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  المحتوى

 والقدسألردن ا

  ٣  وسنكون مضطرين إلعادة النظر بالعالقة مع تل ابيب الرزاز: لن نقبل بإجراءات إسرائيلية أحادية •

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  ٣  ترسيخ للحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية” دير شبيغل”مقابلة الملك بـ •

 شؤون سياسية

  ٦  فلسطينية محتلة على أمن المنطقة واستقرارها ألراضالصفدي يحذر من خطر ضم اسرائيل  •
  ٧  فلسطين و"التعاون اإلسالمي" تتفقان على اجتماع لبحث الضم اإلسرائيلي •
  ٧  السلطة الفلسطينية تبعث رسائل عملية لوقف التنسيق األمني •
  ١٠  السعودية ترفض ضم أية أراض في الضفة لالحتالل •
  ١١  األمن مجلس في ُيحل لن اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع واشنطن: •
  ١٢  عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ األميركي يحذرون إسرائيل من مغبة ضم أراض فلسطينية ١٨ •

 اعتداءات

  ١٢  مسيرة االعالم اإلسرائيلية تجوب القدس المحتلة •
  ١٣  االحتالل يقتحم "الثوري" بالقدس ويقتحم عدة منازل •
  ١٤  شرطة االحتالل تمدد توقيف أسيًرا محرًرا بالقدس •

  شؤون مقدسية

  ١٥  المصلين من خالية االقصى المسجد باحات رمضان.. في االخيرة للجمعة •
  

  تقارير

  ١٥  مؤسسة الدراسات الفلسطينية: االتحاد األوروبي عاجز عن ردع إسرائيل عن القيام بالضم •

  آراء عربية

  ١٩  يسرائيلاإل التصعيد مواجهة الملك: •
  ٢٠  العيد المقبل في القدس •

  عبرية مترجمةآراء 

  ٢١  الكثير تحقق لم القدس لشرقي الخماسية الخطة •
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  معلومة مقدسية

  ٢٥  الدمن باب •

  اإلنجليزية باللغة األخبار
26 • Israeli police arrest Aqsa guard, ban him from entering Mosque 
26 • Aqsa preacher calls for real steps to protect Aqsa Mosque 
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  والقدسألردن ا

  وسنكون مضطرين إلعادة النظر بالعالقة مع تل ابيب الرزاز: لن نقبل بإجراءات إسرائيلية أحادية
    
  ...... –عمان 

أكد رئيس الوزراء في مقابلة أجراها معـه الزميـل فـايق حجـازين، مـدير عـام وكالـة األنبـاء األردنيـة 
  بترا، أمس الخميس، .....

ــب الغربــي مــن نهــر ردًا علــى ســؤال بشــأن اإلجــراءات اإلســرائي ــة لضــم أراض فــي الجان لية األحادي
األردن، أكد رئيس الوزراء، أن جاللة الملك عبد اهللا الثاني كان رده واضحًا وحاسمًا ومنسـجمًا مـع الثوابـت 

  .األردنية التي يكررها مرارًا وتكرارًا في أي محفل دولي يتحدث عن األمن والسالم العالمي
بأنـــه بـــدون حـــل عـــادل للقضـــية الفلســـطينية يحفـــظ حقـــوق الشـــعب جاللتـــه يـــذكر دومـــًا “وقـــال، 

الفلســطيني، ال ينبغــي أن نتحــدث عــن الســالم دون إيجــاد حــل لهــذا الملــف، وأن هــذه التهديــدات تــأتي فــي 
خابـات اإلسـرائيلية التـي ظروف استثنائية ممثلة بجائحة كورونا وانشغال العالم بهـا، وتـأتي أيضـًا بعـد االنت

تعثرت كثيرًا، وأصبح واضحًا أن هناك نية لدى الجانب اإلسرائيلي لالستفادة من هذا الوضع الحالي، لفرض 
  .”إجراءات أحادية على أرض الواقع

