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  المحتوى

 شؤون سياسية

  ٣  مجلس األمن الدولي يبدأ بمناقشة القرار الفلسطيني ردا على مخطط الضم اإلسرائيلي •
  ٥  مالدينوف يطالب إسرائيل بالتخلي عن التهديد بضم الضفة •
  ٦  الفلسطينية األراضي بضم اإلسرائيلي االحتالل لخطة التصدي سبل تبحثان وٕاسبانيا العربية الجامعة •
  ٧  دول في مجلس األمن تعارض ضم إسرائيل أراض بالضفة ٥ •
  ٧  المجموعة العربية الدائمة لدى األمم المتحدة تحشد جهودها للتصدي لخطط الضم اإلسرائيلية •
  ٩  الفاتيكان "قلق" من عزم إسرائيل على ضّم أجزاء من الضفة الغربية •
  ١٠  المطران حنا: القدس حاضنة الوحدة في مواجهة االحتالل واالستبداد •

 اعتداءات

  ١٠  رفض االستئناف الخاص باألسيرة آية الخطيب •

  شؤون مقدسية

  ١١  القدس لمستشفيات وٕايطاليا وفنلندا األوروبي االتحاد من يورو مليون ١٧ •
  

  تقارير

  ١٣  مطالبات "إسرائيلية" بتوسيع الحفريات وفتح األقصى أمام المستوطنين •

  آراء عربية

  ١٤  الملك يكسر حاجز الخوف •
  ١٥  هذه برقيات إسرائيلية في بريد األردن •

  معلومة مقدسية

  ١٧  الخليلباب  •

  جليزيةاإلن باللغة األخبار
18 • Israeli authorities close entrances of Jerusalem’s Old City 
18 • Israeli police detains two Palestinians in Jerusalem 
18 • Aqsa Mosque to reopen for Muslim worshippers after holiday, says Waqf department 
19 • B Tselem Israel s goal in East Jerusalem is to grab land, degrade its Palestinian residents 
20 • PLO official: Germany, Vatican express rejection of Israel’s annexation move 
20 • PM Shtayyeh orders cabinet to start work on ending ties with Israel 
21 • EU, Finland, Italy provide €17 million to East Jerusalem Hospitals 
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  سيةسيا شؤون

 مجلس األمن الدولي يبدأ بمناقشة القرار الفلسطيني ردا على مخطط الضم اإلسرائيلي

 القيادة الفلسطينية تحل التزاماتها مع االحتالل وتعلن انسحابها من االتفاقيات الموقعة
  

مجلـس األمـن الـدولي، أمـس، بمناقشـة قـرار القيـادة الفلسـطينية  بـدأ – عمـان – نادية سعد الـدين
من االتفاقيات الموقعة مع االحتالل اإلسرائيلي، ردًا على قرار االحتالل تنفيذ مخطط ضم أجـزاء باالنسحاب 

كبيــرة مــن الضــفة الغربيــة للســيادة اإلســرائيلية، والــذي يحــرم الفلســطينيين مــن أرضــهم ويمــنعهم مــن إقامــة 
  .١٩٦٧دولتهم المستقلة المنشودة وعاصمتها القدس المحتلة وفق حدود العام 

التحرك الفلسطيني األخير بعدما أعلن الـرئيس محمـود عبـاس، فـي خطـاب ألقـاه مسـاء أول  ويأتي
مــن أمــس الثالثــاء خــالل اجتمــاع للقيــادة الفلســطينية فــي رام اهللا، أن منظمــة التحريــر الفلســطينية، ودولــة 

يلية، ومــن فلسـطين، أصــبحتا فـي ِحــل مـن جميــع االتفاقيـات والتفاهمــات مـع الحكــومتين األميركيـة واإلســرائ
  .، ردًا على مخطط الضم اإلسرائيلي”جميع االلتزامات المترتبة عليها، بما فيها األمنية

قـرار القيـادة الفلسـطينية “ ألنوقال أمين سر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، صـائب عريقـات، 
يـز التنفيـذ بشـكل فـوري بأن تكون في حل من التزاماتها مـع الحكومـة اإلسـرائيلية واإلدارة األميركيـة دخـل ح

  .”وبمجرد انتهاء خطاب الرئيس عباس وٕاعالنه عن القرار
، عـزام األحمـد، أن ”فـتح“فيما أوضح عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمـة التحريـر والمركزيـة لحركـة 

اجتماعـًا ســيعقد برئاســة رئــيس الـوزراء الفلســطيني، محمــد اشــتية، لدراسـة العالقــات األمنيــة مــع ســلطات “
  .”الل في ضوء القرار المُتخذاالحت

أصـبح فـي خبـر كـان، بمـا فـي ذلـك التنسـيق ” أوسلو“كل ما يترتب على اتفاق “ ألنوقال األحمد 
  .االقتصادي” األمني واتفاق باريس

مواصـلة العمـل “من جانبه، أشار مندوب فلسطين الدائم لدى األمم المتحدة، رياض منصـور، إلـى 
الجـانبين األميركـي واإلسـرائيلي، ولكـن فـي حـال أصـرت سـلطات االحـتالل في المحافل الدولية للضغط على 

  .”على الضم فإنه سيصار إلى اتخاذ خطوات أخرى في األمم المتحدة
يتحمل مجلس األمن مسؤولياته في هذا الشأن ويصدر عنه موقف يحذر “وأعرب عن أمله في أن 

  .”حكومة االحتالل من عواقب تنفيذ الضم
، موضحًا أن ”شاورات متواصلة في المنظمة الدولية لرفض قرار الضم اإلسرائيليهناك م“وقال إن 

منظمة التعاون اإلسالمي، على مستوى السفراء، عقدت أول مـن أمـس اجتماعـًا أكـدت فـي ختامـه رفـض “
  .”كل المخططات اإلسرائيلية بشأن الضم



 
٤

الجتمـاع وأكـد علـى موقــف حضـر ا االيرلنـدينائـب رئـيس الـوزراء وزيـر الخارجيــة “وأشـار إلـى أن 
بالده الرافض للضم، وأنها ستلعب دورًا مع االتحاد األوروبي للضغط على حكومة االحتالل لثنيها عن قـرار 

  .”الضم وتحذيرها من أن القرار سيتبعه عواقب وخيمة وٕاجراءات من دول االتحاد ضد االحتالل اإلسرائيلي
لم تتنكـر فقـط للمفهـوم األساسـي التفـاق أوسـلو، “وفي السياق؛ قال عريقات إن سلطات االحتالل 

ــذ قــرارات  ــة الســالم تنفي ووضــع مفاوضــات نهائيــة  ٣٣٨و  ٢٤٢الــذي يقــوم علــى أســاس أن هــدف عملي
  .”بتعهداتها لقضايا الحدود والالجئين والقدس والمستوطنات والمياه واألمن، وٕانما ألغت االتفاقية ولم تلتزم

تحــت االحــتالل، فيمــا شخصــيته القانونيــة حــددها قــرار الجمعيــة “وأضــاف إن الشــعب الفلســطيني 
، مشــيرًا إلــى مــا جــاء فــي خطــاب ”كدولــة فلســطينية فــي األمــم المتحــدة ٢٠١٢العامــة لألمــم المتحــدة عــام 

مسـؤولياتها والتزاماتهـا  الوضع القائم ال يمكن استمراره، وعلى سلطات االحتالل تحمل“الرئيس عباس بأن 
  .”كافة وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني واتفاقية جنيف الرابعة

وأفاد عريقات بأن القيادة الفلسطينية تتمتـع بتأييـد غالبيـة دول العـالم، باسـتثناء اإلدارة األميركيـة، 
ي أخرجتـه سـلطات االحـتالل والواليـات مشيرًا إلى ما دعا إليه الرئيس عباس في خطابه بإعادة القطـار الـذ

المتحدة عن السكة المتمثلة بالقانون والشرعية الدوليـة واالتفاقـات الموقعـة، وٕانهـاء االحـتالل وٕاقامـة دولـة 
  .”وعاصمتها القدس وحل قضية الالجئين الفلسطينيين ١٩٦٧فلسطينية على حدود عام 

للسـالم كامـل الصـالحيات بتحديـد سـقف وجدد عريقات دعوة الرئيس عباس إلى عقد مؤتمر دولـي 
زمني وتحديد األهداف بحل قضـايا الوضـع النهـائي وٕاقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة بعاصـمتها القـدس 

  .المحتلة
اتخــذت قرارهــا التزامــًا بقــرارات “وكــان الــرئيس عبــاس قــال، فــي خطابــه، إن القيــادة الفلســطينية 

، محمـًال اإلدارة ”رير، الممثل الشرعي والوحيـد للشـعب الفلسـطينيالمجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التح
األميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسـطيني، واعتبرهـا شـريكًا أساسـيًا مـع حكومـة 

  .االحتالل في جميع القرارات واإلجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الشعب الفلسطيني
الحزب الديمقراطي للرئاسـة األميركيـة، جـو بايـدن، رفضـه لقـرار الضـم في غضون ذلك، أكد مرشح 

فرض السيادة اإلسـرائيلية علـى منطقـة غـور األردن وأجـزاء مـن الضـفة الغربيـة، “اإلسرائيلي، موضحًا بأن 
  .”سيضر بفرص التوصل إلى اتفاق سالم بين الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني

