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٣

  األردن والقدس

  األردن ال يقبل بأي إجراءات أحادية الجانب من إسرائيل

  
وزير الدولة لشؤون اإلعالم التأكيد علـى أن األردن ال يقبـل  جّدد –د. عبد الحكيم القرالة  –عمان 

بأّي إجراءات أحادّية الجانب من إسرائيل، مشيرًا إلى حديث جاللة الملك عبداهللا الثـاني لمجلـة ديـر شـبيغل 
لمانية الواضح بهذا الشأن، الذي أكد بأن استمرار إسـرائيل بممارسـاتها قـد يـؤّدي إلـى حـدوث صـدام مـع األ 

  ....األردن
  ٤صفحة  ٢٠/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * *  

 لالحتالل ورادعة لحقوقنا مناصرة الملك تصريحات فلسطينية: شخصيات

  

 مقابلــة بفحــوى فلســطينية ورســمية دينيــة شخصــيات شــادتأ – حبلــة بــوأ علــي – المحتلــة القــدس
 الموقـف علـى كيـدهأت خاللـه جاللتـه جـدد والتـي ةلمانيـاأل  شـبيغل دير مجلة مع الثاني عبداهللا الملك جاللة

 . الفلسطيني الشعب حقوق على وحرصه الفلسطينية القضية تجاه والرسخ ثابتال الهاشمي يردناأل 
 الملك جاللة تصريحات عاليا نثمن نناإ صبري عكرمه الشيخ المبارك قصىاأل المسجد خطيب وقال

 ليس امر وهذا الغربيه الضفة في أراض ضم االحتالل محاوالت موضوع في يتعلق ما نأبش الثاني اهللا عبد
 الواليـه صـاحب بصـفته والمقدسـيين ةيسـالماإل والمقدسات القدس تجاه الثابته بالمواقف جاللته عن غريبا

 .القدس عروبة على الحريصين اعتزاز موضع وهي الهاشميه
ـــام عـــن تردعـــه رادعـــه لمواقـــف بحاجـــه االحـــتالل ان أكـــدو  ـــ ومشـــاريعه بمخططاتـــه القي  ةالتهويدي

 يسـعى وهـو كورونـا فيـروس بمحاربـة العـالم انشـغال تسـتغل الصـهيوني االحـتالل حكومـة وان واالستيطانيه
 . الفلسطيني شعبنا ضد العدوانيه اأمريك بسياسة مدعوما السياده وفرض الضم مخططات لتمرير

 عبـداهللا الملـك تصـريحات والقت يتراجع حتى عليه الضغوط بممارسة يشعر لم االحتالل ان واوضح
 االحــتالل لهــذا ورادعــه الفلســطيني للحــق وداعمــة ومؤيــدة ناصــرةم التصــريحات كــون كبيــرا ارتياحــا الثــاني
 القـاده مطالبـا ،احـد مـن محاسـبته دون انسـانيه غيـر باعمـال ويقـوم ويعربد ويتغطرس يبطش الذي الغاشم
 وتعيد االحتالل تردع ةيٕاسالمو عربية  خطة ضمن الثاني عبداهللا الملك بمواقف مواقفهم في يحذوا ان العرب
 .الصحابه الحق

 : لبدة أبو
 انعكـاس الثـاني اهللا عبد الملك جاللة تصريحات ان لبدهأبو  حسن د. سبقاأل الوزير قال جهته من

 .والقدس فلسطين قضية ولوياتهاأ ولىأ وفي ةماأل لقضايا وانتمائه الدائم لحرصه مباشر
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 المواقـف هـذهو  الحسـين الملـك ثـراه اهللا طيـب والـده المرحـوم لصـورة امتـداد جاللتـه مواقف ان أكدو 
 نهيـارإ ظـل وفـي ةلمانيـاأل  شـبيغل ديـر لمجلـة جاللتـه تصـريحات وان ،ةالهاشـمي العائلـه عن غريبة ليست

ٕاسرائيل و  اأمريك على والضغط القوى الستنهاض والمسلمين العرب لجميع انذار بمثابة تيأتعربية ال الجبهة
 .الشرعي غير والضم للتوسع لكذ دفعها وقد المحدود غيرسرائيل إل ودعمهم حساباتهم لمراجعة

 فاعـل ودولـي يٕاقليمـو  عربـي لموقـف تؤسـس الثـاني عبـداهللا الملـك وتصـريحات مواقف انأضاف و 
 لهــا التصــريحات وهــذه ،والضــم واالســتيطان التوســع مشــاريع عــن والتوقــف االحــتالل حكومــة علــى للضــغط

 الشـــعب ضـــد عدوانيتـــه ووقـــفســـرائيل إل دعمـــه عـــن يتراجـــع لكـــي يمريكـــاأل القـــرار صـــانع علـــى انعكـــاس
 سلطات عليه تقدم ما مخاطر وان الدولتين لرؤيا دعمه ثوابت على يرتكز يردناأل  الموقف وان ،الفلسطيني

 المواقف لتوحيد تؤسس الملك تصريحات ان كما للخطر. ردناأل  مصالح يعرض الضم عمليات من االحتالل
 فــي وتغولــه يســرائيلاإل المشــروع خطــر لصــد يــهودول يــهٕاقليمو عربيــة  جبهــة وخلــق وفلســطين ردناأل  بــين

 .عربيةال ةالقومي المصالح حساب على ةالمنطق
 : رمضان

 بارتياح تلقت الفلسطيني الشعب من ةالساحق الغالبية ان رمضان براهيمإ اللواء نابلس محافظ وقال
 وجـه فـي للوقـوف الفلسـطيني والشـعبفلسـطينية ال للقضـيه انتصار وهي الثاني عبد الملك تصريحات كبير

 .ةيسرائيلاإل المخططات
 شــعبنا لمعانـاة وتطرقهـا الفلسـطينية للقضــية متابعتهـا علـى الدسـتور لجريــدة الشـكر رمضـان وقـدم

 الكـرك لشـهداء قـيمأ الـذي العـزاء لبيـت اتطرق ان »الدستور« خالل من اود وقال االحتالل، مع الفلسطيني
 في ةخو ي وعدد من األردناأل  السفير العزاء بيت وحضر نجني محافظة محافظ تسلمي ثناءأ وذلك جنين في

 ةجابوكانت اإل »والفلسطيني يردناأل  الشعب بين العالقه سر هو ما«وطرح السؤال المهم  ،ردنيةاأل  ةالسفار 
 بعضـها عـن فصـلها يمكـن ال تاريخيـه عالقـة فهـذه ،والفلسـطيني يردنـاأل  السـؤال هـذا على يجيب الذي ان

 .دم ورابطة ةواجتماعي ةسريأ ةترابطي عالقه كونها البعض
 ةالثابتــة والراســخ ردناأل  مواقــف مــن عليــه تعودنــا مــا فهــو الثــاني اهللا عبــد الملــك لتصــريح عــودأو 
ــا ونــثمن الفلســطيني والشــعبفلســطينية ال للقضــيه والداعمــة ــزاز فخــر محــل وهــي المواقــف هــذه عالي  واعت

 لـم الثـاني عبـداهللا للملـك التصـريح وهـذا ،فلسـطينيةال ةضيللق الدعائم همأ حدأ ردنفاأل  جميعا الفلسطينيين
 فـيأردنيـة  جـرأه ومـنأردنيـة  مواقـف مـن عليـه تعودنـا مـا هـذا وحقيقـة ،بـه االدالء علىعربية  ةدول تجرؤ

 واحــد خنــدق فــي وفلســطين ردناأل  وحقــا ،فلســطينيةال الوطنيــه الحقــوق دعــم ســبيل فــي المخــاطر مواجهــة
 الرئيس يحرص ما وهذا القدس وعاصمتها المستقلهفلسطينية ال دولتنا واقامة بتوالثوا الحقوق عن للدفاع
 التي المخاطر لمواجهة ردناأل  في اشقائنا مع دائم وتنسيق جهد من يبذله وما تحقيقه على عباس محمود
  .وفلسطينيين يينأردن تتهددنا

 ٣ صفحة ٢٠/٥/٢٠٢٠ الدستور
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  سياسية شؤون

 الصفدي والمنسق األممي لعملية السالم: نرفض ضم إسرائيل ألراض فلسطينية محتلة

  
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصال هاتفي  أكد – بو طيرأ ماجدة –مان ع

مع المنسق الخاص لألمم المتحدة لعمليـة السـالم فـي الشـرق األوسـط نيكـوالي مالدينـو أمـس الثالثـاء أن 
دولتين علــى أســاس القــانون الــدولي وقــرارات الشــرعية الدوليــة هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق الســالم حــل الــ

 .الشامل والدائم في المنطقة
ــًا  ــة خرق ــانون وشــدد الصــفدي ومالدينــو علــى رفــض أي ضــم اســرائيلي ألراض فلســطينية محتل للق

 .الدولي وتقويضًا لحل الدولتين وكل األسس التي قامت عليها العملية السلمية
واستعرضا الجهـود المبذولـة لتنسـيق موقـف دولـي يحـول دون تنفيـذ إسـرائيل قـرار الضـم الـذي أكـد 

 .الصفدي أنه إذا نفذ فسيقتل فرص تحقيق السالم الشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية
صفدي ومالدينو على ضرورة تكاتف الجهـود إلطـالق مفاوضـات مباشـرة وجـادة وفاعلـة كما شدد ال

  .لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي
  ٤صفحة  ٢٠/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  الرئيس الفلسطيني: 
 أصبحنا في حل من جميع االتفاقات والتفاهمات مع الجانبين اإلسرائيلي واألمريكي

  
الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس، أن منظمـة التحريـر، ودولـة فلسـطين قـد  أعلن – قنا –رام اهللا 

مـن جميـع االلتزامـات أصبحتا في حل من جميع االتفاقات والتفاهمات مع الجانبين اإلسرائيلي واألمريكي، و 
 .المترتبة عليها، بما فيها األمنية

وقال الرئيس عباس في كلمة له اليوم "إن على سلطة االحتالل ابتداء من اآلن، أن تتحمـل جميـع 
المسؤوليات وااللتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتالل في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب 

ات وتـداعيات، اسـتنادا إلـى القـانون الـدولي والقـانون الـدولي اإلنسـاني، وبخاصـة على ذلك مـن آثـار وتبعـ
 ".١٩٤٩اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

وحمل اإلدارة األمريكية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني واعتبرهـا شـريكا 
 .وانية بحق شعبهأساسيا مع الكيان اإلسرائيلي في جميع القرارات واالجراءات العد
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ــرئيس الفلســطيني اســتكمال التوقيــع علــى طلبــات انضــمام دولــة فلســطين إلــى المنظمــات  وقــرر ال
والمعاهدات الدولية.. مشددا في الوقت ذاته على التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية، وبـالقرارات العربيـة 

 .واإلسالمية واإلقليمية ذات الصلة
وأكد االلتزام بحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي على أساس حل الدولتين، واستعداده للقبول بتواجد 
طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعـددة (الرباعيـة 

 .الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسالم، وفق الشرعية الدولية
تي لم تعترف بدولة فلسطين حتى اآلن، اإلسراع إلـى االعتـراف بهـا لحمايـة السـالم وطالب الدول ال

والشرعية الدولية والقانون الدولي، وإلنفاذ قرارات مجلس األمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشـعبنا فـي 
 .دولته المحتلة

ق الشـــعب كمــا أكـــد عبـــاس أن دولــة فلســـطين ستســـتمر فــي مالحقـــة االحـــتالل علــى جرائمـــه بحـــ
الفلسطيني أمام الهيئـات والمحـاكم الدوليـة كافـة، مجـددا ثقتـه باسـتقاللية وصـدقية أداء المحكمـة الجنائيـة 

 .الدولية
 ١٣٠وتأتي تصريحات الرئيس الفلسطيني في وقـت يخطـط فيـه الكيـان اإلسـرائيلي لضـم أكثـر مـن 

 .مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور األردن
ألـــف إســـرائيلي، ويعتبـــر الفلســـطينيون  ٦٠٠ات الضـــفة الغربيـــة أكثـــر مـــن ويعـــيش فـــي مســـتوطن

  .والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية
 ٢٠/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

* * *  
  بايدن: الضم اإلسرائيلي سيخنق أي فرصة للسالم

 
جـو بايـدن المرشـح عـن الحـزب الـديمقراطي  قـال –خاصـة  ترجمـة –"القدس" دوت كوم   –رام اهللا 

لالنتخابــات الرئاســية فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة، إن الضــم اإلســرائيلي سيتســبب بخنــق أي فرصــة أو 
 محاولة للتوصل التفاق سالم.