لن نقبل بهذا وبناء عليه ستكون هناك فرصـة “وشدد الرزاز على أن األردن وبكلمات جاللة الملك 
، مؤكـدًا أن ”ر حول العالقة مع إسـرائيل بأبعادهـا كافـة، ولكـن لـن نتسـرع ونسـتبق األمـورلدينا إلعادة النظ

جاللة الملك يوجه بشـكل مسـتمر دول العـالم ويحملهـم مسـؤوليتهم تجـاه القضـية الفلسـطينية، والسـيما أن 
  .يصل العالم إلى دول عنصرية فيها تمييز

الموضوع وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه هناك أمل أن يتشكل موقف عربي موحد في هذا “وقال 
  .”لحماية السالم ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم

 ٥صفحة  ٢٢/٥/٢٠٢٠الغد 
* * *  

   اللجنة الملكية لشؤون القدس
  ترسيخ للحقوق الفلسطينية والشرعية الدولية” دير شبيغل”مقابلة الملك بـ

 
   عبد اهللا توفيق كنعان

  لشؤون القدس أمين عام اللجنة الملكية
 DERديــر شــبيغل(إن حــديث جاللــة الملــك عبــد اهللا الثــاني ابــن الحســين حفظــه اهللا فــي مجلــة 

SPIEGEL  (السـلطة القائمـة بـاالحتالل)  إسـرائيلخطـط ، والمتضـمن رفـض جاللتـه الصـريح لم)االلمانية
ومســاعيها نحــو ضــم أراض فــي الضــفة الغربيــة والغــور والتحــذير مــن نتــائج هــذه الخطــوة ومنهــا اســتمرار 

الـرافض  ردنالصـدام الكبيـر مـع األ إضافة إلى مسلسل الفوضى والتطرف والصراع الشامل الذي لن ينتهي، 
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الخيارات، ويـأتي هـذا الموقـف الصـلب لجاللتـه فـي الوقـت الـذي لها، والذي سوف يواجهها عبر العديد من 
ية وبـدعم ومسـاندة مـن إدارة الـرئيس األميركـي ترامـب التـي تخلـت عـن الـدور سـرائيلتسعى فيه الحكومة اإل

الــذي تلعبــه اميركــا فــي وســاطتها للســالم منــذ عقــود، هــذا التغيــر جــاء بتــأثير مباشــر مــن جماعــة الضــغط 
التهويــدي االحاللــي  إســرائيلالجماعــة االنجيليــة المتصــهينة مــن أجــل تنفيــذ مخطــط الصــهيونية (ايبــاك) و 

التوسعي والتمـادي فـي سياسـتها العنصـرية مسـتغلة انشـغال العـالم بمواجهـة جائحـة كورونـا، والمـدقق فـي 
ــر شــبيغل االلمانيــة  ــة دي ــر نافــذة اعالميــة عالميــة مشــهورة هــي مجل ــه يجــد أنهــا جــاءت عب ــة جاللت مقابل

ارية االسبوعية األكثر انتشارا في أوروبا والتي تحظى بالكثير من المتابعة في كافة أنحاء العالم، وفي اإلخب
الوقت نفسه فإن المتابع لخطابات ومقابالت جاللته يجد فيها الحرص علـى مخاطبـة الـرأي العـام العـالمي، 

عبـر ترسـانتها  إسـرائيلومه وبصوت عربي يبرز الحقائق ويواجه الصوت االعالمي المضلل الذي تنفث سـم
االعالمية التي تملكها في العالم، ان مقابلـة جاللتـه شـرحت بوضـوح وشـفافية جوانـب القضـية الفلسـطينية 
خصوصــًا للقيــادات والدبلوماســية والمؤسســات التشــريعية األوروبيــة التــي يقــف أغلبهــا مــن ملــف القضــية 