ل افتراضي لجمع التبرعات بحضور يهود من الحزب الديمقراطي وقال بايدن، خالل حديثه أمام محف
الضـم اإلسـرائيلي لمنـاطق فـي الضـفة الغربيـة، سـيخنق أي فرصـة “وفقما نقلته وكـاالت أنبـاء عالميـة، إن 

  .”احتماالت حل الدولتين“، كما ستقوض اإلجراءات أحادية الجانب ”للسالم
، داعيًا ”سلطات االحتالل بشكل كامل بدون سالم ال يمكن لواشنطن أن تحمي“وقال أمام المحفل: 

الكـف عـن التهديـد بالضـم، ووقـف البنـاء فـي المسـتوطنات، الـذي سيقضـي علـى األمـل فـي “االحتالل إلى 
  .”تحقيق السالم

  ١٦صفحة  ٢١/٥/٢٠٢٠الغد 
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  مالدينوف يطالب إسرائيل بالتخلي عن التهديد بضم الضفة

  اعتبر القرار ضربة مدمرة لحل الدولتين مع الفلسطينيين

 
المنّسق الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسـط،  طالب – علي بردى - نيويورك

لضفة الغربيـة، محـذرًا مـن أن ذلـك بضّم أجزاء من ا» التخلي عن تهديداتها«نيكوالي مالدينوف، إسرائيل، بـ
ـــه » يشـــّكل انتهاكـــًا خطيـــراً « ـــدولتين مـــع » ضـــربة مـــدمرة«للقـــانون الـــدولي، فضـــًال عـــن أنـــه يوّج لحـــل ال

  .الفلسطينيين
الحالـة فـي الشـرق األوسـط، بمـا فيهـا «وعقد مجلس األمن جلسته الشهرية عبر الفيديو لمناقشـة 

الحكومــة االئتالفيــة فــي إســرائيل برئاســة بنيــامين نتنيــاهو،  ، وهــو األول بعــد تشــكيل»المســألة الفلســطينية
  .وٕاعالن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قطع كل العالقات مع إسرائيل

التهديــد المســتمّر بضــم إســرائيل ألجــزاء مــن الضــفة الغربيــة «وخــالل الجلســة، قــال مالدينــوف إن 
توجيـه ضـربة مـدّمرة لحـل الـدولتين، «ًال عـن ، فضـ»سيشكل أكثـر مـن غيـره انتهاكـًا خطيـرًا للقـانون الـدولي

وٕاغالق الباب لتجديد المفاوضات، وتهديد الجهود المبذولة لدفع السالم اإلقليمي وأوسع نطاقًا جهود صون 
، طالبـًا مـن أعضـاء »علينا واجب منع العنف وحمايـة فرصـة السـالم«وأضاف أن ». السلم واألمن الدوليين

ألمين العام لألمم المتحدة (أنطونيـو غـوتيريش) فـي دعوتـه ضـد الخطـوات ينضموا إلى ا«مجلس األمن أن 
األحادية التي سـتعيق الجهـود الدبلوماسـية الحاليـة لتهيئـة الظـروف لجلـب اإلسـرائيليين والفلسـطينيين إلـى 

  .»الطاولة
ــــ ، أي الواليـــات المتحـــدة وروســـيا واالتحـــاد »الشـــرق األوســـط«ودعـــا أعضـــاء اللجنـــة الرباعيـــة ل

العمل مع األمم المتحدة والتقدم بسرعة باقتراح من شأنه تمكين اللجنة الرباعية من القيام «وبي، إلى األور 
يجـب علـى إسـرائيل «وقـال إنـه ». بدور الوساطة والعمل المشترك مع دول المنطقـة لـدفع احتمـاالت السـالم

التواصــل مــع جميــع أعضــاء  ينبغــي للقيــادة الفلســطينية أن تعيـد«ورأى أنـه ». التخلـي عــن تهديــدات الضــم
يجب على الجميع القيام بـدورهم فـي األسـابيع واألشـهر المقبلـة، مـن أجـل الحفـاظ «، مضيفًا أنه »الرباعية

على احتمال حصول تفـاوض لحـل الـدولتين، فـي إطـار قـرارات األمـم المتحـدة ذات الصـلة والقـانون الـدولي 
  .»واالتفاقيات الثنائية

مصـير «، ألن »يجب أن تبـدأ هـذه الجهـود علـى الفـور، لـيس هنـاك وقـت نضـيعه«وشدد على أنه 
الشعبين الفلسطيني واإلسرائيلي يجب أال يتحدد من جانب واحد مدّمر بإجراءات تعـزز االنقسـامات، وتجعـل 

احتمـاالت سيشّجع التطرف من جميع الجهـات، كمـا سـيقلل مـن «وحذر من أن الضّم ». السالم بعيد المنال
  .»تطبيع العالقات بين إسرائيل والدول العربية
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وأصــدر األعضــاء األوروبيــون الحــاليون والســابقون فــي مجلــس األمــن (بلجيكــا وٕاســتونيا وفرنســا 
مواصـلة العمــل «وألمانيـا وبولنـدا)، بيانـًا مشــتركًا، هنـأوا فيـه الحكومــة الجديـدة فـي إسـرائيل، متطلعــين إلـى 

  .»ملة، بروح من الصداقة الطويلة األمدمعها بطريقة بّناءة وشا
نحن على استعداد لدعم وتيسـير اسـتئناف «وفيما يتعلق بعملية السالم في الشرق األوسط، قالوا: 

، »المفاوضات المباشرة والهادفة بين الطرفين، لحل كل قضـايا الوضـع النهـائي وتحقيـق سـالم عـادل ودائـم
وذكـروا أن بلـدانهم ». ساسـية للنظـام الـدولي القـائم علـى القواعـدالقانون الدولي ركيزة أ«مشددين على أن 

وقـالوا إن ». ؛ ما لم يتفق اإلسرائيليون والفلسطينيون على ذلـك١٩٦٧ال تعترف بأي تغييرات على حدود «
حـــّل الـــدولتين، مـــع كـــون القـــدس العاصـــمة المســـتقبلية للـــدولتين، هـــو الســـبيل الوحيـــد لضـــمان الســـالم «

بقلـق بـالغ، البنـد (الـذي سـيقدم للموافقـة عليـه مـن قبـل «، مالحظـين »دامين فـي المنطقـةواالستقرار المست
مجلس الوزراء اإلسرائيلي) بشأن ضم أجزاء من األراضي الفلسطينية المحتلة، على النحـو الـذي صـرح بـه 

  .»)مايو (أيار ١٧رئيس الوزراء عند عرض حكومته على الكنيست في 
متنــاع عــن أي قــرار أحــادي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ضــّم أي أرض اال«وطــالبوا إســرائيل بشــدة بـــ

  .»فلسطينية محتلة، وهو بذلك يتعارض مع القانون الدولي
، »العنـاد«واتهم المندوب اإلسرائيلي الدائم لـدى األمـم المتحـدة دانـي دانـون، الـرئيس الفلسـطيني بــ

علــى عبــاس أن يفعــل شــيئًا واحــدًا فقــط: « منتقــدًا تهديــده بإنهــاء العالقــات األمنيــة مــع إســرائيل. ورأى أن
  .»الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

 ٢١/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

  * * *    

 الفلسطينية األراضي بضم اإلسرائيلي االحتالل لخطة التصدي سبل تبحثان وٕاسبانيا العربية الجامعة
  

 هاتفي، اتصال في العربية، الدول لجامعة العام األمين الغيط أبو أحمد السيد بحث – قنا – القاهرة
 المشترك، االهتمام ذات ليميةاإلق القضايا من عددا ، اإلسبانية الخارجية وزيرة جونزاليس ارنشا السيدة مع
  .محتلة فلسطينية أراض لضم اإلسرائيلية للخطة التصدي كيفية مقدمتها في

 البالغـة الخطـورة اإلسبانية للوزيرة شرح الغيط أبو أن اليوم، العربية الجامعة عن صادر بيان وذكر
 األراضــي فــي للموقــف إشــعال مــن إليــه تــؤدي أن يمكــن ومــا اإلســرائيلية، الضــم خطــة عليهــا تنطــوي التــي

 علــى ســواء الخطــة، لهــذه التصــدي فــي األوروبــي الموقــف أهميــة مؤكــدا بأســرها، والمنطقــة الفلســطينية،
  .الدول مستوى على أو األوروبي االتحاد مستوى

 وســيلة ذلــك باعتبــار الفلســطينية بالدولــة االعتــراف فــي اإلســراع إلــى إســبانيا ، العــام األمــين ودعــا
  .واإلسرائيليين الفلسطينيين بين النزاع في كليا المفقود وازنالت من نوع لتحقيق

 ٢١/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية  



 
٧

  دول في مجلس األمن تعارض ضم إسرائيل أراض بالضفة ٥
 

دول أوروبية في مجلـس األمـن الـدولي، أمـس  ٥ أعلنت –وكاالت  –فلسطين المحتلة  –نيويورك 
 .١٩٦٧األربعاء، عدم اعترافها بأي تغيير تجريه إسرائيل على حدود ما قبل الخامس من حزيران 