ايدن في حدث حضره يهود يـدعمون الحـزب الـديمقراطي، اإلجـراءات األحاديـة الجانـب مـن واعتبر ب
العبريـة التـي  ١٢اإلسرائيليين أو الفلسطينيين ستقوض احتماالت حل الدولتين. بحسب ما نقلت عنه قنـاة 

  أشارت إلى أن تلك التصريحات أدلي بها بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ورأى بايدن أن واشنطن ال يمكن لها أن تحافظ على حمايـة إسـرائيل بالكامـل وتقـدم لهـا كـل الـدعم 
ـــاء  ـــداتها بالضـــم ووقـــف البن ـــى إســـرائيل وقـــف تهدي ـــه يجـــب عل ـــًرا أن بـــدون التوصـــل التفـــاق ســـالم، معتب

  بالمستوطنات ألنها ستدمر أي أمل في السالم.
الـدعم للفلسـطينيين بعـد توقـف اإلدارة الحاليـة عـن وأشار إلى أنه فـي حـال انتخابـه فسـيعيد تقـديم 

  .دفعها
  ٢٠/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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 باريس تحث إسرائيل على االمتناع عن ضم أراٍض فلسطينية

  خيارات الرد األوروبية على خطط نتنياهو مؤجلة
 

الخارجيـة األوروبـي جوزيـب » وزيـر«مع البيان الصادر عـن  بالتوازي –ميشال أبو نجم  - باريس
ر الخارجيـة بوريل، بخصوص عـزم إسـرائيل علـى ضـم أجـزاء واسـعة مـن أراضـي الضـفة الغربيـة، عمـد وزيـ

  .»مخففة«الفرنسي جان إيف لودريان، إلى إصدار بيان مماثل، ولكن بلهجة 
يــأتي البيانــان بعــد أن صــوت الكنيســت علــى إعطــاء الثقــة لحكومــة بنيــامين نتنيــاهو، الــذي ســارع 

لـذلك، محـددًا شـهر يوليـو (تمـوز) المقبـل إلتمـام » الوقـت قـد حـان«للتأكيد على عزمه الضـم، باعتبـار أن 
أن ناقشوا هذا الملف في اجتماعهم االفتراضي يـوم  ٢٧عملية. وسبق لوزراء خارجية االتحاد األوروبي الـال

  .الحالي، دون التوصل إلى خطة تحرك استباقية، أو تفاهمات محددة، للرد على الخطوة اإلسرائيلية ١٥
ــ«وفــي بيانــه أمــس، الــذي وزعتــه وزارة الخارجيــة، قــال لــو دريــان، إن فرنســا  ــد التزامهــا تعي د تأكي

الفلســطيني، ولــذا، وفــق هــذه التوجــه، فإنهــا تــدعو  -(بالوصــول) إلــى حــل عــادل ودائــم للنــزاع اإلســرائيلي 
الســلطات اإلســرائيلية إلــى االمتنــاع عــن أي خطــوة أحاديــة الجانــب تفضــي إلــى ضــم كامــل أو أجــزاء مــن 

قرارًا كهذا يعد انتهاكًا للقـانون «ي عد أن وذّكر لودريان بما جاء في بيان بوريل الذ». األراضي الفلسطينية
الدولي، وتهديدًا خطيرًا لحل الدولتين، وال يمكن إال أن تكون له تبعاته على العالقات بين االتحاد األوروبي 

جاهزة تمامًا لمواكبة أي جهود لغرض معـاودة المفاوضـات «وأضاف الوزير الفرنسي أن باريس ». وٕاسرائيل
وتسـاءلت أوســاط ». ي هــي الطريـق الوحيـد مــن أجـل السـالم واألمـن واالســتقرار اإلقليمـيبـين األطـراف، التـ

دبلوماسية عربية عن األسباب التي تـدفع بـاريس إلـى االسـتعانة بتصـريح بوريـل بـدل التعبيـر مباشـرة عـن 
  .وراءه» االختباء«مواقفها، وكأنها تريد 

ــى  ــد عل ــان التأكي ــو دري ــرة ســابقة، أعــاد ل ــات » ة والتعــاونالصــداق«وفــي فق ــذين يطبعــان العالق الل
تمسـك فرنســا الـذي ال يلـين بـأمن إسـرائيل ووقوفهــا إلـى جانبهـا مـن أجــل «اإلسـرائيلية، وعلـى  -الفرنسـية 

  .األمن اإلقليمي» توفير«
فــي األســابيع األخيــرة، يــدور حــوار بــين المســؤولين األوروبيــين حــول الموقــف الــذي يتعــين علــى 

ــ ــوم، اكتفــى االتحــاد األوروبــي االلت ــى الي ــدعم أميركــي. وحت ــي تحظــى ب زام بــه إزاء الخطــط اإلســرائيلية الت
األوروبيون بدعوة إسرائيل إلى التخلي عن مشاريع الضم، واحترام القانون الدولي، وهـو مـا جـاء فـي بيـان 

، امتنعتـا عـن الموافقـة علـى »دولـة ٢٧مـن أصـل «بوريل. لكن المسـؤول األوروبـي أشـار إلـى أن دولتـين 
ضمون البيان، وهما، وفق وزيـر خارجيـة لوكسـمبورغ جـان أسـلبورن، النمسـا والمجـر، رغـم أن مضـمون م

ألنه ال يتخطى التذكير بمبادئ القانون الدولي، وال ينص ال على تنديد، وال » الحد األدنى«البيان ال يتعدى 
  .يشير إلى عقوبات
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جماع، وبالتالي فإن االنقسامات الداخلية ومشكلة االتحاد أن السياسة الخارجية تقوم على مبدأ اإل
ج االتحـاد. ونقـل تشل حركته وخططه الجماعية، لكنها ال تمنع دولة أو مجموعة مـن التحـرك داخـل أو خـار 

، أي قبـل »ال يتحدثون عن عقوبات فـي هـذه اللحظـة«عن وزير خارجية لوكسمبورغ قوله، إن األوروبيين 
، إذ إن لـديهم شــهرين »اسـتباقي«إســرائيل، مـا يعنـي أن تحــركهم » ينبهـون«إتمـام عمليـة الضـم، إنمــا هـم 

مستوطنة في الضفة الغربية،  ١٣٠ضم يوليو، إلقناع إسرائيل بالتراجع عن خططها الهادفة إلى  ١٥حتى 
  .إضافة إلى وادي األردن، ما يشكل ثلث أراضي الضفة

تقول مصادر دبلوماسية أوروبية، في باريس، إن السـكوت علـى عمليـة الضـم ينـزع الصـدقية عـن 
السياســة األوروبيــة الخارجيــة ككــل، ويفقــدها جــديتها، ويبــين أن االتحــاد األوروبــي الــذي يقــدم نفســه علــى 

لمسـرح العـالمي كمجموعـة متمســكة بالقـانون الـدولي، يـزن بميــزانين ويكيـل بمكيـالين. وٕاال كيـف ُيفهــم أن ا
االتحاد فرض عقوبات على روسيا لضـمها شـبه جزيـرة القـرم، وهـو يـرفض التخلـي عنهـا حتـى اليـوم، رغـم 

غربية، ويقضي ، وفي الوقت نفسه يغض الطرف عن ضم ما يعادل ثلث الضفة ال٢٠١٤أنها بدأت في عام 
الدوليــة المتوافــق عليهــا لحــل ســلمي » المحــددات«علــى احتمــال قيــام دولــة فلســطينية، ويضــرب بالحــائط 

اإلسرائيلي؟ والحجـة الثانيـة أن عمليـة الضـم سـتكون لهـا تبعـات خطيـرة علـى  -ونهائي للنزاع الفلسطيني 
ت على أوروبا نفسها التي هي ليست المنطقة، وستشعل بقوة بؤرة توتر قائمة، ويمكن أن تكون لها تداعيا

اإليرانية، ويمكن أن تفضي كذلك إلى إطالق موجة إرهاب » الدعاية«بحاجة لتحديات جديدة، وسوف تخدم 
  .لم تنطفئ جذوته بعد» داعش«جديدة فيما إرهاب 

ات. إال على هذه القراءة ووعيًا كافيًا للتحديات والتبع» إجماعاً أوروبياً «تعد هذه المصادر أن هناك 
أن الخالفات تطفو على السطح عند البحث فيما يتعين على االتحاد أن يقوم به قبل أن يتحـول الضـم إلـى 

  .، بحيث سيكون من الصعب، بل من المستحيل الرجوع عنه»أمر واقع«
ولهــذا الســبب، فــإن دوًال أوروبيــة عديــدة تريــد خطــوات وقــرارات واضــحة. لكــن التشــخيص شــيء، 

لى إقرار خطوات عملية عقابية واستباقية شيء آخر. وفي اجتماع الجمعة الماضـي، تـداول واالنتقال منه إ
وزراء الخارجية في ثالث خطوات يمكن األخذ بها ضد إسرائيل، وفق ما نقلته مصادر مطلعة، أوالها الطلب 

ــواردة مــن المســتو  ــل البضــائع ال ــى ك ــزام بفــرض عالمــة واضــحة عل ــة االلت ــدول األوروبي ــة ال طنات مــن كاف
اإلســرائيلية إنفــاذًا لقــرار أوروبــي ســابق. والتــدبير الثــاني فــرض رســوم مرتفعــة علــى تلــك البضــائع، وثالثهــا 
ــه  ــر، فعنوان ــار األخي ــة الشــراكة مــع إســرائيل. أمــا الخي ــى اتفاقي ــاون، أو حت ــد أنشــطة التع ــي تجمي النظــر ف