أ حل الدولتين، وقد تبلور هـذا الموقـف األوروبـي مجـددًا الفلسطينية موقفًا عقالنيًا قائمًا على التمسك بمبد
بعد يوم واحد من مقابلة جاللته في بيان اجتماع االتحاد األوروبي الذي أكد أن حـل الـدولتين هـو الطريـق 
الوحيدة للتقدم في مسار السالم الصحيح المنشـود، واعتبـار خطـة السـالم األميركيـة التـي اقترحهـا الـرئيس 

مخالفـة للمعـايير الدوليـة، ليكـون هـذا الموقـف نوعـًا مـا قـد حـرك الركـود  إسـرائيلتند عليهـا ترمب والتي تس
  .يسرائيلالدولي والصمت المقلق تجاه جرائم االحتالل اإل

لقد عبر جاللته عن لسان وضمير كل عربي ومسلم وانسان حر محب للسالم في المنطقة والعالم، 
مطلوبة المتمسكة بالشرعية الدوليـة التـي يجـب أن تسـود العالقـات حيث انطلق في حواره من قيم العدالة ال

الدولية والتي بموجبها أقيمت أساسًا المنظمات الشرعية والحقوقيـة العالميـة لـيعم األمـن والسـالم ال الحـرب 
نـى وحتى اليـوم يجـدها تتب إسرائيلية ومنذ إعالن قيام سرائيلوالصراع، إال أن المتتبع للسياسة التهويدية اإل

االستراتيجية الصهيونية وهي المرتكزة على قانون القـوة وسـيادة المصـالح وشـريعة الغـاب والضـرب بعـرض 
ي المشين يلقى مسـاندة سرائيلالحائط بجميع القرارات واالتفاقيات الدولية، ومن المؤسف أن هذا السلوك اإل

ية فـي مسـارها الحـالي لـن تفـرز علـى ئيلسرامن اإلدارة األميركية الحالية، ومن المعلوم أن هذه السياسة اإل
المدى القريب والبعيد سوى مناخ التأزم والصراع الذي تصعب معه الحياة اآلمنة التي وعدت بها الحكومات 

ية المتعاقبة كذبًا مجتمعها، والمطالع لحالة التذمر والرفض الكبيرة في صفوف الكّتاب والسياسـيين سرائيلاإل
تجـاه سياسـة حكومـة  إسـرائيلوغيـرهم مـن المـؤثرين فـي الـرأي العـام داخـل وخـارج يين سـرائيلوالجنراالت اإل

نتنياهو ومن يؤيدها من اليمـين المتطـرف، يستشـعر القناعـة التامـة لـديهم بـأن المنطلـق السياسـي الـديني 
يحترم حرية المعتقـد وحـق الغيـر بالحيـاة ال يمكـن لـه أن  والذي ال إسرائيلواألسطوري المختلق الذي تتبعه 

، خاصــة فــي ظــل سياســة التوســع والضــم والتمــدد إســرائيليــوفر الرفاهيــة والديمقراطيــة التــي وعــد بهــا قــادة 
ي فــي الجــرائم ســرائيلالعنصــري والتطهيــر العرقــي للشــعب الفلســطيني، ومــا يرافقهــا مــن واقــع االســتمرار اإل

ي بـأن عـددًا مـن البـاحثين سـرائيللسطيني صاحب الحـق والتـاريخ، ونـذكر اليمـين اإلاليومية ضد الشعب الف
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أشاروا أن فكرة الكيـان الجـامع لليهـود متـوفرة حتـى اليـوم فـي منطقـة الحكـم الـذاتي اليهوديـة التـي أسسـها 
ي ستالين في جنوب شرق روسيا وتحديـدًا فـي أوبالسـت المعروفـة أكثـر باسـم عاصـمتها بيروبيـدجان، والتـ

يين مقومات االستقرار بعيـدًا عـن حالـة التخـبط والتعقيـد سرائيليتوفر فيها وبحسب وجهة نظر الكثير من اإل
  .الناتجة عن ادارة نتنياهو وبيني غانتس واليمين المتطرف والذين ال يسعون أبدًا للسالم

