يقـة مـن خـالل اغـالق مكاتـب التلفزيـون، هـو إعـالن الفـالس كل ذلك، وقيام االحتالل بمحاولة طمـس الحق
االحتالل، الذي بات يضيق حتى بالصورة، تلك التي تحمـل فـي طياتهـا حيـاة المقدسـيين، الـذين لـم تتوقـف 
محاوالت انهاء وجودهم، بوهم أن ذلك سـيغير مـن هويـة األرض والشـعب، ثمـة مـا يسـتفز كـل انسـان علـى 

بالحق والحرية والعدالة، ان يمنـع علـى تلفزيـون فلسـطين ان يمـارس أبسـط هذه األرض، كل انسان مؤمن 
ن فــي القــدس عبــر نقــل أفــراحهم وهمــومهم وتطلعــاتهم، هــو اعــالن صــارخ بــأن واجباتــه تجــاه الفلســطينيي

االحــتالل بــات أضــعف ممــا كــان، وهــو ايــذان بــأن كــل محــاوالت التهويــد والضــم، لــن تجــدي نفعــا طالمــا ان 
 .الصوت والصورة والحقيقة تقض مضاجع االحتالل

، وتحد جديد وانتصار هو وسام شرف على صدر العاملين في مؤسسة تلفزيون فلسطين“واضاف: 
واضح، للكلمة وللصورة والصوت، وٕاثبات جديد ان الشـعب الفلسـطيني حـي فـي قضـيته وفـي خيـار التحـرر 
وهنا النصر الحقيقي، والبقية ستأتي.. اغالق مكاتب تلفزيـون فلسـطين اجـراء قـام بـه المهـزوم ولـيس مـن 

 ”.يدعي االنتصار
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إلـى  كلية االعالم بالجامعة اللبنانية د. خالد العـزي ويشير الكاتب والصحفي واألستاذ المحاضر في

فـتح مكاتــب للمؤسســات االعالميــة الرســمية الفلســطينية والخاصـة وفــتح اعتمــادات للصــحفيين فــي القــدس 
تسمح لهم في العمل لصالح تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة وهم يحملون  ٤٨المحتلة وأراضي 

ه المناطق ويتكلم معظمهم العبريـة مـا يسـهل لهـم نقـل المعلومـات للمشـاهد جوازات عبرية ويعيشون في هذ
الفلسـطيني ونقــل اآلراء المتوازيـة لمــا تقــوم بـه الدولــة العبريـة وتحديــدا تحركاتهــا ضـد الشــعب القلســطيني. 
ويؤكد ان تمديد اغالق مكتب تلفزيون فلسطين يدخل في اطارين األول تخلي الدولة العبرية عـن تعهـداتها 
أمام المجتمع الدولي ونقـض كـل االتفاقـات الدوليـة الموقعـة مـع السـلطة الفلسـطينية، وثانيـا.. يـأتي تمديـد 

كدولة محتلة ضد الشعب الفلسطيني وضد مؤسساته في اطـار  إسرائيلالغالق في اطار الحرب التي تشنها 
الخـروج مـن إلـى  ذي يهـدفالحرب الذي يقوم بها كيان العدو وسلطته المتطرفة في ظل السكوت الـدولي الـ

 .اتفاق السالم مع الشعب الفلسطيني

ويضـــيف: مـــن هنـــا فـــان عمليـــة االغـــالق تـــأتي ضـــمن حجـــب المعلومـــات واألخبـــار عـــن الشـــعب 
الفلسطيني في اطار حرب المعلومة التي تعتمد على إبعاد الحقيقية عن المتلقي كـي تبقـى الرسـالة ناقصـة 

 .داثومشككا بها من الجهات المتلقية لألح

االعالمية ديانا مقلد تضع قرار االغالق في اطار المزيد من التضييق والتطويق لحق الفلسـطينيين 
ـــع  ـــر عـــن واق ـــة حـــرة رســـمية ومســـتقلة لتعب ـــاك مســـاحات اعالمي ـــون هن ـــروض ان تك ـــالتعبير فيمـــا المف ب