فــي إقنــاع األوروبيــين القيــام بــه االعتــراف بالدولــة الفلســطينية، وهــو مــا لــم تــنجح الســلطات الفلســطينية 
باسـتثناء الســويد. لكـن الواضــح مـن بيــاني بوريــل ولودريـان، أن األوروبيــين متـرددون، والتخــوف أن تبقــى 

  .مواقفهم نظرية، وال تتخطى البيانات
 ٢٠/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 
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  عمير بيرتس يعارض ضم أجزاء من الضفة بشكل أحادي ويؤيد مبدأ حل الدولتين

 
رئـيس حـزب العمـل، وزيـر اإلقتصـاد اإلسـرائيلي عميـر بيـرتس  أعـرب – الجديـدة الحيـاة –تل ابيب 

 .عن معارضته لضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل احادي
علـى إسـرائيل االصـغاء لمـا يجـري فـي  وأوضح بيرتس في بيان صحفي، اليوم األربعاء، أنه "يتعـين

 ".السلطة الفلسطينية"، وأؤيد الحوار مع الجانب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين
وأشار إلى "أنه بالرغم من أنه نجح في تضمين االتفاق االئتالفي لتشكيل الحكومة آلية من شـأنها 

ل كبير من إجراءات الضم، إال أنه يوجد أغلبية في الكنيسـت مـع تطبيـق السـيادة اإلسـرائيلية فـي الحد بشك
  ".مناطق الضفة الغربية

 ٢٠/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  اعتداءات

  االحتالل يغلق جميع أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة بالمتاريس الحديدية
 

، جميــع أمــسأغلقــت قــوات االحــتالل، مســاء  -ديــاال جويحــان -الحيــاة الجديــدة -القــدس المحتلــة
أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة بالمتاريس الحديدية والسماح لسكانها فقط من الدخول عشية ليلة 

 لقدر من شهر رمضان المبارك.ا
قــوات االحــتالل الناشــط المقدســي عاهــد الرشــق بعــد مداهمــة منزلــه الكــائن فــي حــارة   كمــا اعتقلــت

  السعدية بالبلدة القديمة واقتياده لغرف التحقيق.
وقال الناشط المقدسى عالء الحداد من سكان حارة السعدية، قبل موعـد آذان المغـرب ومـع اغـالق 

ها نشرت قوات االحتالل المتاريس الحديدية عند باب العامود، وباب الساهرة، وباب االسباط، المحالت ابواب
  وباب الخليل ومنع دخول المواطنين غير القاطنين في احياء البلدة القديمة والسماح لسكانها فقط.
شـهرين يضيف الحداد في حديث لـ" الحياة الجديدة"، بالرغم من االغالقات المشـدده منـذ اكثـر مـن 

في مدينة القدس وخالل شهر رمضان المبارك وتعليق الصالة في رحاب المسجد االقصـى المبـارك سـلطات 
 االحتالل تضييق الخناق على المقدسيين بإضافة اجراءاتها العسكرية عشية ليلة القدر.

بــدوره، قــال نــور مطــور صــاحب محــالت الشــبكة، منــذ بدايــة جائحــة كورونــا واالوضــاع فــي مدينــة 
قـــدس بتراجـــع كبيـــر وواضـــح مـــن الناحيـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية مـــا تضـــاعفت االجـــراءات السياســـية ال

  االسرائيلية بحق ابنائها.
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داهمت اعداد كبيرة من ضـباط وشـرطة االحـتالل عـدد مـن محـالت  أمسيضيف"بعد ساعات عصر 
التجاريــة داخــل بــاب العــامود مطــالبين ايــاهم بادخــال البضــاعه المعروضــه امــام المحــل، اضــافة لمداهمــة 

  المحالت بصورة فجائية لمراقبة اصحاب المحالت في حال عدم ارتدائهم االقنعه الوقايه داخل المحل".
ا العام حزين جدا لغياب رواده المصلين من جهة واغالق المسجد االقصى وأوضح " ان رمضان هذ

المبارك من جهة أخرى، وعندما نستمع لصوت اآلذان عندما يقول صالتكم في بيـوتكم نعتصـر ألمـا بـالرغم 
أنه هناك عدة تسهيالت في أمور الحياة اال ان سلطات االحتالل تتعمد ان تنغص على أبناء مدينة القدس 

 الل كافة الظروف لضرب الحياة االقتصادية في المدينة".واستغ
وأبدى المواطنون المقدسـيون اسـتغرابهم لحالـة انتشـار قـوات االحـتالل واغـالق البلـدة القديمـة فـي 
المتاريس الحديدية بالرغم ان المواطنين من احياء القدس بعد موعد االفطار ال يتجولون فـي المدينـة وفـي 

  كما هو محدد يتم مخالفتهم ماليًا.حال ابتعادهم مسافات 
وقال المواطنون"منذ بداية جائحة كورونا والصالة تقام في المنازل وايضا صالة التراويح فـي داخـل 

  ...المنزل بعد تعليق الصالة بداخل المسجد االقصى المبارك".
  ٢٠/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  
  اً الحارس حمزة نمر عن األقصى أسبوعاالحتالل يبعد 

 
شــرطة االحــتالل االســرائيلي، صــباح األربعــاء، حــارس المســجد  أبعــدت – صــفا –القــدس المحتلــة 

 .األقصى حمزة نمر عن المسجد لمدة أسبوع، بعد اعتقاله لليوم الثاني على التوالي
عن المسجد االقصى لمدة أسبوع، وطلبت وسلمت شرطة االحتالل الحارس نمر قرارا يقضي بإبعاده 

 .صباحا ١٠الشهر الجاري للتحقيق لدى مخابرات االحتالل في الساعة  ٢٦  منه الحضور يوم
وكانت شرطة االحتالل اعتقلت نمر أمس أثناء عمله فـي مسـجد قبـة الصـخرة، بعـد أن مـنعهم مـن 

  .ه إلى مركز القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلةاقتحام المسجد من باب الجنة لتفتيشه، واقتادت
 ٢٠/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * *  
  شؤون مقدسية

  مئات المقدسيين يحيون ليلة القدر على عتبات المسجد األقصى
 

المئـات مـن المقدسـيين صـالة التـراويح  أدى – جويحـان ديـاال – الجديـدة الحيـاة – القدس المحتلة
وٕاحياء ليلة القدر على عتبات المسجد االقصى المبارك رغم تشديدات االحتالل على مداخل أبـواب المسـجد 

 لقديمة.وعلى ابواب البلدة ا
وبعــد انتهــاء صــالة المغــرب توافــد الســكان المجــاورين مــن احيــاء مدينــة القــدس حــاملين ســجادة 

لكــريم بإتجــاه بــاب االســباط وســاحة الغزالــي مــن أجــل أداء صــالة التــراويح لليلــة الســابع الصــالة والقــرآن ا
  والعشرين من شهر رمضان وليلة القدر السادس والعشرين من صوم شهر رمضان المبارك.



 
١١

وقال المصلون إن جنود االحتالل نشروا المتاريس الحديدية عنـد مـدخل بـاب االسـباط كمـا نشـرتها 
لتمنع توافد المواطنين من اداء مشاعرهم رغم تعليق الصالة في المسـجد بسـبب جائحـة  عند ساحة الغزالي
  ." منذ أكثر من شهرين١٩الكورونا " كوفيد 

  ٢٠/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
* * *  

 ألف فلسطيني يعيشون بالقدس الشرقية ٣٥٠
  ألف نسمة ٩١٩% من عدد سكان شطري المدينة البالغ ٣٨يشكلون 

 
دراسة إسرائيلية متخصصة، النقاب عـن أن  كشفت – األناضول – الرؤوف أرناؤوط عبد – القدس

  .ألف فلسطيني، يعيشون بالقدس الشرقية المحتلة ٣٥٠نحو 
سـات (غيـر حكـومي) فـي تصـريح مكتـوب حصـلت وكالـة األناضـول وقال معهد القدس لبحـث السيا

  .% من سكان القدس، بشطريها الشرقي والغربي٣٨على نسخة منه إن الفلسطينيين ُيشكلون 
  .المعهد سنويا، كتابا تفصيليا حول القدس، وتستند إليه دوائر صنع القرار في إسرائيل وُيصدر

ألــف  ٩١٩ريها الشــرقي والغربــي، يصــل إلــى ويتضــح مــن الدراســة أن عــدد ســكان القــدس، بشــط
  .فلسطيني ٦٠٠ألف و ٣٤٩نسمة، بينهم 

  .٢٠١٩إسرائيلي هاجروا إلى القدس خالل العام  ١٢٨٠٠ولفتت إلى أن 
%  ٣وأشارت إلى أن نسبة البطالـة فـي صـفوف سـكان المدينـة الفلسـطينيين، ذكـورا وٕاناثـا، بلغـت 

  .قبل أزمة فيروس كورونا
، وأعلنتهــا بشــقيها الشــرقي والغربــي، ١٩٦٧وكانــت إســرائيل قــد احتلــت القــدس الشــرقية فــي العــام 

  .عاصمة موحدة لها، وتحتفل الخميس القادم بهذه الذكرى
ويرفض المجتمع الدولي، االحتالل اإلسرائيلي لألراضـي العربيـة، ويطالـب إسـرائيل بالسـماح بإقامـة 

  .لضفة الغربية وقطاع غزة، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة لهادولة فلسطينية مستقلة على أراضي ا
وتقــول مؤسســات حقوقيــة فلســطينية وٕاســرائيلية ودوليــة، إن الحكومــات اإلســرائيلية اعتمــدت علــى 

  .مدار السنوات الماضية، عشرات القرارات للحد من الوجود الفلسطيني في مدينة القدس
 ١٩/٥/٢٠٢٠وكالة األناضول 

  

  

  



 
١٢

  تقارير

  عشية يوم احتالل القدس وضمها، "بتسيلم": تمييز وسلب حقوق وقّوٌة ُمفرطة لفرض االستيطان
  معتقًال معظمهم قاصرون خالل عام ٨٥٠جريح ونحو  ٣٠٠العيسوية نموذجًا.. 