ول الخمس (فرنسا وبلجيكـا وألمانيـا واسـتونيا وبولنـدا) جاء ذلك في بيان مشترك أصدره مندوبو الد
لدي األمم المتحدة، وذلك قبيل دقائق من بدء جلسة لمجلس األمن الدولي حول الحالة في الشرق األوسط 

 .بما في ذلك القضية الفلسطينية
 القــانون الــدولي يعــد ركيــزة أساســية للنظــام«وقــال البيــان الــذي وصــل األناضــول نســخة منــه، إن 

، مــا لــم يتفــق اإلســرائيليون والفلســطينيون علــى ١٩٦٧الــدولي، ونحــن لــن نعتــرف بــأي تغييــر علــى حــدود 
حل الدولتين مع كـون القـدس العاصـمة المسـتقبلية لهمـا، هـو السـبيل الوحيـد لضـمان «وأضاف أن ». ذلك

  .»السالم واالستقرار المستدامين في المنطقة
القلق البالغ إزاء ما أعلنته إسرائيل حول نيتهـا ضـم «ن وأعرب سفراء الدول الخمس في بيانهم، ع

أجــزاء مــن األراضــي الفلســطينية المحتلــة، علــى النحــو الــذي صــرح بــه رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي (بنيــامين 
أي قـرار أحـادي مـن  على االمتنـاع عـن«وحث البيان إسرائيل بشدة ». أيار ١٧نتانياهو) في الكنيست في 

وأكـد السـفراء، اسـتعداد ». شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة لتعارضه مع القـانون الـدولي
بلدانهم لدعم وتيسـير اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة والهادفـة بـين اإلسـرائيليين والفلسـطينيين لحـل جميـع 

 .قضايا الوضع النهائي وتحقيق سالم عادل ودائم
ــا لتشــكيل حكومــة وحــدة  -نيــاهو، ورئــيس تحــالف أزرقووقــع نت أبــيض بينــي غــانتس أخيــرا اتفاًق

شـهرا. ىويقضـي االتفـاق أيًضـا  ١٨طارئة، يتناوب كل منهما على رئاستها، على أن يبدأ نتنياهو أوًال لمدة 
تمـوز  بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور األردن والمستوطنات اإلسـرائيلية فـي الضـفة الغربيـة مطلـع

  ....المقبل
 ٢١صفحة  ٢١/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

  المجموعة العربية الدائمة لدى األمم المتحدة تحشد جهودها للتصدي لخطط الضم اإلسرائيلية
 

ــورك، عـــلى عـــدم  -وفــا - نيويــورك شـــددت المجموعــة العربيــة الدائمــة لــدى األمــم المتحــدة بنيوي
 فيهــا بـــما ،الـــمحتلة فلســطين فـــي بـاالحـــتالل، الـقائـــمة الســـلطة إســرائيل، تنتهجهــاشــرعية السياســة الـــتي 

شـــمال البحـــر  األردن، غــور ذلـــك فـــي بـــما الغربيــة، الـــضفة مـــن واســـعة مـناطـــق لـــضم  الشــرقية، الـــقدس
 الـدولي، للقـانون صــارخ انتهـاك فــي قانــوني، غيـر بـشكل مستوطناتها عليهاالميت، واألراضـي الـتي بنيت 

 .بالقوة الغير أراضـي عـلى يالءاالست يحظر الـذي وميثاقها المتحـدة األمـم ولـقرارات



 
٨

وأكد المجموعة الـعربية في بيان صادر عنها بعد منتصـف ليلـة األربعـاء/ الخمـيس، عــلى أن هـذه 
، محـــذرا مـــن أن تـــلك اإلجـــراءات ١٩٦٧السياســة تـــدمر إمكانيــة حـــل الــدولتين عـــلى حـــدود مــا قـــبل عـــام 

فــإنها لــن تـؤدي إال إلـى المزيـد مـن الصـراع والمعانـاة وتـدمير  اإلسرائيلية غــير القانونيـة، إذا لــم تـتوقــف،
  .فرص السالم واألمن في المنطقة بأسرها

جاء ذلك عقب سلسلة اجتماعات أنهاها وفـد الترويكا العربية فـي نيويورك، بـرئاسـة سـلطنةُ عـمان 
امــعة الــدول العربيـة، وعـدد وعضوية كـل من دولة قطر، ودولة الكويت، باإلضـافة إلـى دولــة فلسـطين، وجـ

من دول المنطقة، بما فيهـا المملكـة األردنيـة الهاشـمية، وجمهوريـة مصـر العربيـة، والجمهوريـة اللبنانيـة، 
سلسلة من االجتماعات مع كل من األمين العام لألمم المتحـدة، ورئـيس مجلـس األمـن (إسـتونيا)، ورئـيس 

 لالتحـادرويكـا العربيـة اجتماعـات ثنائيـة مـع المنـدوب الـدائم الجمعية العامة لألمم المتحدة. كمـا عقـدت الت
األوروبــي، والمنــدوب الــدائم لروســيا االتحاديــة، والمندوبــة الدائمــة للواليــات المتحــدة لــدى األمــم المتحــدة، 

  .بصفتهم أعضاء في اللجنة الرباعية الدولية
ـــدولي ــع الشــركاء ال ــة ودعـــت المجموعــة العربيــة، خــالل اجتماعاتهــا، جمي ــك اللجن ـــما فـــي ذلـ ين، ب

السياسـات والــخطط غــير  لهـذهالرباعية الدولية ومجلس األمن، إلـى بذل كل الجهـود مــن أجــل وضــع حــد 
القانونيــة، مـؤكـــدا عـــلى دعـــوة الـــوزراء الـــعرب إلـــى اتـــخاذ إجـــراءات دبلوماســية وسـياســـية وقانونيــة، بـــما 
ـــك فـــي  ــة ذات الـــصلة، فـــي األمـــم المتحـــدة وكـذل ـــي وقـــرارات الشــرعية الدولي ـــون الـدول يـتماشـــى مـــع الـقان

  .المحتلة الغربية الضفة في أراض ضم من اسرائيل مـنع بهدفالـمعنيين، الـعواصـم ومـع جميع الشـركـاء 
 أجــل مــن الـدولــية الجهـود تـركــيز إعـادة إلـى داعـية ،ھذه الجھودوجددت اسـتعدادها لـلتعاون مـع 

قابـلة ير الـغـ حـقوقـه عـلي الـحصول فـي الفلسـطيني الـشعب ودعـم ،١٩٦٧ منذ اإلسـرائيلي االحـتالل إنهاء
  .الـمصير تـقرير حـق فيهالـلتصرف، بـما 

 أسـاس ھي الشـرقـية، الـقدس وعاصمتهاوشـددت عـلى أن دولـة فلسـطين المسـتقلة ذات السـيادة، 
  .برمتها الـمنطقة فـي واألمـن وللسـالم اإلسـرائيلي-الـعربـي لـلصراع وشـامـل ودائـم عـادل حـل أي

ــي إطــار زمــني محــدد، وكـررت الـمجموعة الـدعــوة إ لــى إطـالق عمليـة سـياســية برعايـة دوليـة، وف
اســتنادا لمرجعيــات وأســس الحــل الســلمي المجمــع عليهــا دوليــا، بمــا فيهــا مبــادرة الســالم العربيــة، لـرعـايـــة 
 الـمفاوضـات بــين الـجانــبين، الفلسـطيني واالسـرائيلي، مــن أجــل الـتوصــل إلــى حــل عــادل وشـامل للصـراع

  .اإلسرائيلي -العربي
وبــدورها أكــدت األطــراف الدوليــة التــي اجتمعــت مــع الوفــد العربــي علــى أهميــة هــذا الجهــد العربــي 
الدبلوماسي وعلى ضرورة التعاون والعمل بشكل جمـاعي لتحقيـق السـالم المنشـود واألمـن لألجيـال القادمـة 

ي والوفـد الروسـي ووفـد االتحـاد األوروبـي في المنطقة ككل. وفي هذا السياق، تم التوافـق بـين الوفـد العربـ
واألمين العـام لألمـم المتحـدة علـى العمـل سـويا أمـال فـي وقـف الضـم واسـتئناف المفاوضـات بـين الجـانبين 

  .ضمن إطار اللجنة الرباعية الدولية وعلى أساس الشرعية الدولية
  ٢١/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 



 
٩

  الفاتيكان "قلق" من عزم إسرائيل على ضّم أجزاء من الضفة الغربية
 

أعلن الفاتيكان أّن أحد كبـار مسـؤوليه أعـرب األربعـاء -(أ ف ب)  -"القدس" دوت كوم -الفاتيكان
خالل اتصال هاتفي تلّقاه من كبيـر المفاوضـين الفلسـطينيين صـائب عريقـات عـن "قلـق" الكرسـي الرسـولي 

 .شرق األوسط بسبب عزم إسرائيل على ضّم أجزاء من الضفة الغربية المحتّلةعلى السالم في ال
وقـال الفاتيكـان فـي بيـان إّن "الكرسـي الرسـولي يتـابع الوضـع مـن كثـب، ويعـرب عـن قلقــه إزاء أي 

  ".إجراءات مستقبلية يمكن أن تعّرض الحوار لمزيد من الخطر
لـدول األسـقف بـول ريتشـارد غـاالغر، أعـرب وأضاف أّن أمين سر الفاتيكان لشؤون العالقات مـع ا