 . الفلسطينيين المرير، لكن ال نشهد سوى المزيد من تطويقهم

اد العشي حرقة على ما يجري في االراضـي الفلسـطينية وتقـول: نحـن وتنبض كلمات االعالمية سع
نمر بأتعس أيامنا حين نشاهد القدس كيف تستباح، لألسف صارت فلسطين تمر بالخبر الثاني أو الثالث.. 
وكأن العالم العربي اعتاد االحتالل.. ولكننا على قناعة وايمان وثقة بان الشـعب الفلسـطيني لـن يقبـل ولـن 

ن يبيع فلسـطين تحـت كـل الضـغوط التـي تمـارس عليـه ال سـيما مـن الضـغينة ترامـب الـذي يـدعم يرضخ ول
أبـد إلـى  يين.. القـدس عربيـة وتبقـى عربيـةسـرائيلي اكثـر مـن اإلإسـرائيلوهو في الحقيقة اثبت انه  إسرائيل

 .اآلبدين مهما اشتد الهجوم عليها وعلى كافة رموزها بما فيها االعالمية

ان موجــات اليــأس مهمــا علــت ال يمكــن لهــا ان تضــعفنا، فــنحن مــن نقــوي مبادئنــا وتخــتم العشــي: 
  .ونرسخ أكثر حقيقة فلسطين التاريخية التي ال بد للنائم ان يستيقظ يوما عليها

 ١٩/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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  آراء عربية

  الملك: الضم يعني الصدام الكبير وكل الخيارات مفتوحة

  

 د. فايز بصبوص الدوايمة

للنكبة الفلسطينية وفي لقاء لجاللة الملك مـع اشـهر الصـحف األلمانيـة  ٧٢خالل إحياء الذكرى ال
والعالمية ديرشبيغل بعث جاللته برسالة غير مسبوقة في الوضـوح واإلصـرار والـى كـل مـن يهمـه االمـر فـي 

قليم والعالم بان اقدام الكيان الصهيوني على تنفيذ مخطـط ضـم أجـزاء مـن الضـفة وغـور األردن سـيؤدي اإل
 .الى صدام كبير مع األردن وان كل الخيارات مفتوحة

هــذا الوضــوح واإلصــرار والــذي يصــل الــى مســتوى التحــدي لــم تعهــده مــواطئ الســمع لــدى الكيــان 
ما يتبجح بـه بنيـامين نتنيـاهو بانـه اسـتطاع ان يـروض  الصهيوني وخاصة من رئيس وملك عربي في ظل

القيادات الرسمية العربية بالعصى والجزرة فيما يخص مخططاته اتجاه القضية الفلسطينية فجـاءه ردا بهـذا 
المســتوى مــن الحــزم وهنــا يجــب علــى صــناع القــرار فــي الكيــان الصــهيوني وفــي دولتــه العميقــة ان يعيــدوا 

قا نحـو األردن وصـالبة موقفـه الـذي ال يتسـم بـالتنظير اإلعالمـي المسـتهلك انمـا حساباتهم في االتجاه شـر 
ينســحب الــى التطبيــق العملــي لكــل المواقــف األردنيــة المعلنــة وغيــر المعلنــة وهــذه ترجمــة حقيقيــة لمفهــوم 
الخطــوط الحمــر األردنيــة والتــي لــن تســمح ان تمــر قضــية بمســتوى الضــم دون رد فعــل يتمــاهى ومســتوى 

الــذي يســتمد قوتــه وجبروتــه مــن خــالل الثقــة المطلقــة لجاللــة الملــك بــالقوات المســلحة واألجهــزة الحــدث و 
األمنية واالسناد الشعبي غير المسبوق الـذي يتـرجم فـي كـل يـوم ويـراكم اصـطفاف كبنيـان مرصـوص خلـف 

نفـيس فـي قيادته الفذة التي عبرت بكل وضوح عـن آمـال الشـعب األردنـي وعـن اسـتعداده لتقـديم الغـالي وال
ســبيل القضــية الفلســطينية والمقدســات اإلســالمية والمســيحية والوصــي عليهــا وحــارس بواباتهــا علــى مــدار 