 
يــوم احــتالل القــدس وضــمها، كشــف  عشــية – أبــو خضــير محمــد – "القــدس" دوت كــوم – القــدس

عامـًا مـن  ٥٣جم العنف والظلم والبطش الذي مارسه االحتالل على مدى مركز حقوق اإلنسان (بتسيلم) ح
احتالل القدس وضمها بالقوة، وما ترتب علـى ذلـك مـن انعكاسـات علـى مواطنيهـا الفلسـطينيين، وقـد اتخـذ 

  المركز بلدة العيسوية، شمالّي المدينة، نموذجًا لسياسات االحتالل.
الل وضــم القـدس الــذي يوافـق الخمــيس، وجـاء فيــه: وأصـدر المركــز التقريـر عشــية يـوم ذكــرى احـت

"تحّولت العيسوية خالل الّسنة إلى األخيرة إلى ميدان اشتباك دائم ويومّي بسبب الحملة التي تشّنها شرطة 
االحتالل وال تهدف منها سوى "استعراض العضالت والتجّبر باألهالي"، لكـّن هـذه الحملـة ليسـت سـوى جـزٍء 

  من الّصورة الكاملة.
وفي التقرير الذي يحمل عنوان "هنا القدس: نهٌب وُعنٌف في العيسوّية" ُيحّلل بتسيلم الّسياسة التي 
تطّبقها إسرائيل فـي الحـّي منـذ ضـّمته إلـى حـدودها، وهـي سياسـة قوامهـا نهـب األراضـي واإلهمـال المتعّمـد 

  وُعنف الشرطة المطّبق بتطّرف وحشّي في هذا الحّي. -وغياب التخطيط 
إنســـان ُهـــم أهـــالي  ٢٢،٠٠٠عرض بتســـيلم الّسياســـة اإلســـرائيلّية التـــي شـــّكلت حيـــاة نحـــو ويســـت

العيسوّية، وجعلت حّيهم أحـد أفقـر أحيـاء المدينـة وأكثرهـا اكتظاظـًا، أي نهـب األراضـي المنهجـّي واالمتنـاع 
  عن التخطيط.

ــذ العــام  أراضــي  % مــن٩٠نهبــت إســرائيل بشــّتى الطــرق نحــو  ١٩٦٧وجــاء فــي التقريــر أنــه من
دونم. ونهب األراضـي هـو الّسـبب األساسـّي فـي  ١٠،٠٠٠العيسوّية، وكانت تمتد آنذاك على مساحة نحو 

الفقر الـذي يعانيـه أهـالي العيسـوّية، إذ ُيحرمـون مـن االسـتفادة مـن أراضـيهم، واألراضـي المنهوبـة مسـّخرة 
  الحتياجات المستوطنين واالستيطان.

بّقية اليوم في يد أهالي الحّي أقّل من ألف دونم، معظمها مشـّبع وأضاف "بتسيلم": "إن األرض المت
بالبناء، وهي محاصرة بين المسـتوطنات ومؤّسسـات إسـرائيلّية (أبرزهـا الجامعـة العبرّيـة ومستشـفى "هداسـا 

  هار هتسوفيم")، التي جميعها ُأقيمت على أراضي العيسوية.
دس (بلديـة االحـتالل) خريطـة هيكلّيـة مناسـبة للحـّي وأكد بتسيلم أنه "حتـى اليـوم لـم ُتعـّد بلدّيـة القـ

خريطــة تتـيح لهــم بنــاء منــازلهم بتــرخيص قـانونّي وتشــمل تــرميم البنــى التحتّيــة -تعكـس احتياجــات ســّكانه 
، وكــان هــدفها ١٩٩١وٕانشــاء المبــاني العاّمــة، وعوضــًا عــن ذلــك هنــاك خريطــة هيكلّيــة يتيمــة ُأعــّدت عــام 

  لبناء ضمن حدودها".األساسّي تقييد إمكانّيات ا
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وقــال المركــز الحقــوقي اإلســرائيلي: "إنــه نتيجــة لــذلك نجــد أّن مــا يقــارب نصــف منــازل الحــّي (نحــو 
منـزل) ُبنيـت دون تــرخيص، ومعنـى ذلــك أّن عـائالت كثيـرة تضــطّر لـدفع غرامــات تبلـغ مئــات آالف  ٢٠٠٠

  الشواكل، ناهيك عن قلق العيش ومنزلها مهّدد بالهدم في كّل لحظة".
وأضاف التقرير: "وال ينعكس الُعنف الُمَمأَسس فقط بالنهب وغياب التخطيط، بل هو يمـّس األهـالي 
بشكٍل أكثر مباشرًة، ونعني بذلك الُعنف البوليسـّي اليـومّي: منـذ أكثـر مـن سـنة تشـّن شـرطة االحـتالل علـى 

ة الخاّصـة ("الَيسـام") ووحـدة العيسوّية حملَة تجبٍر وعقاب جماعّي، حيث يقتحم الحّي مقـاتلو وحـدة الشـرط
ــة. وتعــّج شــوارع الحــّي بقــّوات "الَيســام" وحــرس الحــدود  حــرس الحــدود دون أّي ســبب، وبــوتيرٍة شــبه يومّي

  المدّججة بالّسالح ومركبات الترانزيت والجيبات وتحوم في أجوائه طائرات االستطالع".
ي بتصّرفاتهم التعّسفّية، ما ُيوّلد اشتباكات ويتابع التقرير: "يتعّمد عناصر هذه القّوات استفزاز األهال

يمارسون خاللها الُعنف الشـديد بحـّق األهـالي، ويتسـّببون فـي تشـويش مجـرى الحيـاة فـي الحـّي: اإلغـالق 
العشوائّي لشوارع مركزّية، وخلق ازدحام مرورّي وطوابير انتظار طويلة وزعيق الّصافرات في مركبات القّوات 

أّخرة،وٕاشــهار الّســالح فــي وجــه األهــالي وتهديــدهم وٕاجــراءات التفتــيش المهــين علــى فــي ســاعات الّليــل المت
األجساد وفي السّيارات والحقائب حتى حقائب التالميذ، واالستفزازات الكالمّية وٕاغالق المحاّل التجارّية دون 

ازل وتفتيشـها أيضـًا سبب ودون أمر رسمّي، واقتحام المحاّل التجارية برفقة الكالب وتفتيشها، واقتحام المن
دون أمر رسمّي، واالعتقاالت التعسفّية للقاصرين أحيانًا في منتصف الّليل ضمن انتهاك حقوقهم كمعتقلين 

  أحداث، وغير ذلك الكثير".
ولفــت التقريــر إلــى أن قيــادات الحــّي ُتفيــد أّن عــدد الجرحــى منــذ بــدء الحملــة وحتــى كــانون الثــاني 

شرطة االحتالل، وأّن عدد المعتقلين منذ بدء الحملة وحتـى بدايـة شـهر جّراء ُعنف  ٣٠٠بلغ نحو  ٢٠٢٠
  ، معظمهم قاصرون.٨٥٠أّيار بلغ نحو 

وأكد "بتسيلم": "ليست العيسوّية سـوى مثـال، وٕان كـان متطّرفـًا علـى الواقـع فـي كـّل شـرقّي القـدس. 
ــة تتعامــل مــع األحيــاء الفلســطينّية فــي القــ دس وســّكانها كمــاّدة يشــّكلها هــذا الواقــع نتــاج سياســات احتاللّي

المحتّل اإلسرائيلّي ويتحّكم بها كما يشاء. ال يشغل إسرائيل في تعاملها مع هذه األحياء سوى طموحها إلـى 
نهب السّكان بأقصى ما يمكنها، وترسيخ سيطرتها على أوسع مساحة ممكنة من األراضي بكّل مـا يقتضـيه 

ب الذي تفرضه على السّكان، بما في ذلك نسـب الفقـر العاليـة ذلك من تجاُهل مطلق للواقع المعيشّي الصع
  جّدًا واالكتظاظ السّكانّي الشديد والفوضى التخطيطّية العارمة".

وأوضح التقرير: "هذا الواقع الناجم عن سياسات دؤوبة تدعمها جميـع حكومـات إسـرائيل المتعاقبـة 
-ن الضـّفة الـذي ضـّمته رسـمّيًا إلـى حـدودها ُيعّري جدول أعمال إسـرائيل فـي الجـزء الوحيـد مـ ١٩٦٧منذ 

حتى اآلن على األقّل: ال مساواة وال حقوق وال حّتى خدمات بلدّية بمستوى معقول، بل تمييز وسلب حقوق 
  .وتسخير القّوة ألجل المزيد من التغّول، وفرض التهويد واالستيطان على أصحاب البلد من الفلسطينيين"

  ٢٠/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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  آراء عربية

 مواقف المملكة راسخة تجاه فلسطين

  
 بو بكرأ د.بكر

ُتراِكم المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة تسجيل النقاط في مصلحة القضية العربية األولى القضية 
الفلسطينية باعتبارها شأنا عربيًا أردنيا أساسًيا، كمـا هـي شـأن فلسـطيني وضـمن عقليـة التعـاون والتسـاند 

 .متواصلالفلسطيني األردني ال
ويأتي تصريح جاللة الملك عبداهللا الثاني األخير في مواجهة وباء إعادة احتالل أجزاء من الضفة  

الغربية بما يسمونه الضم مصداقا متكررا لمواقف جاللة الملك من جهة، والحكومة األردنية التي جعلت من 
العـادل مـا يـؤثر سـلًبا علـى كـال فلسطين ومن القدس محطة نضالية تواجه بها محاوالت هدم أسس السالم 

 .البلدين، والمنطقة
نحــن هنــا فــي فلســطين واألردن شــعب واحــد بــدولتين، “صــدق االخ الــرئيس أبومــازن عنــدما قــال:  

 .”المملكة األردنية الهاشمية، ودولة فلسطين
بداهللا إن مواقف األردن بقيادة جاللة الملك ع”كان رئيس الوزراء األردني في أكثر من مرة قد أكد: 

ــة  واضــحة وثابتــة وهــي تتطــابق مــع  ”االونــروا“الثــاني تجــاه القضــية الفلســطينية وموضــوع القــدس ووكال
الموقف الفلسطيني، مشـددا علـى ان الدبلوماسـية األردنيـة كانـت ومـا زالـت تضـُع فلسـطيَن علـى رأس سـلم 

  .”أولوياتها عربيًا ودولياً 
حـدًا، حكومـة وشـعبًا، خلـف قيادتنـا الهاشـمّية نقـف صـفًا وا“ومضيفا فـي منشـور لـه حـديث أننـا:  

 .”الحكيمة، التي لم تِحْد يومًا عن الحق، ولم تساوم على المبادئ الراسخة
لقد رفعـت المملكـة شـعاًرا واضـحا يقـول: (ال للتـوطين، ال للـوطن البـديل، ال للتنـازل عـن القـدس)،  

مـن أرض فلسـطين أكثـر مـن ذلـك الـدعم، وماذا يريد الفلسطينيون ضمن هدف الدولة المسـتقلة علـى جـزء 
والمملكــة بــذلك تســير علــى ذات الــنهج الــرافض للتفــريط بالقضــية الفلســطينية وحقــوق الشــعب الفلســطيني 

 .بدولته، وعاصمتها القدس وعودة الالجئين
لطالما أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني في كل المحافل على أن المحافظة على القدس والمقدسات  

اإلسالمية والمسيحية فيها واجب قـومي عربـي. كمـا أكـد فـي مواجهـة كـل المشـاريع الراميـة لتصـفية قضـية 
عة، وٕاقامة دولتهم وقوفه إلى جانب األشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشرو “فلسطين على: 

وعاصـمتها القـدس الشـرقية، لتعـيش بسـالم مـع دول  ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيـران عـام 
 .”المنطقة كافة، وفقا لحل الدولتين



 
١٥

 ”إلسـرائيل“وجاء الموقف األخير للملك في مواجهة ما يسمى مشاريع الضم للضفة أوأجزاء منهـا  
إذا “لتصفوي الذي افترض تمريـر األمـر مـرور الكـرام! حيـث أعلـن أنـه: ليشكل صدمة للعقل االحتاللي أو ا