خالل المكالمة الهاتفيـة التـي تلّقاهـا مـن عريقـات عـن "أمـل الكرسـي الرسـولي فـي أن يـتمّكن اإلسـرائيليون 
والفلسطينيون قريبًا من التوّصل مجّددًا إلى إمكانية التفاوض مباشـرة علـى اتفـاق، بمسـاعدة مـن المجتمـع 

ـــرًا الســـال ـــى قلـــوب اليهـــود والمســـيحيين الـــدولي، لكـــي يســـود أخي م فـــي األرض المقّدســـة العزيـــزة جـــدًا عل
  ".والمسلمين

ة فـي ونقل البيان عن عريقات قوله إّنه اّتصل بغاالغر "إلبـالغ الكرسـي الرسـولي بـالتطّورات األخيـر 
األراضي الفلسطينية، واحتمال فرض إسرائيل سـيادتها بشـكل أحـاّدي الجانـب علـى جـزء مـن تلـك األراضـي، 

  مما يزيد من تعريض عملية السالم للخطر".
وجّدد الكرسي الرسولي في بيانه التأكيد على أّن "احترام القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة ذات 

يش الشعبان جنبًا إلى جنب في دولتين، ضمن الحدود المعترف بهـا دوليـًا الصلة هو عامل أساسي لكي يع
  ".١٩٦٧قبل عام 

واألحد وافق البرلمان اإلسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو 
  ومنافسه السابق بيني غانتس.

سـنوات، بحيـث يتقاسـم نتانيـاهو،  وبموجب اتفاق بين الرجلين، تسـتمر حكومـة الوحـدة لمـدة ثـالث
  ، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها األول لمدة ثمانية عشر شهرا.٢٠٠٩الذي يحكم منذ 

وأكد نتانياهو فـي خطـاب أمـام الكنيسـت المضـي قـدمًا فـي مخطـط لضـم أجـزاء مـن الضـفة الغربيـة 
  .المحتلة

تبـارًا مـن األول مـن تموز/يوليـو بتطبيـق ووفقا للصفقة الموّقعـة، يمكـن للحكومـة الجديـدة البـدء اع
  خطوة الضّم.

وأعطت الخطة األميركية للسالم في الشرق األوسط التي أعلن عنها في أواخر كانون الثاني/يناير 
فـي المئـة مـن  ٣٠الماضي الضوء األخضر إلسرائيل لضم غور األردن، المنطقـة االسـتراتيجية التـي تشـكل 

  .مساحة الضفة الغربية
   ٢١/٥/٢٠٢٠لمقدسية القدس ا
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 المطران حنا: القدس حاضنة الوحدة في مواجهة االحتالل واالستبداد
  

رئيس أساقفة سبسطية للروم األرثوذكس، المطران عطا  أكد – الفلسطيني لإلعالم المركز –بيروت 
اهللا حنا، أن القدس هي حاضنة أهم مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية وحاضنة الوحـدة الوطنيـة فـي مواجهـة 

 .ستعمار واالستبداداالحتالل واال
وأثنى المطران حنا، في كلمـة لـه األربعـاء، بمناسـبة يـوم القـدس العـالمي، علـى كـل األحـرار الـذين 
يؤكــدون دومــا أن فلســطين هــي قضــيتهم األولــى، مــذكرا أن القــدس هــي حاضــنة أهــم مقدســاتنا اإلســالمية 

 .واالستبداد والمسيحية، وحاضنة الوحدة الوطنية في مواجهة االحتالل واالستعمار
وقــال المطــران حنــا: يجــب أن نتوحــد دومــا فــي دفاعنــا عــن القــدس ألن التطــاول علــى القــدس هــو 

ال تتركوا مدينة القدس لوحـدها فالصـهاينة يعتـدون علـى القـدس “تطاول على قيم إيماننا وتاريخنا. وتابع: 
 .”في كل يوم وفي كل ساعة

أن الفلســـطينيين فــي القــدس وفلســـطين  وشــدد رئــيس أســاقفة سبســـطية للــروم األرثــوذكس علــى
، ”يقدمون شكرهم لكل من يقول كلمة حق في هـذا الـزمن الـرديء الـذي كثـر فيـه المطبعـون والمتخـاذلون“

 .مؤكدا أن القدس عاصمة فلسطين رغما عن كل الصفقات والمشاريع وكل التطبيع والمؤامرات
قـادرة علـى طمـس معـالم القـدس وتزويـر ورأى المطران حنا أنـه ال توجـد هنـاك قـوة فـي هـذا العـالم 

ــوم لتــذكير مــن يحتــاجون إلــى التــذكير  تاريخهــا والنيــل مــن مكانتهــا، عــادا أن يــوم القــدس العــالمي هــو ي
 .بواجباتهم الوطنية واإلنسانية واألخالقية في سبيل القدس

فع عن القدس وأكد أن الالجئين الفلسطينيين يجب أن يعودوا إلى وطنهم السليب، وقال: عندما ندا
 .علينا أن ندافع عن حق العودة؛ فالقدس التي نريدها هي قدس عربية فلسطينية ألبناء فلسطين

عاشـت القـدس عاصـمة لفلسـطين، وعاشـت فلسـطين “وختم رئيس أساقفة سبسـطية كلمتـه قـائال: 
هــا وعاصــمتها القــدس، وعــاش األحــرار مــن المســلمين والمســيحيين الــذين يــدافعون عــن أعــدل قضــية عرف

 .”التاريخ اإلنساني الحديث؛ أال وهي قضية فلسطين
  ٢٠/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * *  

  اعتداءات

  المحامي اغبارية لـ"القدس": رفض االستئناف الخاص باألسيرة آية الخطيب

 
رفضــت المحكمــة العليــا اإلســرائيلية فــي القــدس  –مصــطفى صــبري -"القــدس" دوت كــوم -قلقيليــة

االستئناف ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، الرافض تحويل األسيرة آيـة الخطيـب إلـى الحـبس المنزلـي 
 كثر من ثالثة أشهر.والمعتقلة منذ أ
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وقــال المحــامي بــدر اغباريــة لـــ"القدس" دوت كــوم: "بعــد رفــض االســتئناف، ســتكون معركــة الــدفاع 
الشرسة في شهر تموز، وتم تحديد خمس جلسات لسماع الشـهود، وفـي شـهر أيلـول ُحـدد موعـد جلسـتين 

ح للشــهود، وتــتم محاكمــة األســيرة الخطيــب، بنــاًء علــى نشــاطها االجتمــاعي فــي مســاعدة الفقــراء والشــرائ
  االجتماعية المحتاجة، وهي ُأم لطفلين".

يشــار إلــى أن االحــتالل اعتقــل األســيرة الخطيــب مــن منزلهــا فــي بلــدة عرعــرة، وأخضــعها للتحقيــق 
  .٢٠٢٠/ ٢/ ١٧بتاريخ 

  ٢١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * *  

  مقدسيةشؤون 

  القدس لمستشفيات وٕايطاليا وفنلندا األوروبي االتحاد من يورو مليون ١٧
   
ــدس" -القــدس ــق مبــادرة ضــمن –خضــير أبــو محمــد -كــوم دوت "الق ــا" "فري  االتحــاد أعلــن أوروب

 للسـلطة مسـاعدات ضـمن الشـرقية، القـدس لمستشـفيات يـورو مليـون ١٧ تقديم وٕايطاليا وفنلندا األوروبي
 الشرقية. القدس لمستشفيات الطبية التحويالت كلفة تغطية في للمساهمة الفلسطينية الوطنية

 –يوسـف مـار لمستشـفى زيارتـه خـالل بورغسـدورف فـون كون سفين األوروبي االتحاد ممثل وقال
 عضـاءاأل ودولـه األوروبـي االتحـاد "إن فنلنـدا: وممثلـة القـدس في العام اإليطالي القنصل برفقة الفرنساوي
ــدعم ملتزمــون ــد أزمــة خضــم فــي الشــرقية القــدس مستشــفيات ب ــة الصــحية وآثارهــا "١٩ "كوفي  واالجتماعي

  الشديدة. واالقتصادية
ــداً  "نعمــل وأضــاف:  الفلســطينيين لجميــع الطبيــة الخــدمات إليصــال الفلســطينية الســلطة مــع بيــد ي

 تعمـل تزال ال التي القليلة الفلسطينية المؤسسات بين من الشرقية القدس مستشفيات وُتعد عليها. والحفاظ
 الطبيـة الخـدمات تقـديم وضـمان للمدينـة الفلسـطيني الطـابع علـى الحفاظ في وجودها ويساعد المدينة، في

  والحيوي". المهم عملهم تجاه والراسخ القوي التزامنا على المساهمة هذه وتؤكد الجودة. عالية
 المانحــة الجهــة "بصــفتها القــدس: فــي إليطاليــا مالعــا القنصــل فيــديلي، جــوزيبي قــال جانبــه، مــن

 تقـديم لضـمان الفلسـطينية السـلطة مـع مستمر حوار في إيطاليا كانت الفلسطيني، الصحة لقطاع الرئيسية
 جـزء هو الشرقية القدس مستشفيات دعم إن .١٩-كوفيد وباء تفشي بدء منذ إليها الحاجة عند المساعدة