 .التاريخ

ــين  ــى تأخــذ بع ــة حت ــات المتحــدة االمريكي ــدا وبشــكل مباشــر الــى الوالي ــذهب بعي ان هــذه الرســالة ت
االعتبــار هــذا الموقــف الــذي وضــع خيــارات األردن مفتوحــة فــي التصــدي لهــذه العنجهيــة الصــهيونية الغيــر 

  .مسبوقة

ل االتفاقـات ان ما جاء في لقاء جاللة الملك وما صرحت به السلطة الفلسطينية من التحلل مـن كـ
مـــع الكيـــان الصـــهيوني فـــي حالـــة الضـــم هـــو يوضـــح وبكـــل وضـــوح وللمـــرة االلـــف ان التنســـيق األردنـــي 
والفلسطيني على المستويين الشعبي والرسمي هـو قضـية مسـلمات مسـتدامة وليسـت خاضـعة فـي تطـورات 

االنغمـاس األردنـي  الواقع السياسي الموضوعية والذاتية وان هذا الوضوح في ظل احياء ذكرى النكبة يعنـي
الشامل والكامل مع الشعب الفلسطيني بغـض النظـر عـن الغيـاب شـبه الكلـي لمواقـف الـدول العربيـة والـذي 
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يعيـد التــذكير بأننــا فـي صــف مواجهــة واحـدة كجســد واحــد وبــذلك نحـن علــى قناعــة مطلقـة بــان نتــائج تلــك 
 .ية واإلسالمية التاريخيةالمواجهة ستكون دون ريب لصالح قوى الحق وأصحاب الرسالة العروب

ولم يغفل جاللة الملك عن ابراز المستوى المتقدم الذي تبوؤه األردن في معركته ضـد وبـاء كورونـا 
وًذًكر أيضا بالمضمون ان ما قبل كورونا على صعيد العالقات الدولية السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة 

لـة الملـك بـان التكامـل االممـي ال يمكـن ان يعطـي نتـائج ال يمكن ان يكون كما بعدها فقد أعاد التـذكير جال 
حقيقية من اجل اإلنسانية اال اذا كان يعبر عن سلوك سياسي انساني كحلقة مركزية في منظومة العالقات 
الدوليــة مــا بعــد كورونــا كلنــا فخــر بــك جاللــة الملــك كمــا تفتخــر بنــا فــي كــل محفــل وكــل لقــاء وكــل تصــريح 

  .ة وفي كل مواجهة مهما كان شكلها ومهما كانت عناوينهاسنكون خلفك في كل معرك

 ٢٢صفحة  ١٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  عبرية مترجمةآراء 

  الخيار األردني ومصيدة اليمين اإلسرائيلي: 

 المقبل؟” غول الضم“أولوية األماكن المقدسة أم 

  

  )١٨/٥/٢٠٢٠ هآرتس( تسفي برئيل بقلم:

أوضح عبد اهللا ملك األردن بأن من يريد أن يقيم تعاونًا في كل المجاالت مع األردن ال يستطيع في 
األلمانيـة قـال الملـك إن الضـم سـيقود ” ديـر شـبيغل“جلة الوقت نفسه أن ينفذ حلم الضم. في مقابلة مع م

زعماء يـدفعون قـدمًا بحـل الدولـة الواحـدة “إلى مسار التصادم مع األردن وأن األردن يفحص كل الخيارات. 
ال يفهمون ماذا سيكون معنى هذه الخطوة. مـاذا سـيحدث إذا انهـارت السـلطة الفلسـطينية؟ سـيكون حينهـا 

تطرف في المنطقة. إذا ضمت إسرائيل الضفة في تموز فسيقود هذا إلى صراع كبيـر المزيد من الفوضى وال
ال أريد التهديد أو خلق جو مواجهة، لكننا نفحـص كـل االحتمـاالت. نتفـق مـع دول كثيـرة فـي … مع األردن

  .”أوروبا والمجتمع الدولي بأنه القانون الذي يقول إن القوي ينتصر ال يجب تطبيقه، في الشرق األوسط