حــل “، مضــيفا أن ”ضــمت إســرائيل أجــزاء مــن الضــفة الغربيــة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى صــدام كبيرمــع االردن
ومحذرا من مزيد فوضى وتطرف في المنطقـة  .”الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمّكـن من المضي قدما

طة الوطنية الفلسطينية، وقال إنه يتفق مع بلدان كثيـرة فـي أوروبـا والمجتمـع الـدولي علـى إذا انهارت السل
 .أن قانون القوة يجب أال يطبق في الشرق األوسط

تـدلل علــى  -النمـوذج لالمــة-إن مواقـف جاللــة الملـك عبــداهللا الثـاني الواضــحة ومواقـف المملكــة  
ــة التــي ال تضــيرها محــاوالت إحــداث الشــ ــى عمــق التنســيق عمــق العالق رخ فــي الجســد الواحــد، وتؤكــد عل

ــه نســتطيع أن نتجــاوز العقبــات ونكــرس المطالــب العربيــة  والتعــاون الفلســطيني األردنــي المشــترك الــذي ب
  .الفلسطينية العادلة

 ٢١صفحة  ٢٠/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  متواصل استعماري مشروع الصهيوني.. الكيان

 
 بدران ابراهيم الدكتور* 

 المحـدود العمـر مـن عامـا ٧٢ انقضـاء أو الفلسـطيني الـوطن اغتصـاب علـى عامـا ٧٢ مـرور بعد
 مـا غـرار علـى ”األصـليين السـكان”ليـة اسـتعمارية تسـعى للقضـاء علـى جا إلـى المرتكز الصهيوني للكيان
 : ثالث رئيسة مسائل نحو اليوم األنظار تتجه وآسيا، وافريقيا وأستراليا أمريكا في ةاألوروبي الغزوات فعتله

  .الفلسطيني االستعماري الكيان مستقبل والثالثة: الدولية. السياسة والثانية: الشعب. حقوق األولى:
 يالذ المسار الى الفلسطينيين يوصل لم فلسطين اغتصاب على األعوام مرور أن نجد األولى ففي

 فلسـطين ينسـون سوف األبناء، من القادمة األجيال بأن وغيرهما، مائير وغولدا غوريون بن به يبشر كان
 الفلســطينيين مــن الشــعبي التمســك إن . العــالم بلــدان فــي جــدد مــواطنين أو مقيمــين مجــرد الــى ويتحولــون
 الــى اليهــود هــاجرينالم أعــداد مجمــل مــن أكثــر يشــكلون أصــبحوا ،والــذين الــوطني تــرابهم فــي المتجــذرين

 أنهـم مـن الرغم ،على لحظة كل يتنفسونه الذي الهواء مع الصغار الى وتنتقل متنامية، حالة ،هو فلسطين
 ” وهــي العــالم فــي دولــة بــأعتى المدعومــة (الصــهيونية) التــاريخ فــي وغــدرا لؤمــا األعــداء أكثــر يواجهــون
 بـين عـادالً  وسـيطا أميركـا تكون ألن األميركية زاماتبااللت الجميع انخدع لقد . ”األميركية المتحدة الواليات

  األمريكيين(وليس السياسيين من الكثيرون يتبناه الذي الموقف فجة بصراجة ليكشف ترامب وجاء األطراف.
 الصـهيوني اليهـودي“ الـدعم مـن واالسـتفادة ثمـن، بأي المنفعيةو  االنتهازية على والقائم األميركي) الشعب



 
١٦

 ذلك كان ولو االنتخابات في النجاح أجل من ”الرقمية مؤخراو  السفلي والعالم والمال ماالعال على المسيطر
  .أخرى شعوب حساب على

 ثمـن. بـأي لالخـر مـنهم واحـد كـل دعـم علـى القائمـة السخفيفة، الصفقة في وترامب نتنياهو وخرج
 فلســطين وكامــل القــدس فــي القــانوني الوضــع مــن تغيــر ال ونتنيــاهو ترامــب اتخــذها التــي القــرارات أن ومــع

  .االحتالل تحت واقعة ،باعتبارها والجوالن
 ”الصامت السلبي والرفض الخجول التغاضي“ من كثير شيء فيه الدولي الموقف فإن الثانية وفي

 فلسـطينيا جهـدا يتطلب الذي األمر ،الدولي بالقانون االكتراث عدم وٕازاء األميركي، االسرائيلي التوحش إزاء
 واالنسـانية والثقافيـة الحضـارية والقـيم القانونيـة الحقـوق علـى يركـز االتجاه، هذا في ومنظما مكثفا وعربيا
 العـرب نظر في الفلسطينية الصورة الى وأساء بالشعب أضر الفلسطيني االنقسام إن . الفلسطيني. للشعب
 الـدول لمعظـم المفـرط ادواالعتمـ المتواصـل العربـي الضعف أن كما . االنقسام هذا انهاء من بد وال والعالم.
 مفتـاح لتكـون السـرائيل الفرصـة أتـاح العسـكرية أو السياسـية أو الماليـة للحمايـة طلبـا أميركـا على العربية
 القيـادات لتـدرك سـنين ومنـذ بـل الوقـت حان لقد وتهميشا. ضعفا العربية الحالة زاد ما وهو األميركي الرضا

 مـا بقـدر الحمايـة تمـنح ال أميركـا وأن يجـدي، ال التطبيـع وأن الـذات علـى االعتمـاد عن بديل ال أن العربية
  .الهاوية حافة على تبقيها بل الدول اقتصادات تصنع وال الضعف تستغل

 تنتهي، أن قبل عام ١٠٠ تكمل لن بأنها المفكرين الكثيرمن يتوقع والتي اسرائيل ،فإن الثالثة وفي
 العربيـة الـدول علـى واقتصـادي وتكنولـوجي علمـي بتميـز تتمتـع األعمـى، األميركـي الدعم إلى إضافة فإنها

 فـي التاسع المركز لتحتل واألسلحة االلكترونيات صناعة مقدمتها وفي صناعية قدرات الى وترتكز جميعها،
 بـالفكر توسـعية اسـتعمارية كحركة بقائها في تستمر أن استطاعت .لقد لالسلحة المصدرة الدول بين العالم

 عـن المتطـرف الصـهيوني اليمـين كشـف أن بعد اإلسرائيليون عليه يجمع الذي والجشع ةوالعنصري الثفافةو 
 أو اإليمـان عـدم حيـث مـن الماضـية، سـنة الثالثين خالل خاص وبشكل الكيان قيام منذ الصهيوني التوجه
 خــداعهاو  المجــاورة الــدول علــى الضــغطو  الوقــت، لشــراء االتقاقيــاتو  المعاهــدات توظيــفو  بالســالم، الرغبــة

  .مصر تحييد بعد والعراق سورية من كل تهشيم في المعلنة غير الفاعلة والمساهمة
 الـدولي القـانون وكسـر بالوحشـية )١ المتمثلة األربعة الرئيسة المسارب برامجها في إسرائيل وتتبع

 مــن ويلهملتحــ النــازي النمــوذج علــى ومنجــزاتهم، وثقــافتهم أراضــيهم ومصــادرة الفلســطينيين إزاء واإلنســاني
 األميركــي اإلنقيـادو  العسـكرية اسـرائيل بقـدرات العربيـة الـدول )ارهـاب٢ سـكانية. تجمعـات إلـى ووطـن شـعب

 بشـتى العربيـة األوسـاط في التغلغل )٣ طامعة أو مناوئة دول مع المعلن غير والتفاهم الصهيونية للرغبات
 تغذيـةو  التطـرف، وتمويـل واالنقسـام التشـكيك إلشـاعة ،والمخابراتيـة، واإلعالمية والمالية الدعاوية الوسائل
 اإلمكانـات توظيـف )٤ بكاملهـا. المنطقة يتهدد الذي الصهيوني الخطر مواجهة من خوفا واالبتعاد االنكفاء



 
١٧

 الــدولي العــام الــرأي وتحييــد وتضــليل لخــداع الســفلي) الرقميــة،العالم اإلعــالم، (المــال، العالميــة الصــهيونية
  .التكنولوجي والتفوق العلمي والتقدم الديموقراطية بثوب متظاهرة العالقة ذات الدولية والمؤسسات

 ثانيـة جهـة مـن اليهـودي .شيلوك وعقلية جهة، من المستعمر بعقلية األراضي ضم إسرائيل تواصل
 بمــا تفــوز ان األول احتمــاالت: ٣ لهــا صــفقة لــه بالنســبة هــو والجــوالن األردن وغــور المســتعمرات فضــم .

 االنسـحاب على اجبرت إذا الثالث أو اليهود بالمستوطنين فلسطينيين مواطنين تستبدل أن انيالث أو سلبت
 األمريكيــة القــارة إلــى أوروبــا مهــاجري أن اإلســرائيلي الصــهيوني العقــل فــيو  مجزيــة. بتعويضــات تفــوز أن

 وعـد فـي بريطانيـا فعلتـه مـا علـى البكـاء إن ؟؟.كـذلك اسـرائيل تكون ال ،فلماذا العالم في دولة أقوى صنعوا
 لجميع األوان آن لقد له.. النظير وفسادا ظلما فيها وتركت اال منطقة تستعمر لم فبريطانيا اليجدي. بلفور

 حاليا يهددو  قادم حقيقي خطر إسرائيل أن تدرك أن مدني مجتمع ومنظمات أحزابو  قيادات العربية، األقطار
 تستمر؟. أن الحالة لهذه يمكن هل سهل. أمر العرب ائهاحلف عن أميركا تخلي أنو  لبنان،و  سوريةو  األردن
 كـان مهمـا بفلسـطينهم تمسـكا يـزدادون والفلسـطينيون التغييـر، الـى طريقـه فـي .فالعـالم كبيرة شكوك هناك

ــى وتصــحو الضــعف مــن ســتخرج العربيــة واألقطــار الــثمن، ــدولي ،والمجتمــع الصــهوني الخطــر عل  قابــل ال
  .الدوليو  والعربي واألردني الفلسطيني الجانب على المستقبل أجل من العمل يتطلب ذلك كل ولكن للتغيير.