 مواطنيهـا، لجميـع ممتـازة صحية رعاية ضمان في الفلسطينية السلطة جهود لدعم االلتزام هذا من يتجزأ ال
 الضــفة فــي يعيشــون أكــانوا ســواء الفلســطينيين، لجميــع األساســية المتخصصــة الرعايــة تــوفير إلــى إضــافة
 تــولي والتـي المدينـة، تــاريخ فـي بعمـق متجــذرة مؤسسـات هـي المستشــفيات هـذه فـإن غــزة، فـي أم الغربيـة
  لحمايتها". كبيرة أهمية إيطاليا
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 فـي الفلسـطينية السـلطة بـدعم ملتزمة تزال ال فنلندا "إن فنلندا: ممثلة هيكينين، كايسا آنا وأضافت
 إلــى الطبيــة التحــويالت تكــاليف تســديد فــي المتزايــدة مســاهمتنا وٕان لمواطنيهــا، األساســية الخــدمات تقــديم

 اسـتجابة أنهـا كمـا الفلسـطينية، للسـلطة عبةالصـ الماليـة للحالـة اسـتجابة هـي الشـرقية القدس مستشفيات
 جائحـة علـى التغلـب فـي سـواء الممتـاز، بعملهم واعترافاً  الشرقية القدس لمستشفيات الحرج المالي للوضع
  اليومية". الخدمات تقديم في أو ١٩-كوفيد

  إيطاليا حكومة ومن يورو)، مليون ١٣( األوروبي االتحاد من رئيسي بشكل المساهمة هذه وتعتبر
 حزيــران شــهر فــي يــورو ماليــين ٣ مبلــغ الفنلنديــة الحكومــة تــوفر أن المقــرر مــن بينمــا يــورو) مليــون ١(

ــل، ــة رئيســية كمراكــز الشــرقية القــدس مستشــفيات تعمــل إذ المقب ــي المتخصصــة للرعاي  الصــحي النظــام ف
 الضـفة في متوفرة غير طبية خدمات إلى المحتاجين المرضى الفلسطينية الصحة وزارة فتحول الفلسطيني،

 القــدس مستشــفيات فــي للعــالج القلــب، وجراحــة الكلــى رعايــة األورام، تخصــص مثــل غــزة، وقطــاع الغربيــة
 ومستشـفى فيكتوريـا، أوغسـتا مستشـفى وهـي: صـحية، مؤسسات ست الشرقية القدس في وتوجد الشرقية.
 الفلسـطيني األحمـر اللالهـ ومستشـفى للعيـون، جـون سـانت ومستشـفى يوسـف، مار ومستشفى المقاصد،
  التأهيل. إلعادة بسمة األميرة ومركز للوالدة،

 علــى الفلســطينية الســلطة سيســاعد الشــرقية القــدس مستشــفيات دعــم أن األوروبــي االتحــاد وأكــد
 ســيمّكن أنــه كمــا الصــعب، المــالي الوضــع مــن الــرغم علــى المستشــفيات، هــذه تجــاه بالتزاماتهــا الوفــاء

 فـي بمـا الغربيـة، الضـفة فـي للفلسـطينيين الحيويـة الطبيـة الخـدمات تقـديم من الشرقية القدس مستشفيات
  .١٩-كوفيد جائحة لتفشي استجابتها ظل في وغزة الشرقية، القدس ذلك

 كلفـة تسـديد فـي منتظمة بمساهمات ٢٠١٢ عام منذ الفلسطينية السلطة األوروبي االتحاد ويدعم
 ١١٤ مـن أكثـر إلـى المسـاهمات هـذه قيمـة وصلت وقد قية.الشر  القدس مستشفيات إلى الطبية التحويالت

 الذي الفلسطيني الصحية الرعاية نظام من يتجزأ ال جزءاً  المستشفيات هذه وتعتبر اآلن، حتى يورو مليون
  وغزة. الغربية الضفة في آخر مكان أي في عليها العثور يمكن ال متخصصة خدمات يقدم

 خــالل مــن الفلســطينية للســلطة توجــه األوروبــي التحــادا مســاعدات معظــم أن علــى االتحــاد وشــدد
 والتنمية اإلصالح خطة لدعم ٢٠٠٨ عام في إطالقها تم التي المالية اآللية وهي ".PEGASE- "بيجاس
 إلــى باإلضــافة الالحقــة. السياســية األعمــال وجــداول الفلســطينية، الوطنيــة والخطــط الفلســطينية، للســلطة

 اإلصـالح بـرامج األوروبيـة التمويـل صـناديق وتـدعم التشـغيل. تكـاليف مـن ةكبيـر  نسـبة تلبية في المساعدة
  الدولة. إلقامة الفلسطينية السلطة إعداد في للمساعدة الرئيسية الوزارات في األساسية والتطوير

 شـهر منـذ المباشـر المـالي للـدعم بيجـاس بـرامج خـالل مـن يـورو مليـار ٢,٧ مـن أكثر صرف وتم
 األونـروا خـالل مـن الفلسـطيني للشـعب المسـاعدة األوروبـي االتحـاد يقـدم ذلك، على عالوة .٢٠٠٨ شباط

  التعاون. مشاريع من واسعة ومجموعة
  ٢١/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 
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  تقارير

 مطالبات "إسرائيلية" بتوسيع الحفريات وفتح األقصى أمام المستوطنين

  
مصادر إسرائيلية، اليوم الخميس عن سـعي اليمـين  أعلنت – الفلسطيني لإلعالم المركز –القدس المحتلة 

اإلسرائيلي المتطرف والمستوطنون وجماعات "الهيكل" المزعوم بتنظيم زيارات وجوالت أسـفل البلـدة القديمـة 
ي النفق الغربي، على امتداد أسوار المسجد األقصى المبارك في القدس، وذلك عشية احتفاالت "إسـرائيل" ف

  .باحتالل شرق القدس وضمها
وتســعى جماعــات الهيكــل للــدخول عبــر حــائط البــراق والخــروج مــن شــمال المســجد أســفل درجــات 

ت و فـتح أبـواب المسـجد األقصـى أمـام المدرسة العمرية في باب األسباط، وسط مطالباتهم بتوسيع الحفريا
  .المستوطنين

وتأتي تلك المطالبات بعدما زعمت "سلطة اآلثار اإلسرائيلية" و"مؤسسة تراث الحائط الغربـي/ حـائط 
البراق" قيام طواقمها بإنهاء عملية تنقيب كبيرة استغرقت عامين أسفل حائط البراق، وأنه تم اكتشاف غرف 

عود للعصور "البيزنطي واألموي والعباسي"، وقد تتم زيـارة هـذه الغـرف خـالل حجرية فوق بعضها البعض، ت
  ).االحتفاالت بما ُيسمى (يوم القدس

 -وحسب تقرير "اآلثار اإلسرائيلية"، فقد تم اكتشاف غرف غامضة في الصخر تحت (حائط المبكـى
حت أرضية البناء البيزنطـي، ) ت١٩٦٧حائط البراق الذي استولت عليه "إسرائيل" منذ احتاللها القدس عام 

  .إذ وجد علماء اآلثار نظاًما غريًبا للغرف منحوتة في الفترة الرومانية المبكرة
وحسب الصور والحفريات، فإنها تقع أسفل المدرسة التنكزية والمجلس اإلسالمي األعلـى فـي بـاب 

ات القــرن الماضــي، ألن السلســلة، ذلــك المبنــى القــديم الــذي اســتولت عليــه ســلطات االحــتالل منــذ ســبعيني
نوافذه وسطحه يطالن على ساحة حائط البراق، حيث تم اكتشاف نظام غامض تحت األرض للغرف بالقرب 

  ).من الدخول إلى نظام األنفاق تحت (حائط المبكى
وكشفت الحفريات اإلسرائيلية أيضًا عن أرضية من الفسيفساء البيزنطيـة غامضـة، كانـت محفوظـة 

  .سنة ، قبل وقت قصير من تسوية الرومان ٢٠٠٠ر الروماني المبكر الفترة حوالي في األساس من العص
وحسب المجموعة األثرية، التي ضمت عسكريين، فإنهـا المـرة األولـى التـي يـتم فيهـا التوصـل إلـى 
نظام بناء يعتمد على الحفر فـي الصـخر تحـت األرض فـي األسـاس، فيمـا تقـول سـلطة اآلثـار اإلسـرائيلية، 
الثالثاء، فإن: "نظـام البنـاء الفريـد سـتكون مـن فنـاء مفتـوح، وترتيـب غـرفتين فـي ثالثـة مسـتويات، واحـدة 
فوق األخرى، متصلة بها بالساللم المحفورة في الصخر، ويقع جزء من البناء تحت مجمع (بيت شـتراوس) 

  ".تحت بهو المدخل الغربي ألنفاق الحائط الغربي
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، فيمـا ١٩٦٧يلية منـذ احـتالل "القـدس الشـرقية" والبلـد القديمـة عـام ولم تتوقـف الحفريـات اإلسـرائ
يــأتي هــذا الكشــف الجديــد قبــل مــا ُيســمى (يــوم القــدس)، حيــث أشــارت "اآلثــار اإلســرائيلية" إلــى وجــود نيــة 
لترتيب جولة لكبار المسؤولين في الحكومة اإلسـرائيلية، وبعـض الضـيوف األجانـب، وفـي مقـدمتهم السـفير 