نيســان الماضــي أعلــن الملــك بأنــه ال يمكــن لمزارعــي الغمــر بــوادي عربــة مواصــلتهم فالحــة  فــي  
لكنـه شـرعي ” غيـر ودي“األرض التي تم تأجيرها في الماضي إلسرائيل في إطـار اتفـاق السـالم. هـذا قـرار 

بــر فيــه دالئــل ومتوقــع وال يخــرق اتفــاق الســالم. يــدل القــرار علــى المنــاخ الصــعب فــي األردن، الــذي ال تعت
 مشروعة. –تتجاوز التعاون األمني–التطبيع مع األردن 

سياسة الضـم التـي تبناهـا نتنيـاهو بتشـجيع مـن غـانتس تقـزم ذرائـع التـوتر األخـرى بـين الـدولتين. 
هذه المواضيع التي تسبب توتر كبير في األردن وحتى  –تهويد القدس ومكانة األردن في األماكن المقدسة 

ال تزال على األجندة. ولكن الصراع الدولي سـيجري مـن  –خالف لفظي بينها وبين السعودية  أنها أدت إلى
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اآلن حـول إحبــاط عمليــة الضــم. فـي األســبوع الماضــي، أجــرى األردن اتصـاالت مــع وزراء خارجيــة االتحــاد 
قـي، األوروبي بشأن خطر الضم. مصدر دبلوماسي أوروبي قال للصـحيفة بـأن األردن يسـود فيـه ذعـر حقي

ليس فقط من خرق القانون الدولي الذي يكتنف هذه الخطـوة، بـل مـن رد الجمهـور الـذي يمكـن أن يتطـور 
  في األردن وفي الضفة الغربية وقطاع غزة إذا ما قررت إسرائيل الضم في بداية تموز.

ــت جــدًا فــي أعقــاب األضــرار  األردن غــارق فــي أزمــة اقتصــادية صــعبة بــدأت قبــل كورونــا وتعمق
ــي مظــاهرات ســابقة طلــب المتظــاهرون أمــاكن عمــل ومســاعدات االقتصــ ادية التــي تســبب بهــا الوبــاء. ف

اقتصادية، وذكروا على الهامش معارضتهم للتطبيع مع إسرائيل. ولكـن أسـاس الغضـب فـي هـذه المـرة فـإن 
المس قد يوجه نحو إسرائيل. في المقابـل، تفتـرض إسـرائيل وأمريكـا أن األردن ال يمكـن أن يسـمح لنفسـه بـ

يعتمد األردن ”. ترامب في البيت األبيض بأسس اتفاق السالم، وخاصة في الوقت الذي يجلس فيه الرئيس
مليار دوالر في السنة، بل وعلى قدرتـه فـي الحصـول علـى مصـادر  ١,٥على مساعدات الواليات المتحدة، 

تمويل بضمانة الواليات المتحدة ودعمها. ومشـكوك فيـه أيضـًا إذا كـان الملـك يسـتطيع االعتمـاد علـى دعـم 
د الضم. عالقة السعودية مع البيت األبيض متوترة علـى خلفيـة عربي، ال سيما سعودي، لخطوة حقيقية ض

حرب النفط، وباتت مكانة بن سلمان داخل الكونغرس فـي الحضـيض. يقـدر األردن أن إلغـاء اتفـاق السـالم 
  سيعطي إسرائيل حرية عمل لتحقيق أحالم اليمين في الحرم وٕاعادة فكرة الوطن البديل للفلسطينيين.