 خطـة علـى لالتفـاق الفلسـطينية القيـادات قبل من أمينةو  مخلصة كاملة مراجعة تتطلب المرحلة أن
 وتـدفع غـزة عـن الحصـار وتفـك الفلسـطيني الصـمود على وتحافظ االنقسامات تتجاوز جديدة مشتركة عمل

 الشــعبي المســتويين علــى بالعمــل الثقــة تعيــد أن الفلســطينية القــوى وعلــى التراجــع. الــى نيالصــهيو  الكيــان
 مـن تأخـذ أن الفلسـطينية للقيـادة ويمكن.. متوقعة غير دوامات يفتح السنوات تعاقب وأن ،خاصة والرسمي
 لمجلـة حاتهتصـري آخرهـا كـان مناسـبة مـن أكثـر في الثاني اهللا عبد الملك عنه عبر والذي األردني الموقف

 المشـروع اسـرائيل إن األخرى. العربية األقطار مع صالبة أكثر لعالقات بداية منه تأخذ االلمانية، ديرشييغل
ــان ســورية أن بــل فلســطين فــي اطماعــه تنحصــر ال االســتعماري  والعــراق مصــر مــن وأطــراف واألردن ولبن
 الدول فمستقبل األوان. فوات قبل له تنبهال من بد ال الصهيوني االستعماري الحلم من أجزاء هي والسعودية

  .القرار صنع في ومشاركتهم وجدهم بعملهم مواطنوها اال يصنعه ال
 وزير تربية وتعليم أسبق* 

 ٣صفحة  ٢٠/٥/٢٠٢٠الغد 

  

  

  

  

  



 
١٨

  فن

  مسلسل يروي حياة وتاريخ المطران المناضل إيالريون كبوجي” حارس القدس“

 
” القـدس ليسـت حجـارة، القـدس بأهلهـا المـؤمنين مسـلمين ومسـيحيين“ – عمـان – معتصم الرقاد

، ”حـارس القــدس“جملـة تعنـي الكثيــر وردت علـى لســان المطـران المناضــل إيالريـون كبــوجي فـي مسلســل 
  .والتاريخية والروحية للمدينة المقدسة، وفلسطينوتحمل األبعاد الوطنية 

، جــاء فــي توقيــت صــعب، حيــث محــاوالت فــرض صــفقة القــرن، وذكــرى ”حــارس القــدس“مسلســل 
النكبة، فجاء الرد بعمل درامي، ليلتف حوله جمهور كبير، ويأتي في إطار استمرارية الـرفض لالحـتالل مـن 

  .جيل الى آخر
الذاتيـة، ويعتبـر أول عمـل درامـي يتنـاول شخصـية رجـل ديـن  ويندرج المسلسل ضـمن إطـار السـيرة

ــوطن العربــي، ( ــى مســتوى ســورية وال ــروم ٢٠١٧-١٩٢٢مســيحي عل ــًا لكنيســة ال ــذي أصــبح مطران )، وال
، وجّير مكانته الدينية لصالح خدمة القضـية الفلسـطينية، وخـالل الحـرب ١٩٦٥الكاثوليك في القدس سنة 

ــدعم علــى ســورية قــام المطــران بــدور فعــا ل بنقــل وجهــة النظــر الرســمية عمــا يجــري، وقــدم الكثيــر مــن ال
  .والمساعدات للجرحى والمتضررين

ــام، وبمقــدار مــا هــو وفــاء ”حــارس القــدس“ ــه األي ــم تبدل ــذكير بســيرة مناضــل ل ، بمقــدار مــا هــو ت
رك لشخصية عربية مسيحية، فإنه أيضا جاء ليفضح ويعري فكر وسلوك وأسلوب العدو المحتل، فقد كان يد

أنه يمكنه أن يوصل صوت القدس وفلسطين، من خالل موقعة الديني، بمـا يتمتـع بـه ” المطران كابوتشي“
مــن احتــرام علــى مختلــف المســتويات، لــذلك كــان يســتثمر كــل حــدث مــن أجــل الــدفاع عــن القــدس وأهلهــا، 

  .وٕايصال صوتهم المكتوم باالحتالل البغيض
ي وٕايمانـه بقضـية فلسـطين، كـان فـي كـل مـرة يكسـب وكان تركيز المسلسل على قـوة إيمانـه الروحـ

جولة، وتنقل الصحافة للعـالم بعـض مـا يجـري داخـل المحكمـة مـن مواقـف ثابتـة، ومنطـق قـوي، والكاريزمـا 
  .التي استطاعت أن تجعل القدس في واجهة األحداث

المسلسل كتبه حسن يوسف وأخرجه باسل الخطيب وبطولة الفنان رشيد عساف الـذي اسـتطاع أن 
يجســد دور شخصــية قويــة؛ حيــث التــوازن مــا بــين تلــك النغمــة الروحيــة فــي الصــوت، مــع الحركــة والهيئــة 

س والثبات، ومواجهة المواقف حسب تحوالت الشخصية واألحداث، وتلك اآلالم على مالمح الوجه، وفـي نفـ
ــرح  ــي تعكــس الف ــك االبتســامة الت الوقــت مالمــح التحــدي عنــدما يكــون فــي مواجهــة موقــف مــا، وأيضــا تل

  .والطمأنينة عندما يرى نتيجة عمل قام به، أو ارتداد إيجابي لموقف منه
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كل ذلك في أجواء استطاع المخرج، مع فريقـه مـن الممثلـين والفنيـين، إعـادة إنتـاج حيـاة المطـران 
اخـل الكنيسـة، أو بيـت أهلـه، أو فـي المحكمـة، أو بـين النـاس، حيـث االعتنـاء بتفاصـيل المناضل، سـواء د

  .المكان واألجواء العامة لألحداث، وطبيعة ومرجعية كل شخصية
عمــل صــعب مــن حيــث تتبــع شخصــية معاصــرة، بمراحلهــا المختلفــة، فــالمطران ” حــارس القــدس“

شـاهد علـى لحظـات االحـتالل الصـهيوني األولـى يعرف القدس في فترة مبكـرة مـن عمـره، وهـو ” كابوتشي“
  .بكل همجيتها، إضافة الى محاكمته، ونفيه الى روما، وحلمه الذي لم يغب عن باله بالعودة الى فلسطين

ليس فقط ردا على المتصهينين، إنما يخاطب عقل ووجدان كل مشاهد، بأن هـذه ” حارس القدس“
ضــع علــى صــدره وســام الــدفاع عنهــا كــل مــن موقعــة، القــدس، وفلســطين التــي تســتحق مــن كــل واحــد أن ي

  .فالمطران المناضل غاب، لكنه ترك نموذجا يستحق االحتفاء واالقتداء به
إيالريـون “، منـذ اليـوم التـالي لوفـاة المطـران ”حـارس القـدس“وبدأت فكـرة مشـروع مسلسـل وفـيلم 

ور للمؤسســة العامــة لإلنتــاج ، وانطلقــت التحضــيرات لــه تحــت إدارة ديانــا جبــ٢٠١٧مطلــع العــام ” كبــوجي
اإلذاعي والتلفزيوني في سورية، قبل أن يواجه المشـروع صـعوباٍت كبيـرة مـع تغّيـر إدارة المؤسسـة، ليبصـر 

، وكـانون ٢٠١٩يومـًا، امتـدت بـين أيلـول (سـبتمبر)  ١٢٠أعـوام، وخـالل مـدة تصـوير  ٣النور أخيرًا بعـد 
  .٢٠٢٠الثاني (يناير) 

  ١٦صفحة  ٢٠/٥/٢٠٢٠الغد 

* * *  
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  معلومة مقدسية

 أبـواب ٥ منهـا بـاب ١٣ إلـى عـددها ويصـل ألبـواب،ا 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

  
  الساهرةباب  - ٣    

يعد باب الساهرة مـن أبـواب البلـدة القديمـة التاريخيـة التـي تقـع فـي السـور الشـمالي وفـي الناحيـة 
 السـاهرة وسـهل السـاهرة وبنـي عـامالشرقية لباب العامود إذ يبعد عنه نصف كم ويشرف الباب علـى مقبـرة 

” بالعبريـة“بأمر من السـلطان العثمـاني سـليمان القـانوني و يسـمى أيًضـا بــباب الزهـور  م١٥٣٧هـ/ ٩٤٤
، وفــي األصــل كــان البــاب فتحــة كبيــرة فــي واحــد مــن أبــراج الجــدار ”باإلنجليزيــة“وبــاب هيــرودس ومــدلين 

ــا إذ بنــي البــاب لتســهيل دخــول ســكان  الشــمالي لســور البلــدة القديمــة، وفــي العهــد الصــليبي لــم يكــن مبنًي
فـي الجهـة الشـمالية كحـارة  ١٩ األحياء كباب حطة والسعدية إلى أحيـاء جديـدة بنيـت بعـد منتصـف القـرن

نسيبة وحي الساهرة والحسينية، ويعتبر الباب صغيًرا له زخارف حجرية وبنائه بسيط مـن ضـمن بـرج مربـع 
مــن الخشــب  –جــزأين للبــاب  –ب ويغلــق فتحــة المــدخل عــامودين الشــكل ويتكــون مــن مــدخل وقــوس مــدب

المصفح بالنحاس ويوصل المدخل إلى موزع ذو سقف مقبـب مروحـي وفيـه غرفـة صـغيرة توصـل إلـى ممـر 
ينعطف لليسار، ويقع بين فتحة المدخل و القوس المدبب نقش زخرفي، أما عن الطريق الذي ُيسلك للباب 

وهو في الناحية الشرقية بسبب أسلوب بناء مـداخل األسـوار فـي العصـور  نالعشري فأنشئ في بداية القرن
 ٣ الوسطى ويتم الدخول إلى الباب بزاوية مستقيمة وفي واجهة الباب الداخلية هناك زخارف هندسية تضـم

من الحجـر قوامهـا سداسـي مـن التقـاء مثلثـين سـاقيهما متسـاويين وتسـمى بخـاتم سـليمان أو نجمـة  دوائر
وأيًضا هناك نقش كتب  –زخرفة إسالمية من الفن اإلسالمي وليس لها عالقة بشعار االحتالل  هي –داود 

  .بخط الثلث العثماني
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
King Abdullah’s warning to Israel rolls out multiple scenarios 