  .لمستوطن فريدماناألمريكي ا
ــي القــدس،  ــات العســكرية ف ــار اإلســرائيلية" بجهــود ومســاعدة الطــالب مــن األكاديمي وأشــادت "اآلث
للمشروع المشترك بين سلطة اآلثـار اإلسـرائيلية ومؤسسـة تـراث الحـائط الغربـي/ حـائط البـراق، حيـث بـدأت 

عة مقببة كبيرة وأرضـية فسيفسـاء هذه القصة باكتشاف مبنى عام ضخم من الفترة البيزنطية، التي تضم قا
  .بيضاء

سنة، خالل التجديدات الالحقة في العصر العباسي وهي  ١٤٠٠يذكر أنه تم بناء المبنى قبل نحو 
سنة، وتم تقسيم المبنى البيزنطي إلى غرف أصغر، أمـا الغـرض الـذي يخدمـه المبنـى ال  ١٢٥٠الفترة قبل 

نقش بالالتينية في إحدى الزوايا، وهو جـزء مـن نقـش رومـاني يزال مجهوًال، لكن علماء اآلثار عثروا على 
أكبر في المبنى موجود منذ فترة طويلة من الوقت الذي حّول فيه الرومان القدس إلى إيليا كابيتولينا، وفق 
"اآلثار اإلسرائيلية"، التي أشارت إلى أن علماء اآلثار يقدرون جزًءا منه أرضية الفسيفساء في عدة أمـاكن 

  .فة ما إذا كان هناك أي شيء تحتهالمعر 
  ٢١/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

* * *  

  آراء عربية

  الملك يكسر حاجز الخوف

  
 بالل حسن التل

مازالت أصداء حديث جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين، لمجلة دير شبيغل األلمانية تتواصل، 
ء من الضفة الغربية، اخاصة اعالن جاللته عن دراسة كل الخيارات، لمواجهة أي قرار "إسرائيلي" بضم أجز 

  .صدام كبيرى إل وهو إجراء سيؤدي كما قال جاللته
 ردنبعض هذه االصداء شابها نـوع مـن االسـتغراب، والتعجـب المصـحوب بسـؤال، عـن إمكانيـات األ 

وقدرته على الصدام مع إسرائيل، ولهؤالء نقول أن كسب المعارك ال يكون بامتالك ترسانات االسلحة فقـط، 
دوك، تكمـن فـي كسـر حـاجز فقد تعلمنا من التاريخ أن أول خطوات كسب المعارك، وتحقيق النصر على عـ

الخوف منه وعدم التردد في التعامل معه، وهو ما فعله جاللته أكثر من مرة، كان اكثرها وضوحًا إلغاء قرار 
 ملحقي الباقورة والُغمر، وجاللته بكسره حاجز الخوف من "إسرائيل" يضع األمـة علـى أول طريقهـا للوصـول
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إلعالم "إسرائيل" بالكيان الذي ال يقهر، فإذا عبداهللا الثاني حقوقها في فلسطين، فطالما صورت وسائل اإلى 
  .عسكريًا في معركة الكرامة ردنيقهرها سياسيًا في الباقورة والُغمر، مثلما سبق أن قهرها األ 

االهداف ممكنًا حتى بـدون اسـتخدام القـوة العسـكرية، فكـم إلى  بكسر جدار الخوف يصبح الوصول
من نصر تحقق دون اللجوء للسالح، وصلح الحديبة أوضـح مثـال علـى هـذه الحقيقـة فـي تـاريخ البشـرية، 
الذي يعلمنا أيضًا أن كل اسلحة الدنيا ال تستطيع قهر ارادة مصممة على الدفاع عن حقوقها، وهذه حقيقة 

ارتنا، فمنذ البدء كانت هذه االمة ال تقاتل اعتمادًا علـى عـدد وعـدة، ولكـن بايمـان راسخة في تاريخنا وحض
  .وعزيمة، دفاعًا عن قضية، وجاللته في موقفه هذا يدافع عن أعدل قضية عرفها تاريخ البشرية

وعند الدفاع عن القضايا العادلة ال يجوز الحديث عن نظريات توازن القـوة، فلـو انتظـرت الشـعوب 
توازن العسكري بينها وبين مستعمريها، لما تغير شيء في الكثير من وقائع التـاريخ. ولمـا تغيـرت حدوث ال

طبيعة العالقة بين الشعوب، وبين المستعمر والمحتل، وهذا ال يعني أن ال نأخذ بكل أسباب تحقيـق الهـدف 
او القبـول بشـروط العـدو ومواصلة اإلعداد للمواجهة، فاألصل هو مواصلة االستعداد، وعدم التفريط بـالحق 

واالستسالم له، وهو بالضبط ما فعله ويفعله جاللة الملك وهو يكسر حاجز الخوف بإلغائه ملحقـي البـاقورة 
  .والُغمر

يــدرس كــل الخيــارات، للــرد علــى أي خطــوة "إســرائيلية" لضــم أجــزاء مــن  ردنبــإعالن جاللتــه أن األ 
  .يعلن أنه ليس للخوف مكان في خياراتنا الوطنيةالضفة الغربية، ملوحًا بصدام كبير، فإن جاللته 

  ٢٠صفحة  ٢١/٥/٢٠٢٠الرأي 

* * *  

  هذه برقيات إسرائيلية في بريد األردن
 

  ماهر أبو طير
خالل يومين فقط يصّعد اإلسرائيليون ضد األردن، بطريقة يتوجب قراءتها بطريقـة مختلفـة، تتجنـب 

  .السطحية، والتفسيرات اإلسرائيلية، التي تتالعب بشكل فاضح
ونـا، حالـه حـال بقيـة يتم إغالق المسجد األقصى، من جانب أوقاف القدس بسبب تفشي وبـاء كور 

المساجد، من الحرم المكي، إلى الحرم النبوي، إلى كـل المسـاجد، لكـن اإلسـرائيليين يريـدون فـتح األقصـى، 
فال تقبل أوقاف القدس، فتذهب جماعـات الهيكـل اإلسـرائيلية لتتظـاهر أمـام السـفارة األردنيـة فـي تـل أبيـب، 

الجمعة، بمناسبة ذكرى يوم القدس بـالتقويم العبـري،  كون هذه الجماعات تريد فتح الحرم القدسي، يوم غد
وهي ذكرى احتالل الجزء الشـرقي مـن المدينـة، حيـث يعتبـر هـذا العيـد مـن األيـام التـي تقـتحم فيـه األقصـى 

  .بأعداد كبيرة، وهو يصادف الثاني والعشرين من شهر أيار، كل عام
مــع الســلطات اإلســرائيلية، ودون لــم تــذهب هــذه الجماعــات إلــى الســفارة األردنيــة، دون تنســيق 

توظيف لما تريده جماعات الهيكل، ردا على تهديدات األردن بشأن ضم مناطق في الضفة الغربيـة، وصـوال 



 
١٦

الى احتمال اتخاذ إجراءات أردنية ضد إسرائيل، قد تصل إلى حد اتخاذ موقف مـا، مـن معاهـدة السـالم بـين 
ات الهيكـل نحـو السـفارة األردنيـة فـي تـل أبيـب، مجـرد تعبيـر األردن وٕاسرائيل، والذي يعتقد أن تحـرك جماعـ

عن الموقف، ساذج حقا، فهـذه رسـالة رد علـى األردن، وكأنـه يقـال لنـا، ان الـرد اإلسـرائيلي علـى التصـعيد 
األردنــي، ســيكون متاحــا عبــر ورقــة المســجد األقصــى وبطــرق مختلفــة، وعلينــا ان ننتظــر بــزوغ فجــر يــوم 

انت إسرائيل ستسمح لهذه الجماعات بفتح الحرم القدسي، واقتحـام المسـجد فـي ظـل الجمعة، لنرى إذا ما ك
  .غياب المسلمين، بسبب الحظر، وهذا يعني أن الحرم سيكون مفتوحا لهم وحدهم

القصة الثانية الواجب التفكر بها جيدا، قصة إطالق إسرائيل النار على أردنيين اثنـين، فـي منطقـة 
واعتقاله، واإلعالن عن وجود مسدسات ورشاشات بحوزة الرجـل، وأن شـريكه فـر الباقورة، وٕاصابة أحدهما 

من الموقع، وأن إسرائيل كانت أمام محاولة تهريب للسـالح، والمعـروف فـي هـذا الصـدد، أن إسـرائيل قـادرة 
سـرائيل على تزوير الروايات، فال أحد يعـرف الروايـة الحقيقيـة، وٕاذا كـان حقـا هنـاك عمليـة تهريـب، أو أن إ

تعمــدت إطــالق النــار علــى أردنيــين، واالدعــاء بوجــود أســلحة بحــوزة الــرجلين، وقــد ســبق أن قتلــت إســرائيل 
أردنيين في السفارة اإلسرائيلية في عمان، وادعت زورا وبهتانا أن رجل األمن في السفارة كـان فـي وضـعية 