قبـل بضـعة أسـابيع بـدأ “ر ليبرمـان السـاحة العامـة فـي إسـرائيل عنـدما قـال في شباط أشعل افيغدو 
نتنياهو بجولة في أوساط السكان وتحدث عـن الضـم. لـم أفهـم سـبب عـدم تقـديم ذلـك للتصـويت مـع وجـود 
أغلبية مطلقة بدعم منا، إلى أن تبين لي قبل بضعة أيام بأن نتنياهو، في مـوازاة هـذه األقـوال، نقـل رسـالة 

”. عليه أال يقلق، ألن األمر يتعلق بانتخابات، ولن يكون ضم“هاز األمن إلى الملك عبد اهللا تقول: عبر ج

الليكود نفى واألردن لم يؤكد ولم ينف. ولكن في هذه األثنـاء أضـيفت تصـريحات شخصـيات رفيعـة أمريكيـة 
للضــم خــالل أســابيع  منهــا الســفير األمريكــي فــي إســرائيل، دافيــد فريــدمان، الــذي أكــد أن واشــنطن جــاهزة

  محدودة.

وزير الخارجية مايك بومبيـو الـذي جـاء لزيـارة خاطفـة إلـى إسـرائيل، األربعـاء الماضـي، لـم يواصـل 
طريقه إلى عمان ولم يسمع ولو علنًا أقواًال يمكن أن تهدئ الملك عبد اهللا. إضافة إلى ذلك، أوضح بومبيو 

المتحدثــة بلســان وزارة الخارجيــة ”. الفلســطينيينموضــوع للنقــاش بــين إســرائيل و “بــأن مســألة الضــم هــي 
مــن المهــم أن يعــود الطرفــان إلــى خطــة ترامــب “مورغــان اوتيغــوس، كــررت الشــعار المعــروف القائــل بأنــه 

  ، في حين لم يذكر األردن على أنه صاحب شأن.”ويجلسا على طاولة المفاوضات لتطبيق الخطة

أمريكــا نحــو الضــم. ولألســف الشــديد، ال يمكنــه  يســتنتج األردن بــأن إســرائيل تســارع الخطــى بــدعم
القيام بالكثير باستثناء التحذير والتهديد. دكتور حسن براري، المحاضـر فـي العالقـات الدوليـة فـي الجامعـة 
األردنية والذي يعرف عن قرب الوضع السياسي والرأي العـام فـي إسـرائيل، شـرح فـي مقـال نشـره فـي موقـع 
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دعو إلى إجراء حوار مع اإلسرائيليين إلقناع الجمهور اإلسرائيلي بتغييـر موقفـه األردني، بأن من ي” الرأي“
ــين اإلســرائيلي ويعطــي الشــرعية لسياســة التوســع “فهــو مخطــئ تمامــًا.  هــذا التــدخل ال يخــدم ســوى اليم

ــى شــركاء ”اإلســرائيلية ــب. وثمــة شــك فــي اعتمــاد األردن عل ــي الحكومــة، ال ســيما ” أزرق أبــيض“، كت ف
كنازي، كــي يوقفــوا هــذا التــدهور، رغــم أنهــم سيعارضــون خطــوات أحاديــة الجانــب وأن كــل ضــم غــانتس وأشــ

  ، غير أن هذا تعبير فارغ ال يقدم موقفًا بديًال منطقيًا وواقعيًا.”يجب أن يتم بموافقة دولية“

  ٢٠صفحة  ١٩/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

   

 

 

 

  

  

  

* * *  

  معلومة مقدسية

 أبـواب ٥ منهـا بـاب ١٣ إلـى عـددها ويصـل األبـواب، مـن العديـد علـى القديمـة البلـدة سور يحتوي

  .األقصى المسجد مع مشتركين

 وبـاب الخليـل بـاب السـاهرة، بـاب العـامود، بـاب النـاس: بـين المشـهورة القديمـة البلـدة أبـواب ومن

  .المغاربة

  

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 
المقاالت المترجمة لكتّاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 

ة لها بهدف وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارض

 اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك.
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  باب العامود - ٢

 الجـدار وسـط فـي البـاب يقـع إذ والعتيقة التاريخية القديمة البلدة أبواب إحدى من العامود باب يعد

 نسـبة اسـمه واكتسـب والواد، الزيت خان طريق اسمهما شارعين إلى ويوصل القديمة البلدة لسور الشمالي

 كـان ألنـه دمشـق باب و إليها يؤدي ألنه نابلس باب باسم أيًضا ويعرف الباب عند كان روماني عمود إلى