 
Osama Al Sharif  
Jordanians and Israelis were kept wondering what His Majesty King Abdullah meant by his stern 
warning to Israel that moving forward with annexation of parts of the West Bank “could lead to a 
massive conflict with Jordan.” In an interview with German magazine Der Spiegel last week, the 
King said that “I don’t want to make threats and create an atmosphere of loggerheads, but we are 
considering all options. We agree with many countries in Europe and the international 
community that the law of strength should not apply in the Middle East.” 
This was the strongest warning to Israel that King Abdullah has made in recent memory. He had 
admitted last year, on the eve of the 25th anniversary of the signing of the peace treaty between 
the two countries that bilateral relations were at their lowest point. And last September he 
warned that if Israel went ahead with the annexation of the Jordan Valley, as pledged by Prime 
Minister Benyamin Netanyahu, then the move will have a direct impact on the Jordanian and 
Egyptian peace treaties with Israel. 
The King’s strong words, calculated as they are, coincided with a crucial visit to Israel last week 
by US Secretary of State Mike Pompeo on the eve of the formation of a new Israeli government 
headed by Netanyahu. The US position on the issue of annexation remains unclear, it is 
embedded in Donald Trump’s peace vision released last January and rejected by the Palestinians 
as well as Arab countries, but multiple sources have suggested that Pompeo had urged 
Netanyahu not to move ahead with the controversial, not to mention illegal, move at this stage. 
That is not to say that the US had reversed its position on annexation. But sources said that the 
US had given the Palestinians few crucial months to engage in peace negotiations with Israel or 
else. 
It is also suggested that annexation could take place at two stages: one that aims at extending 
Israeli sovereignty over key Jewish settlements in the West Bank, including parts of the so-called 
Area C, as early as July and no later than September, and two, which is more contentious, is the 
annexation of the Jordan Valley, which constitutes more than 30 percent of the area of the West 
Bank. 
The latter is seen as a direct challenge and threat to Jordan. It signals the death of the two-state 
solution, ushering in multiple scenarios, including the collapse of the Palestinian Authority (PA), 
the forced settlement of Palestinian refugees in host countries like Jordan and the revival of 
Israeli far right claims that Jordan is an alternative Palestinian state. These scenarios constitute 
an existential threat to the national security of Jordan; a red line for the Jordanian monarch. 
But what would Jordan do and what did the King mean by a “massive conflict”? The peace 
treaty had delineated borders between Israel and Jordan and excluded the Jordan Valley as a 
common border. It was understood that the Jordan Valley would constitute the borders between 
the future Palestinian state and the Hashemite Kingdom. The annexation of the Jordan Valley by 
Israel would be seen as a direct violation of the peace treaty. One option would be for Jordan to 
suspend the treaty while contesting the Israeli move. It is believed that this position had already 
been delivered to members of the Security Council. 
Other options include the termination of the controversial liquid gas deal between Jordan’s 
national electricity company and an US-Israeli conglomerate. Legal experts in Jordan argue that 
the coronavirus crisis allows the kingdom to take such a move. Jordan will pursue diplomatic 
channels to contest Israel’s annexation while hoping that the international community will take 
serious steps in response, including imposing sanctions. 
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Jordan has “advised” Palestinian President Mahmoud Abbas to engage the Trump administration 
in a bid to delay Netanyahu’s plans while awaiting the outcome of the US presidential elections 
next November. The Palestinians have not been forthcoming. Reports about Jordanian-
Palestinian coordination in case of annexation are not credible. 
Jordan’s reaction may be less confrontational if Netanyahu’s annexation excludes the Jordan 
Valley. The issue of extending Israeli sovereignty over West Bank settlements under a land swap 
deal has been mentioned in previous Israeli-Palestinian understandings and is actually referred to 
in Trump’s peace vision. But Jordan will not sit idly by if Netanyahu goes as far as annexing the 
Jordan Valley. 
King Abdullah understands the sensitivity of the current phase in terms of Jordan’s strategic ties 
to the United States and changing geopolitical realties in the region and beyond. But his stern 
warning has echoed in both Israel and the United States. There is mounting pressure on 
Netanyahu by Israel’s security and military establishments not to take the confrontation with 
Jordan to the next level. Also there are reports that the US may engage the Palestinians through 
the Quartet in a bid to keep Trump’s peace vision alive. 
Whatever the next few weeks will roll out, King Abdullah appears to be ready to adopt extreme 
measures if Netanyahu does go ahead with his annexation plans. Netanyahu must now consider 
his next move carefully as the fate of the peace treaty with Jordan hangs in the balance. 

Jordan times May 19,2020 

* * * 
President Abbas declares end to agreements with Israel, US; turns over 

responsibility on occupied lands to Israel 
  
RAMALLAH, Tuesday, May 19, 2020 (WAFA) – President Mahmoud Abbas today declared an 
end to the agreements and understandings signed with Israel and the United States and turned 
over responsibility over the occupied territories back to Israel. 
"The Palestine Liberation Organization and the State of Palestine are absolved, as of today, of all 
the agreements and understandings with the American and Israeli governments and of all the 
obligations based on these understandings and agreements, including the security ones," the 
President declared at an emergency meeting for the Palestinian leadership held in Ramallah to 
discuss Israeli plans to annex parts of the occupied Palestinian land as declared in the new Israeli 
government's coalition agreement. 
"The Israeli occupation authority, as of today, has to shoulder all responsibilities and obligations 
in front of the international community as an occupying power over the territory of the occupied 
state of Palestine, with all its consequences and repercussions based on international law and 
international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention of 1949, which holds 
the occupying power responsible for the protection of the civilian population under occupation 
and their property, criminalizes collective punishment, bans theft of resources, appropriation and 
annexation of land, bans forced transfer of the population of the occupied territory and bans 
transfer of the population of the occupying state (the colonialists) to the land it occupies, which 
all are grave violations and war crimes," he said. 
Following is an unofficial translation of the President's speech: 
In light of the provisions of the Israeli government coalition agreement, which stated that "the 
Prime Minister will be able to bring the agreement that was reached with the United States on 
applying sovereignty starting on 1 July 2020 to the Cabinet and the Knesset,' and the speech of 
the Prime Minister of the occupation government at the Knesset the day before yesterday, which 
did not include anything about commitment to the signed agreements, but rather asserting the 
application of Israeli sovereignty on the Israeli colonies in the Palestinian territories; 
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And as the prime minister of the occupation government has repeated this declaration on the first 
day of the cabinet meeting, considering that the annexation is a priority to this government, 
which means annexing parts of the territory of the state of Palestine to the occupation state based 
on the so-called "deal of the century", which we reject in total, which means that the occupation 
authority has annulled the Oslo agreement and all agreements signed with it, after snubbing all 
these years all these agreements and all the resolutions of the international legitimacy and 
international law; 
And after the American administration has recognized Jerusalem as capital of Israel and moved 
its embassy there, then its publication of the "deal of the century", which set the base for the 
Israeli annexation declaration, which is a blatant violation of the resolutions of the international 
legitimacy and international law, in addition to its support for settlements and Israeli colonial 
occupation of the territory of the state of Palestine; 
And in light of our unqualified belief and firm adherence to the right of our people to continue in 
their national struggle to end the occupation and establish the independent, contiguous and 
sovereign state of Palestine on the June 4, 1967 borders with East Jerusalem as its capital, solve 
the refugee issue based on the Arab Peace Initiative and the relevant resolutions of the 
international legitimacy, and release of the Palestinian prisoners from Israeli jails and detention 
centers; 
And as we are interested in achieving a just and comprehensive peace based on the two-state 
solution, as came in the Arab Peace Initiative and the resolutions of the international legitimacy, 
particularly Security Council resolution 1515 regarding adopting the Arab Peace Initiative, 
resolution 2334 on Jerusalem and settlements, UN resolution 194 on refugees, and UN General 
Assembly resolution 19/67 on the membership of the state of Palestine in it; 
And abiding by the decisions of the National Council and Central Council of the Palestine 
Liberation Organization, the sole legitimate representative of the Palestinian people, the 
Palestinian leadership has today decided the following: 
First, the Palestine Liberation Organization and the State of Palestine are absolved, as of today, 
of all the agreements and understandings with the American and Israeli governments and of all 
the commitments based on these understandings and agreements, including the security ones; 
Second, the Israeli occupation authority, as of today, has to shoulder all responsibilities and 
obligations in front of the international community as an occupying power over the territory of 
the occupied state of Palestine, with all its consequences and repercussions based on 
international law and international humanitarian law, particularly the Fourth Geneva Convention 
of 1949, which holds the occupying power responsible for the protection of the civilian 
population under occupation and their property, criminalizes collective punishment, bans theft of 
resources, appropriation and annexation of land, bans forced transfer of the population of the 
occupied territory and bans transfer of the population of the occupying state (the colonialists) to 
the land it occupies, which all are grave violations and war crimes. 
Third: We hold the American administration fully responsible for the oppression befalling the 
Palestinian people and we consider it a primary partner with the Israeli occupation government in 
all its aggressive and unfair decisions and measures against our people. Yet we welcome all the 
positions of the other American parties that rejected the policies of this administration that are 
hostile to our people and their legitimate rights. 
Fourth: We will complete today signing agreements for the state of Palestine to accede to 
international agreements and conventions that we have not yet joined. 
Fifth: We reaffirm our commitment to the international legitimacy and the relevant Arab, Islamic 
and regional resolutions, which we are part of, and we reiterate our firm commitment to fighting 
international terrorism regardless of its shape or source. 
Sixth: We reaffirm our commitment to a solution to the Palestinian-Israeli conflict based on the 
two-state solution, with our readiness to accept the presence of a third party on the borders 
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between them, on the condition that negotiations will be held to achieve that under international 
auspices (the International Quartet plus) and through an international peace conference based on 
international legitimacy. 
Seventh: We call on world countries that have rejected the deal of the century and American and 
Israeli policies and their measures that violate international legitimacy and agreements signed 
with it to not be satisfied with rejection and condemnation but to take deterrent steps and impose 
serious sanctions to prevent the Israeli occupation state from implementing its schemes and its 
continuing denial of the rights of our people. We call on those that did not yet recognize the state 
of Palestine to quickly recognize it to protect peace, international legitimacy and international 
law, and to implement the Security Council resolutions on providing international protection to 
our people in their occupied state. 
We will continue to pursue the occupation for its crimes against our people at all international 
authorities and courts. In this context, we affirm our confidence in the independence and 
integrity of the International Criminal Court. 
Eighth: We reiterate our salute to all our people at home and in the Diaspora for their patience, 
steadfastness, struggle and support of the Palestine Liberation Organization, the sole legitimate 
representative of the Palestinian people. We vow to our martyrs and heroic prisoners and 
wounded that we will remain loyal to the oath until victory, freedom, independence and return, to 
raise together the flag of Palestine over Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulcher 
in our Jerusalem, the eternal capital of our Palestinian state. 
  WAFA May 19, 2020  

* * *  
Germany  Palestine renew mutual commitment to two state solution 

Officials discuss development cooperation, concerns over Israeli plans to annex Palestinian 
territories in steering committee meeting 