  .زيف روايتهم األولى دفاع عن النفس، لكن الحقا وبعد شهور عادت ودفعت تعويضات مما يعني
ضــم القــدس، أوال، ثــم ضــم منــاطق مــن الضــفة الغربيــة، يعنــي نهايــة مشــروع الدولــة الفلســطينية، 
واحتمال انهيار سلطة رام اهللا، وفتح كل أخطار هذا الملـف علـى األردن، مـن حيـث رعايتـه للحـرم القدسـي، 

لغـــاء حـــق العـــودة، وتـــوطين وتصـــنيع مشـــكلة ســـكان فـــي الضـــفة الغربيـــة بحاجـــة الـــى دولـــة حاضـــنة، وإ 
الفلسطينيين خارج فلسطين، إضافة الى االخطار على حسابات االمن األردني، على مستويات مختلفة، بما 
ــة،  ــال انفجــار األوضــاع داخــل الضــفة الغربيــة، وهــذا يفســر حــدة التصــريحات الرســمية األردني ــا احتم فيه

دن فــي الكــونغرس وبعــض مراكــز القــوى فــي وتجيــيش األردن لمعســكر أوروبــي وأميركــي بــين أصــدقاء األر 
  .واشنطن، من أجل وقف عملية الضم

اذا كــان خــط االســتنتاج هنــا صــحيحا، فســنجد أنفســنا فــي ظــالل التصــعيد األردنــي اإلســرائيلي أمــام 
إشارات إسرائيلية إضافية، خالل الفتـرة المقبلـة، عبـر إسـرائيل مباشـرة، أو عبـر جهـات وكيلـة، سـواء داخـل 

و خارجها، وهذا يعني أن فتح العيون جيـدا علـى مـا سـيجري أمـر مهـم، مـع إرث االحـتالل الـذي إسرائيل، ا
  .يؤكد قدرتهم على الغدر من جهة، وردهم بوسائل مختلفة، على من يقف ضدهم

الحملة األردنية ضد إسـرائيل مـن التصـريحات، مـرورا بحمـالت التصـعيد علـى المسـتوى األوروبـي، 
أثـرا حــادا علـى اإلســرائيليين، وهـذا حـق مــن حقـوق األردن، لكــن علينـا أن نعيــد  وبقيـة االتصـاالت، ســتترك

قراءة كل تصرف إسـرائيلي، خـالل هـذه الفتـرة، وخـالل األيـام المقبلـة، خصوصـا، أن برقيـات تـل أبيـب التـي 
إذا  –ة تتنزل على بريد األردن، مؤهلة أن تتوالى، وال شك أننا قد نجد أنفسنا أيضا أمام توظيفـات إسـرائيلي

للقـول علـى لسـان اإلسـرائيليين، إن األردن يصـدر اإلرهـاب أيضـا الـى  -صحت حادثة التهريب عبر الحدود
  .إسرائيل، وتلك قصة ثانية، ستوظفها إسرائيل على مستوى الرأي العام الغربي، لغايات كبح الحملة األردنية

 ١٨صفحة  ٢١/٥/٢٠٢٠الغد 
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  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 لمشـهورةا القديمـة البلـدة أبـواب ومن
  .المغاربة

  
  الخليلباب  - ٤

يعد باب الخليل من أبواب البلـدة القديمـة العتيقـة التـي بناهـا السـلطان العثمـاني سـليمان القـانوني 
ويقع فـي الجهـة الغربيـة مـن سـور البلـدة القديمـة بـالقرب مـن قلعـة القـدس وسـمي  م١٥٣٧هـ/ ٩٤٤ عام

ببـاب يافـا نسـبة إلـى  اً لمـؤدي إلـى مدينـة الخليـل وعـرف أيضـبهذا االسم نسبة ألنـه يشـرف علـى الطريـق ا
م مدينة يافا وقد أطلقه الرحالة الغرب وباب محراب داود نسبة لسيدنا داود عليه السالم، وهو من إحدى أهـ

األبــواب التــي تقــع فــي ســور البلــدة القديمــة ويطــل علــى مســاحة أكبــر مــن البلــدة مــن الخــارج لــذلك تميــز 
باستخداماته الدفاعية والعسكرية، ويتكون الباب من مدخل يغلقـه جـانبي البـاب اللـذان يتكونـان مـن خشـب 

بب مروحـي ثـم مغطى بالنحاس وفي منتهى المدخل قوس حجري كبير مدبب يوصل إلى موزع ذو سقف مق
ممــر ينعطــف إلــى اليمــين ثــم اليســار وهــو ذو ســقف متقــاطع إلــى داخــل الســور ويــزين البــاب صــفوف مــن 

  .وهناك نجمة تعلو الباب من الخارج” مقرصنات“الحنيات المجوفة المقببة التي تتدلى بطريقة متناسقة 
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
  Israeli authorities close entrances of Jerusalem’s Old City 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli authorities on Tuesday closed all entrances to the Old 
City of Occupied Jerusalem. 
Local sources said that the Israeli authorities sealed off the Old City and prevented Palestinian 
citizens who live outside the city from entering it. 
The move came as a proactive measure by the Israeli authorities to prevent Muslim worshipers 
from gathering at the gates of al-Aqsa Mosque in the city for the prayers of the blessed 27th 
night of Ramadan. 
Meanwhile, Jerusalem’s Islamic Awqaf and Religious Affairs Council on Tuesday announced 
that al-Aqsa Mosque will be reopened to Muslim worshipers after Eid al-Fitr holiday following a 
two-month closure due to the coronavirus pandemic. 

The Palestinian Information Center May 20, 2020  

* * * 

Israeli police detains two Palestinians in Jerusalem 
  
JERUSALEM, Tuesday, May 19, 2020 (WAFA) – Israeli police Tuesday evening detained two 
Palestinians in the occupied city of Jerusalem. 
Witnesses confirmed that police brutally assaulted and detained a Palestinian young man, whose 
father is the Imam of Al-Aqsa Mosque, at Bab al-Wad Road. 
Police also arrested one of the Islamic Endowments Authority-appointed guards while he was 
exercising his duties at the Dome of the Rock inside the mosque complex. 

WAFA May 19, 2020  

* * * 

Aqsa Mosque to reopen for Muslim worshippers after holiday, says Waqf 
department 

   
JERUSALEM, Tuesday, May 19, 2020 (WAFA) – Al-Aqsa Mosque will reopen for Muslim 
worshippers soon after the end of Eid al-Fitr holiday next week after two months of closure due 
to the coronavirus outbreak, the Islamic Waqf department, which is in charge of the mosque, said 
today. 
It said in a statement that after reviewing the situation with coronavirus today, it has decided that 
with the control of the disease and after consulting medical professionals, it was decided to 
reopen it for prayer after the holiday. 
It said that it will later issue a statement explaining the procedures for the reopening of the 
mosque and for prayer. 
Al-Aqsa Mosque is the third holiest site in Islam and usually attracts tens of thousands of 
Muslim worshippers during the weekly Friday prayer and hundreds of thousands during the holy 
fast month of Ramadan. This Ramadan, however, the mosque remained closed for worship. 
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B Tselem Israel s goal in East Jerusalem is to grab land,  
degrade its Palestinian residents 

  
JERUSALEM, Tuesday, May 19, 2020 (WAFA) – Israel’s policy regarding 
Palestinian neighborhoods in occupied East Jerusalem is driven by its goal to take over as much 
land as possible and expand its control as far as it can while doing what it can to degrade their 
residents, according to a new report by the Israeli human rights organization, B’Tselem. 
In the report titled: This is Jerusalem: Violence and Dispossession in al-'Esawiyah, B’Tselem 
said that in the case of the Palestinian neighbourhood of al-'Esawiyah, the ongoing, violent 
police operation there “throws into relief what Israel has already made clear regarding the 
Palestinian neighborhoods of East Jerusalem: as occupier, it sees the people who live there as no 
more than subjects who can be treated as it wishes.” 
It said, “Since annexing East Jerusalem, Israel has viewed the Palestinians who live there as an 
unwanted addition. The policy it implements in these neighborhoods – which is particularly 
blatant in al-'Esawiyah – is aimed at incessantly pressuring the residents. In the short term, this is 
meant to oppress Palestinians in the city, control them and keep them poor, underprivileged and 
in a state of constant anxiety. Given Israel’s declared intention to ensure a Jewish demographic 
supremacy in Jerusalem, the long-term goal of this cruel policy appears to be to drive 
Palestinians to breaking point, so that they 'choose’ to desert their homes and leave the city. 
“This conduct clearly demonstrates the demographic considerations that guide Israel’s actions: 
preferring Jewish citizens over unwanted Palestinian residents. Accordingly, the Israeli 
authorities incessantly harass the entire Palestinian population of Jerusalem, including the blatant 
example reviewed in this report: the 22,000 people who live in al-'Esawiyah. This abuse, which 
is the result of an ongoing policy led by all Israeli governments since 1967, lays bare Israel’s 
priorities in the only part of the West Bank it has – as yet – taken the trouble to formally annex: 
no equality, no rights, and not even reasonable municipal services. Instead, state authorities use 
their power in the annexed territory to cement the superiority of one group over another.” 
The report said that “for more than a year now, the Israel Police has engaged in a violent 
campaign in al-’Esawiyah. Special Patrol Unit and Border Police forces regularly enter the 
neighborhood for no reason, without any prior occurrence that could justify police presence, 
much less the presence of aggressive paramilitary forces on such a large scale. Special Patrol 
Unit and Border police officers, armed from head to toe enter the neighborhood with vans, jeeps 
and drones and intentionally create arbitrary instances of violent 'friction’ that disrupt routine and 
make daily life extremely difficult in the neighborhood. Among other things, they randomly 
close off main streets, creating long traffic jams; use loudspeakers on patrol cars and police 
vehicles late at night; provoke residents by aiming weapons at them; conduct degrading 
inspections and search cars and bags (including children’s schoolbags); verbally goad residents; 
order shops to shut down for no apparent reason, without showing a warrant; use dogs to search 
shops; raid homes and search them without a warrant; and falsely arrest minors (sometimes in 
the middle of the night), in severe violation of their rights. Initially, regular police officers also 
patrolled the neighborhood, took up positions at exit points and ticketed drivers, business owners 
and passers-by for negligible infractions.” 
B’Tselem said that since occupying the West Bank in 1967, Israel has taken over more than 90% 
of al-’Esawiyah’s land using expropriation, declaration of “state land” and military seizure. 
While in 1945, al-'Esawiyah land spanned some 10,000 dunums, today, the neighborhood’s 
22,000 residents have access to less than 1,000 dunums. Most of this area is densely built, and 
there are hardly any land reserves for construction leading to extreme poverty, over-
crowdedness, and building chaos. 
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PLO official: Germany, Vatican express rejection of Israel’s annexation move 
   