 الجــزء ببنــاء هادريــان وقــام اســطفان، القــديس وبــاب النصــر ببــاب أيًضــا وســمي الدمشــقية القوافــل مخــرج

 العثمـانيين بنـاء يظهـرم (١٥٣٨ عـام القانوني سليمان فبناه العلوي أما م١٣٥ عام في الباب من السفلي

 أعلــن إذ ظالمــة تهويديــة حملــة البــاب يقــاوم اآلن وهــو) ظــاهر وغيــر أســفله فهــو الرومــاني بنــاء أمــا االن

 تسـبب وأيًضـا المنطقـة هويـة علـى سـتؤثر التـي الحفريات بسبب الباب سيغلق بأنه م١٩٦٧ عام االحتالل

  .للمقدسيين اقتصادية بأزمة إغالقه

 قوس فهو المدخل أما، وممر وعقد مدخل من يتكون، وقوي مرتفع فهو الباب شكل وصف عن أما

 نقـش البـاب أعلـى ويوجـد أمنيـة أهـداف لـه ثقـوب فوقـه نحتهما تم حجريتين دعامتين على يقف جًدا كبير

 بالمقرصــنات المعروفــة العمـارة يميزهــا قبــب وذات مجوفـة فهــي البــاب حنيـات عــن أمــا البنـاء، تــاريخ يوثـق

 أجمـل مـن وهـو بالنحـاس مكسو الخشب من الباب مدخل جوانب وتتكون والدائرية، كالنجمية أشكال وأيًضا

ــدة أبــواب  لهادريــان تمثــال يحتــوي الرومــاني العمــود وكــان وزخرفــة، معماريــة هندســة وأكثرهــا القديمــة البل

   الروماني.

 ســفلي واآلخـر – اآلن الظــاهر – البنـاء عثمــاني األعلـى وهــو أحـدهما مســتويين مـن البــاب يتكـون

 أي القوس يحيط وكان، فقط منه والغربي الجانبي المدخل رؤية ويمكن الشكل ثالثي نصر قوس من مكون

 متـر ٤,٥ فهو الباب عرض عن أما الواد، طريق إلى تؤدي وكبيرة واسعة غرفة على يحتويان برجين العقد

 كبيــرين بــرجين شــكل علــى بقــوس المــدخل وينتهــي اهللا)، رســول محمــد اهللا إال إلــه (ال عبــارة عليــه ونقشــت

 إلى الباب ويؤدي الزينة وبعض تاجين وأعالهما الداخل من الباب لتحصين عمودين على يرتكزان متقابلين

   السور. داخل إلى متقاطع وسقفه اليسار ثم اليمين إلى ينعطف مقبب مروحي سقف ذو ممر

 اآلن وهـو الرومـاني الشـارع مـن جـزء وفيـه العـامود بـاب تطـور يـروي متحف السفلي القسم ويضم

 .– البناء عثماني – اآلن الظاهر الباب مستوى عن منخفض
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
Safadi discusses means to counter Israeli annexation plan with Norwegian,  

Danish FMs 
 
By JT - May 18,2020 - AMMAN -  Foreign Minister Ayman Safadi on Monday reviewed means 
to deter Israel from annexing occupied Palestinian territories in separate conversations with the 
foreign ministers of Norway and Denmark. 
In a telephone call with his Norwegian counterpart Ine Marie Eriksen Søreide, Safadi warned 
that annexation of Palestinian land would “kill” the two-state solution and undermine 
opportunities to realise permanent and comprehensive peace, according to a Foreign Ministry 
statement. 
The two ministers covered means of joint action to create a “real horizon” to achieve peace 
through serious, effective and direct negotiations based on international law. 
They also reviewed preparations for a meeting of the Norway-headed communications 
committee on supporting the Palestinian economy, which will be held virtually on June 2. 
In this regard, Safadi highlighted the importance of reaching “clear stances” rejecting the 
annexation and warning against its repercussions, as well as supporting the two-state solution as 
the only means to end the conflict. 
Safadi also discussed the issue of Israeli annexation with his Danish counterpart Jeppe Kofod 
over the phone as part of Jordan’s efforts to reach a global position against Israeli measures to 
annex settlements, the Jordan Valley and the northern Dead Sea area in occupied Palestine. 
The two top diplomats went over international stances regarding the Israeli annexation of 
Palestinian lands, mainly the European position rejecting any such moves and warning against 
their repercussions. 
Safadi and Kofod also highlighted the “deep-rooted” Jordanian-Danish relations and the 
continuous coordination and consultation over regional developments, including financial issues 
related to securing the necessary funding to meet refugees’ needs. 
Meanwhile, Safadi and the two ministers stressed the significance of solidarity and cooperation 
in the fight against the COVID-19 pandemic and its repercussions.  
Jordan Times May 18,2020  