 
By JT - May 19,2020 - AMMAN — The 5th German-Palestinian Steering Committee on 
Tuesday met virtually under the chairmanship of Palestinian Prime Minister Mohammad 
Shtayyeh and German Foreign Minister Heiko Maas to discuss response to the coronavirus 
pandemic, mutual commitment to the resolution of the Palestinian-Israeli conflict and concern 
over Israeli plans to annex occupied Palestinian territories. 
According to a joint statement from the German embassy, the meeting comes on the heels of 
previous committee meetings and numerous bilateral encounters, such as the visit by Palestinian 
President Mahmoud Abbas to Berlin in August 2019 and his exchange with German Chancellor 
Angela Merkel. 
During the meeting, both sides highlighted the unprecedented global challenge posed by the 
COVID-19 pandemic and the need for regional and international cooperation to succeed in its 
containment and deal with its socio-economic impacts. Shtayyeh and Maas acknowledged that 
this is the time to overcome divisions for the benefit of the vulnerable, according to the 
statement.  
In view of the “precarious humanitarian and economic situation” affecting people in Palestine, 
both sides pointed to the relief provided through German humanitarian assistance and 
development cooperation, including funding to hospitals in East Jerusalem and procurement of 
equipment for medical laboratories and locally sourced protective gear. These actions are “an 
integral part of the joint EU support and well-coordinated with the UN-led inter-agency 
emergency response”, the statement said.  
In this context, the German side expressed appreciation that Palestinian contributions have 
“eased the difficult financial situation” of East Jerusalem hospitals, with both sides emphasising 
the need for sustainable financing to ensure adequate medical treatment.  
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Both sides also expressed appreciation for UNRWA’s “stabilising role” in dealing with 
pandemic-related challenges in the region and the “positive impact” of Germany’s continued 
substantial support to Palestine refugees and UNRWA. 
Following the first phase of strict containment measures, “successfully limiting the spread of the 
pandemic”, German and Palestinian societies are cautiously taking the first steps towards a 
reopening. This virtual Steering Committee was seen as “a good example” of how cooperation 
could be continued despite the current circumstances, according to the statement.  
According to the statement, both sides underlined their continued commitment to a negotiated 
two-state solution to the Middle East conflict, based on international law and on the 1967 
borders, allowing for an independent, democratic, contiguous and sovereign Palestinian state and 
Israel to live side-by-side in peace within secure and recognised borders.  
They reaffirmed their commitment to achieving a just, lasting and comprehensive settlement 
between Israelis and Palestinians through negotiations on the basis of the relevant United 
Nations resolutions, including Security Council Resolution 2334 of December 23, 2016, and 
internationally agreed parameters. Both sides agreed that such a process could be fostered within 
a multilateral format, such as the Middle East Quartet, the latter possibly expanded by relevant 
stakeholders, the statement said. 
Both sides also noted with “grave concern” the agreement between coalition parties in Israel to 
advance plans for the annexation of occupied Palestinian territories as stipulated in the Israeli 
coalition agreement signed on April 20. Annexation of any part of occupied Palestinian 
territories including East Jerusalem “constitutes a clear violation of international law and 
seriously undermines the chances for the two-state solution within a final status agreement”, the 
statement said.  
Germany took note of the Palestinian view that such a step would put an end to all signed 
agreements, and the two sides emphasised that international law constitutes “a cornerstone of 
peace and security in the region and of a rules-based multilateral order globally”. 
Both sides agreed that a fundamental change to the political, security and economic situation in 
the Gaza Strip is needed, including the end of the closure and a full opening of crossing points.  
The Palestinian side reiterated that it is “doing its utmost” to improve the living conditions in 
Gaza, especially regarding health, energy and access to water, as well as to resume its 
governmental functions, as Gaza is “an integral part of Palestine”, according to the statement.  
Stressing the importance of the work of UNRWA, the two sides highlighted the vital services it 
provided to Palestine refugees and the importance of its financial sustainability. Until a just and 
equitable solution to the final status of Palestine refugees is negotiated and agreed upon on the 
basis of relevant UN resolutions, there is “no alternative to UNRWA”, the statement said. In this 
context, the Palestinian side valued the German and international community’s support to 
UNRWA. 
Both sides agreed to continue their established “high-level, close and trusting” political dialogue, 
contributing to the enhancement of bilateral relations and the exchange of views on regional and 
global issues of mutual concern, the statement said.  
According to the statement, both sides concurred on the importance of viable, effective, 
transparent, pluralistic and accountable Palestinian governance institutions and on the need to 
resume the democratic process on the national level to renew the public mandate and 
representation of the Palestinian governance and its institutions.  
They agreed on the need to build on Abbas’ announcement to the UN General Assembly in 
September 2019 of holding parliamentary elections in the West Bank, Gaza and East Jerusalem, 
stressing the importance of the possibility for broad political participation and a stronger 
involvement of the younger generation. 
In line with Palestinian aspirations for independence and democratic sovereign statehood, the 
goal of EU and German development cooperation and crisis prevention and stabilisation support 
is to assist the empowering of governmental institutions and the creation of conditions for 
peaceful and inclusive development in all of the West Bank, Gaza and East Jerusalem, the 
statement said. 
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Despite difficult framework conditions and strained financial resources, Palestinian national and 
local institutions “continue to deliver essential services for the population”. Both sides 
commended the “increasing efficiency and professionalism” of Palestinian institutions and 
vowed to further improve good governance, financial transparency and constructive citizen-state 
relations, according to the statement. 
The prime minister expressed sincere appreciation for the continuing German support to develop 
institutions and the economy in Palestine. Besides bilateral assistance, he also expressed 
appreciation for the German contribution through the European Union. 
The two sides also discussed progress in building an efficient, citizen-friendly Palestinian 
security sector and efforts to strengthen technical and vocational training for youth and education 
at Palestinian universities, according to the statement.  
The two sides agreed to convene the next meeting of the German-Palestinian Steering 
Committee in Ramallah, the statement said. 

Jordan Times May 19,2020 
  * * *    

Why Israel fears the Nakba: How memory became Palestine’s greatest weapon 
 

Ramzy Baroud 
On May 15, thousands of Palestinians in Occupied Palestine and throughout the ‘shatat’, or 
diaspora, participated in the commemoration of Nakba Day, the one event that unites all 
Palestinians, regardless of their political differences or backgrounds. 
For years, social media has added a whole new stratum to this process of commemoration. 
#Nakba72, along with #NakbaDay and #Nakba, have all trended on Twitter for days. Facebook 
was inundated with countless stories, videos, images, and statements, written by Palestinians, or 
in global support of the Palestinian people. 
The dominant Nakba narrative remains, 72 years following the destruction of historic Palestine at 
the hands of Zionist militias, an opportunity to reassert the centrality of the Right of Return for 
Palestinian refugees. Over 750,000 Palestinians were ethnically cleansed from their homes in 
Palestine in 1947-48. The surviving refugees and their descendants are now estimated at over 
five million. 
As thousands of Palestinians rallied on the streets and as the Nakba hashtag was generating 
massive interest on social media, US Secretary of State, Mike Pompeo, paid an eight-hour visit 
to Israel to discuss the seemingly imminent Israeli government annexation, or theft, of nearly 
30% of the occupied Palestinian West Bank. 
"The Israeli government will decide on the matter, on exactly when and how to do it,” Pompeo 
said in an interview with Israeli radio, Kan Bet, the Jerusalem Post reported. 
Clearly, the Israeli government of Benjamin Netanyahu has American blessing to further its 
colonization of occupied Palestine, to entrench its existing apartheid regime, and to act as if the 
Palestinians simply do not exist. 
The Nakba commemoration and Pompeo’s visit to Israel are a stark representation of Palestine’s 
political reality today. 
Considering the massive US political sway, why do Palestinians then insist on making demands 
which, according to the pervading realpolitik of the so-called Palestinian-Israeli conflict, seem 
unattainable? 
Since the start of the peace process in Oslo in the early 1990s, the Palestinian leadership has 
engaged with Israel and its western benefactors in a useless political exercise that has, ultimately, 
worsened an already terrible situation. After over 25 years of haggling over bits and pieces of 
what remained of historic Palestine, Israel and the US are now plotting the endgame, while 
demonising the very Palestinian leaders that participated in their joint and futile political charade. 
Strangely, the rise and demise of the so-called ‘peace process’ did not seem to affect the 
collective narrative of the Palestinian people, who still see the Nakba, not the Israeli occupation 
of 1967, and certainly not the Oslo accords, as the core point in their struggle against Israeli 
colonialism. 
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This is because the collective Palestinian memory remains completely independent from Oslo 
and its many misgivings. For Palestinians, memory is an active process. It is not a docile, passive 
mechanism of grief and self-pity that can easily be manipulated, but a generator of new 
meanings. 
In their seminal book “Nakba: Palestine, 1948, and the Claims of Memory”, Ahmad Sa’di and 
Lila Abu-Lughod wrote that “Palestinian memory is, at its heart, political.” 
This means that the powerful and emotive commemoration of the 72nd anniversary of the Nakba 
is essentially a collective political act, and, even if partly unconscious, a people’s retort and 
rejection of Donald Trump’s ‘Deal of the Century’, of Pompeo’s politicking, and of Netanyahu’s 
annexation drive.  
Despite the numerous unilateral measures taken by Israel to determine the fate of the Palestinian 
people, the blind and unconditional US support of Israel, and the unmitigated failure of the 
Palestinian Authority to mount any meaningful resistance, Palestinians continue to remember 
their history and understand their reality based on their own priorities. 
For many years, Palestinians have been accused of being unrealistic, of “never missing an 
opportunity to miss an opportunity,” and even of extremism, for simply insisting on their 
historical rights in Palestine, as enshrined in international law. 
These critical voices are either supporters of Israel, or simply unable to understand how 
Palestinian memory factors in shaping the politics of ordinary people, independent of the 
quisling Palestinian leadership or the seemingly impossible-to-overturn status quo. True, both 
trajectories, that of the stifling political reality and people’s priorities seem to be in constant 
divergence, with little or no overlapping. 
However, a closer look is revealing: the more belligerent Israel becomes, the more stubbornly 
Palestinians hold on to their past. There is a reason for this. 
Occupied, oppressed and refugee camps-confined Palestinians have little control over many of 
the realities that directly impact their lives. There is little that a refugee from Gaza can do to 
dissuade Pompeo from assigning the West Bank to Israel, or a Palestinian refugee from Ein El-
Helweh in Lebanon to compel the international community to enforce the long-delayed Right of 
Return. 
But there is a single element that Palestinians, regardless of where they are, can indeed control: 
their collective memory, which remains the main motivator of their legendary steadfastness. 
Hannah Arendt wrote in 1951 that totalitarianism is a system that, among other things, forbids 
grief and remembrance, in an attempt to sever the individual’s or group’s relation to the 
continuous past. 
For decades, Israel has done just that, in a desperate attempt to stifle the memory of the 
Palestinians, so that they are only left with a single option, the self-defeating peace process. 
In March 2011, the Israeli parliament introduced the ‘Nakba Law’, which authorised the Israeli 
Finance Ministry to carry out financial measures against any institution that commemorates 
Nakba Day. 
Israel is afraid of Palestinian memory, since it is the only facet of its war against the Palestinian 
people that it cannot fully control; the more Israel labors to erase the collective memory of the 
Palestinian people, the more Palestinians hold tighter to the keys of their homes and to the title 
deed of their land back in their lost homeland. 
There can never be a just peace in Palestine until the priorities of the Palestinian people - their 
memories, and their aspirations - become the foundation of any political process between the 
Israelis and the Palestinians. Everything that operates outside this paradigm is null and void, for 
it will never herald peace or instill true justice. This is why Palestinians remember; for, over the 
years, their memory has proven to be their greatest weapon. 

Jordan Times May 19,2020 
 

 
 
 



 
٢٨

  
  

 مـا بكـل والمعنـين والمهتمـين العام الرأي وضع في ودورها القدس لشؤون الملكية اللجنة واجب من انطالقا
 الملكيــة اللجنــة فــإن وانشــطتها، مهامهــا خــالل مــن يــاً يوم 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 كورونا ظروف من والقدس فلسطين
 االحـتالل يزيـد الـذي الصـعبة الظـروف هـذه فـي خاصة والقدس فلسطين في الصامدين األهل عن والمعاناة

 ومـرآى مسـمع علـى تجـري هـذه معانـاتهم أن والمحزن والمؤسف اليومية، معاناتهم من البغيض اإلسرائيلي
  وغيرها. العالمية الصحة منظمة فيها بما ومنظماته كله المالع

 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 قدسال 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                                   

  

  

  

  
  

  