RAMALLAH, Wednesday, May 20, 2020 (WAFA) – Secretary-General of the PLO Executive 
Committee Saeb Erekat today stated that Germany and Vatican expressed their rejection of 
Israel’s prospective move to annex parts of the occupied West Bank. 
Erekat tweeted that he had in-depth talks with Germany’s State Secretary of the Federal Foreign 
Office Miguel Berger about the aftermaths of President Mahmoud Abbas’ speech on absolving 
Palestine of all agreements and understandings with the American and Israeli governments and 
of all ensuing obligations. 
During his talks, Erekat stressed that the “train of peace is off the track,” while Berger called for 
ending the Israeli occupation of the Palestinian territories and implementing the two-
state solution based on the pre-1967 borders in line with international law. 
The senior PLO official also had “excellent conversation” with Vatican’s Secretary for Relations 
with States Archbishop Paul Gallagher, during which both diplomats talked about “the situation 
of Jerusalem and the importance to advance peace based on international law.” 
Both Berger and Gallagher reiterated that Israel’s move to apply Israeli sovereignty over, or in 
other words to annex, the Jordan Valley and the illegal colonial settlements in the occupied West 
Bank, was illegal. 
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  * * *      

PM Shtayyeh orders cabinet to start work on ending ties with Israel 
 
RAMALLAH, Thursday, May 21, 2020 (WAFA) - Prime Minister Mohammad Shtayyeh gave 
orders last night to his cabinet members to immediately start work on implementing the decision 
of the Palestinian leadership regarding ending all agreements and understandings with Israel. 
Shtayyeh’s remarks came during a Palestinian cabinet emergency meeting held in Ramallah to 
discuss the implementation of the decision announced on Tuesday by President Mahmoud Abbas 
concerning the relationship with Israel and the United States. 
During the meeting, Prime Minister Shtayyeh confirmed the Palestinian government's full 
support to the decision announced by President Abbas and the Palestinian leadership to be 
absolved of all signed agreements and understandings with the Israeli and American sides. He 
stressed that “we would work on translating this decision on the ground.” 
"The announcement of the annexation of Palestinian lands and the imposition of Israeli 
sovereignty over the settlements is a violation of our signed agreements with Israel, a violation of 
international law and international legitimacy, and a threat to regional and international security. 
It reflects the agenda of the government coalition in Israel, which systematically works to 
destroy the establishment of the State of Palestine in addition to the siege on the Gaza Strip, the 
isolation and annexation of occupied Jerusalem, and the use of area 'C’ as a strategic reservoir to 
expand its settlements," said the Prime Minister. 
Area C makes over 60 percent of the area of the West Bank which remained under Israeli 
military control after the signing of the Oslo accords in 1993. 
Shtayyeh called on the countries that have not yet recognized Palestine on the 1967 borders with 
East Jerusalem as its capital to do so as soon as possible to salvage peace and the two-state 
solution. 
"The international position rejecting annexation and the Deal of the Century stands in support of 
Palestine and building its institutions towards the materialization of the State of Palestine on the 
ground with Jerusalem as its capital and the right of return for refugees. We call on the world's 
countries to recognize Palestine. It's the right time and moment of truth for all who believe in the 
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two-state solution," he said, stressing, however, that "denouncement and condemnation 
statements today are not enough. We want the world to stand for the moment of truth by 
recognizing the State of Palestine.” 
He called on the international community “to rise to the level of responsibility and provide 
international protection for our people who are under occupation." 
The Prime Minister continued: "The Deal of the Century gave the green light to the Israeli 
government and opened its appetite for annexation. President Mahmoud Abbas has sent written 
letters to the international community, particularly the Quartet, which we hope will rise to the 
level of the event in rejection of the Israeli government's statements related to annexation based 
on international legality and international law." 
He stressed that "it is the Israeli government that ended all security, political, economic, and 
legal agreements, and therefore it is inconceivable to maintain a unilateral commitment. Israel 
has violated all agreements by annexation, colonization, the siege on the Gaza Strip, and abuse of 
prisoners and their allocations, Jerusalem, and water. In addition to various violations in all areas 
of life, Israel has hit the authority's sovereignty and restored the military rule of its civil 
administration." 
The Prime Minister concluded: "From the government's side, we will remain in the service of our 
people with everything we can while facing the novel coronavirus, the annexation procedures, 
and every aggression against our people.” 
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* * *  

EU, Finland, Italy provide €17 million to East Jerusalem Hospitals 
  
JERUSALEM, Wednesday, May 20, 2020 (WAFA) - As part of the Team Europe approach, the 
European Union, Finland, and Italy are making a contribution of €17 million to the Palestinian 
Authority, supporting the payment of medical referrals to East Jerusalem Hospitals. 
The Office of the EU Representative said in a press release that this contribution is funded by the 
EU (€13 million) and the Government of Italy (€1 million). The contribution of €3 million by the 
Government of Finland is planned for June 2020. 
The support to East Jerusalem hospitals will help the Palestinian Authority in meeting its 
obligations towards these hospitals in spite of the difficult fiscal situation. Also, it will enable the 
East Jerusalem Hospitals to maintain critical medical services to Palestinians in the West Bank, 
including East Jerusalem, and Gaza while responding to the outbreak of the COVID 19 
pandemic. 
Together with European Union Member States, the EU has been supporting the Palestinian 
Authority since 2012 with regular contributions to the payment of referrals to East Jerusalem 
Hospitals that have reached over €114 million since then. These hospitals are an integral part of 
the Palestinian healthcare system providing specialized services that cannot be found elsewhere 
in the West Bank and in Gaza. 
“The European Union and its Member States are committed to supporting East Jerusalem 
Hospitals amid the Covid-19 crisis and its severe health, social and economic implications. We 
work hand in hand with the Palestinian Authority to sustain and maintain access to medical 
services by all Palestinians. The East Jerusalem hospitals are among the few Palestinian 
institutions still working in the city. Their presence helps both maintain the Palestinian character 
of the city and ensure that high quality medical services are provided. This contribution 
demonstrates our strong and unwavering commitment towards their much needed work”, said 
the European Union Representative Sven Kühn von Burgsdorff during his visit today to 
Saint Joseph Hospital in East Jerusalem together with the Consul General of Italy in Jerusalem 
and the Representative of Finland. 
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“As lead-donor for the Palestinian health-sector, since the outbreak of the COVID-19 pandemic 
Italy has been in constant dialogue with the Palestinian Authority to ensure that help is provided 
where most needed. Support to East Jerusalem Hospitals is an integral part of this commitment to 
back PA's efforts in ensuring quality health care for all its citizens. In addition to providing 
essential specialized care to all Palestinians, whether they live in the West Bank or in Gaza, these 
Hospitals are institutions deeply rooted in the history of the city, to whose safeguard Italy 
attaches great importance"" said Giuseppe Fedele, Consul General of Italy in Jerusalem. 
“Finland remains committed to supporting the Palestinian Authority in its delivery of essential 
services to its citizens. Our increased contribution towards the referral costs of patients to the 
East Jerusalem hospitals is a response to the difficult fiscal situation of the Palestinian Authority. 
It is also a response to the critical financial situation of the East Jerusalem hospitals and an 
acknowledgement of their excellent work, both in overcoming the COVID-19 pandemic and in 
their day-to-day service delivery", said Anna-Kaisa Heikkinen, the Representative of Finland. 
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 مـا بكـل والمعنـين والمهتمـين العام أيالر  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 مياليو  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 ضالبغي 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 ةصاحب 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 سيدال ٠٧٩٧١٣٦١١١ 
o نصار حسام السيد ٠٧٩٥٨١٧٩١٩   
o عليان. فراس السيد ٠٧٩٦٧٢٧٢٠٠ 

    
  القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين تحيات مع

 كنعان عبداهللا                                   

  

  

  

  
  

  