    * * * 

IUMS calls for global action against Israel’s annexation plan 
 

GAZA, (PIC) - The International Union of Muslim Scholars (IUMS) has urged the Muslim 
nation and the world to stand against Israel’s plan to annex parts of the occupied West Bank and 
help the Palestinians in their struggle to liberate their lands and Jerusalem. 
In a statement, IUMS secretary-general Ali al-Qaradaghi denounced the US administration for 
supporting Israel’s annexation step and held it responsible for Israel’s aggressive practices. 
Qaradaghi accused the Israeli occupation authority of exploiting the world’s preoccupation with 
the coronavirus pandemic as well as the strong US support for its action and the Arab nation’s 
impotence and silence to carry out its plots in Palestine. 
He applauded all the countries that support the Palestinian cause, especially those who voiced 
their rejection of Israel’s expansionist projects like Jordan. 
 The Palestinian Information Center May 18, 2020 
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Germany donates 700,000 euros to an East Jerusalem hospital 
  

RAMALLAH, Monday, May 18, 2020 (WAFA) – Germany has recently provided 700,000 euros 
in donation for the Augusta Victoria Hospital in its fight against the ongoing COVID-19 
coronavirus, according the German Representative Office in Ramallah. 
Head of the Representative Office of the Federal Republic of Germany in Ramallah Christian 
Clages visited the Augusta Victoria Hospital (AVH) today to witness the efforts of the hospital 
to fight COVID-19, according to the statement of the representative office. 
Germany supports AVH through Diakonie Katastrophenhilfe, the Protestant Agency for 
Diakonie and Development, and has recently provided 700,000 Euros for response to the 
COVID-19 crisis. 
The AVH is the only specialized hospital for cancer and kidney diseases patients in the 
Palestinian Territories, amongst of them are 30 % patients from Gaza. Germany historically 
holds strong religious and cultural links to the Augusta Victoria Compound and has proven to be 
a reliable partner to the hospital. The Lutheran World Foundation (LWF) is running the 
compound. 
“We are facing a pandemic”, he said, “and we must work together with strength and resilience to 
fight it”. He added, “I am happy that the support comes in time to help the hospital defend its 
staff and patients from this vicious virus and carry out its essential mandate.” 
The German Representative Sieglinde Weinbrenner, LWF Representative, Jerusalem Program, 
stated that, “We thank Germany for the continuous support. Our cooperation touches all areas of 
hospital operations from technology enhancement to human resources capacity development, and 
comes now to the fore as we fight the pandemic”. 

WAFA May 18, 2020   

* * *  

Premier: Israel’s annexation move threatens regional security, stability 
  

RAMALLAH, Monday, May 18, 2020 (WAFA) – Premier Mohammad Shtayyeh today warned 
of the threat Israel’s prospective move to annex parts of the occupied West Bank poses to 
regional security and stability. 
In a phone conversation with his Swedish counterpart Stefan Löfven, Shtayyeh discussed several 
issues, with particular focus on the challenges posed by Israel’s move to apply sovereignty over, 
in other words annex, large swaths of the occupied West Bank. 
He called on the European Union to take a unified decisive stance that would hold Israel liable 
for its violations of international law and United Nations resolutions, and stressed the need that 
other EU countries would follow the suit of Sweden by recognizing the State of Palestine based 
on the pre-1967 borders, with East Jerusalem as its capital. 
“We should face together the threat [that Israel’s planned annexation] poses not only to the 
Palestinian territories and rights, but also to regional security and stability, and that undermines 
the principle of commitment to the international law,” he stated. 
He pointed out that President Mahmoud Abbas sent several letters to various actors, particularly 
the Middle East Quartet and the United Nations, urging them to convene an international peace 
conference based on international law. 
He stressed that the Palestinian leadership would convene Tuesday to discuss the response to 
Israel’s annexation threat, and that it would not remain committed to agreements that Israel has 
violated on several levels. 
Löfven stated that Israel’s annexation threat constitutes a violation of international law and 
would destabilize the region, and that any solution to the 'Palestinian-Israeli conflict’ should be 
based on the two-state solution. 

WAFA May 18, 2020   
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EU says it will not recognize any unagreed on changes  
to the West Bank’s 1967 borders 

  
BRUSSELS, Tuesday, May 19, 2020 (WAFA) – While congratulating Israel for the formation of 
its new government, European Union High Representative Josep Borrell reminded Israel, in light 
of its plans to annex occupied West Bank Palestinian land, that the EU will not recognize any 
unagreed on changes to the 1967 borders. 
“International law is a fundamental pillar of the international rules-based order. In this respect, 
the EU and its Member States recall that they will not recognize any changes to the 1967 borders 
unless agreed by Israelis and Palestinians. The two-state solution, with Jerusalem as the future 
capital for both States, is the only way to ensure sustainable peace and stability in the region,” 
said the EU’s foreign policy chief in a statement. 
“We strongly urge Israel to refrain from any unilateral decision that would lead to the annexation 
of any occupied Palestinian territory and would be, as such, contrary to International Law,” he 
said. 
Borrell said the EU notes “with grave concern” the provision to be submitted for approval by the 
Israeli cabinet on the annexation of parts of occupied Palestinian territories, as stated by Israeli 
Prime Minister Benjamin Netanyahu when presenting his government to the Israeli parliament, 
the Knesset, on 17 May and as envisaged in the coalition agreement signed earlier. 
He reiterated that with regard to the Middle East peace process, “the EU is willing to support and 
facilitate resumed meaningful negotiations between the two parties, to resolve all final status 
issues and achieve a just and lasting peace. We stand ready to engage immediately with the new 
government and with all relevant stakeholders.” 

WAFA May 19, 2020  

* * *  

Israeli forces detain, summon Palestinians in occupied East Jerusalem 
  
JERUSALEM, Tuesday, May 19, 2020 (WAFA) - The Israeli authorities detained this morning 
seven Palestinians from occupied East Jerusalem and summoned others for interrogation as part 
of its effort to prevent any Palestinian activity in the occupied city, said local sources. 
They told WAFA correspondent that Israeli forces raided homes of Palestinians in Jerusalem’s 
Old City and detained seven people. 
Two others who apparently were not at home during the raids, were summoned to appear at the 
notorious Israeli Russian Compound interrogation center in West Jerusalem. 
  WAFA May 19, 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 روناكو  ظروف من والقدس فلسطين

 االحـتالل يزيـد الـذي الصـعبة الظـروف هـذه فـي خاصة والقدس فلسطين في الصامدين األهل عن والمعاناة

 ومـرآى مسـمع علـى تجـري هـذه معانـاتهم أن والمحزن والمؤسف اليومية، معاناتهم من البغيض اإلسرائيلي

  وغيرها. العالمية الصحة منظمة فيها بما ومنظماته كله العالم

 وسـيبقى الـدوام علـى كانـت كمـا عربيـة حـرة والقدس فلسطن لتعود االحتالل وظلم البالء يرفع ان اهللا نسأل

 الـداعم  السـند والمسـيحية اإلسـالمية المقدسـات علـى التاريخيـة الوصاية صاحبة الهاشمية بقيادته األردن

  التوفيق. ولي واهللا الثمن وكان التضحيات بلغت مهما وفلسطين القدس في لألهل

 التالي: اإللكتروني البريد على معنا التواصل الرجاء 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                                   

  

  

  

  
  



 
٢٤

  