ــادة الهاشــمية صــاحبة ا ــف القي ــف صــفًا واحــدًا خل ــة لشــؤون القــدس تق ــة الملكي لوصــاية ان اللجن
ــى المقدســات اإل ــدور ســالمالتاريخيــة عل ــه اســتمرارًا لل ــة جاللت ــي القــدس، وتــرى فــي مقابل ية والمســيحية ف

ي المدافعة عـن ردنالهاشمي والتضحيات التاريخية للقيادة الهاشمية ومن خلفها الشعب والجيش العربي األ 
ومسـلم تزيـد مـن عزيمتـه وثقتـه  عروبة فلسطين والقدس، كذلك فإن هذه المقابلة دفعة معنويـة لكـل عربـي

مـن وحشـية ومسـاندة لهـا مـن الـبعض، وفـي  إسرائيلبأن الحقوق لن تضيع مهما طال الزمن ومهما بلغت 
ية وعالمية ٕاسالمنفس الوقت دعوة من جاللته إليجاد برنامج عمل واستراتيجية وحدوية فلسطينية وعربية و 

ــوق الشــعب  ــة تضــع تعمــل باتجــاه احــالل الســالم واســترداد حق الفلســطيني المســلوبة، وهــي رســالة عالمي
المنظمات الشرعية والقوى السياسـية العالميـة المـؤثرة أمـام مسـؤولياتهم، وتوجـه البوصـلة السياسـية للحـل 
الشامل والوحيد للقضية الفلسطينية والسبيل الكفيـل بـإحالل السـالم فـي المنطقـة وهـو حـل الـدولتين واقامـة 

ووقفهـا  إسـرائيلم بالتزامن مع التزام ١٩٦٧ها القدس الشرقية على حدود العام الدولة الفلسطينية وعاصمت
لجميع مخططات التهويد والضم، والدعوة لحوار فوري بين جميع األطراف المعنية دون تجاهل أو غياب أي 

عن فكرة عزل أهلنا في فلسطين ضمن جغرافيـة ضـيقة تفصـلهم عـن محـيطهم  إسرائيلطرف منها، وتوقف 
  .يسالمي واإلالعرب

ـــة  ان اللجنـــة الملكيـــة لشـــؤون القـــدس تقـــف خلـــف القيـــادة الهاشـــمية فـــي دعوتهـــا األمـــة العربي
علــى اســتمرارها لتنفيــذ  إســرائيلوحــدة الصــف والكلمــة، بــدًال مــن حالــة التفكــك التــي تــراهن إلــى  يةســالمواإل

ــت ســتنتهي  ــى أمتنــا تكثيــف دعمهــا  بــإذنمخططاتهــا، وهــي حالــة وان طال ــي فلســطين اهللا، وعل لألهــل ف
خـط الـدفاع األول عـن فلسـطين وأمتنـا أمـام  ردنوجوهرتها القدس لتعزيز رباطهم، كذلك ضرورة مساندة األ 

المخططات الصهيونية التي تسـتهدفنا جميعـًا، أن مضـامين مقابلـة جاللـة الملـك تؤكـد لألهـل فـي فلسـطين 
بـد أن تشـرق عليهـا شـمس الحريـة ويرحـل والقدس أن مسـاجدها وكنائسـها وأهلهـا فـي قلوبنـا وعقولنـا، وال

عنها المستعمر المحتل عاجال أم آجًال، فأنتم يا أهل فلسطين األصل فاألرض أرضكم والهواء هوائكم والحق 
بقيادتــه الهاشــمية الرائــدة مــدافعا ومناصــرا ومســاندا إلخواننــا  ردنحقكــم منــذ األزل وٕالــى األبــد، وســيبقى األ 

  .والقدس مهما بلغت التضحيات وكان الثمن الصامدين الصابرين في فلسطين
  ٤صفحة  ٢٢/٤/٢٠٢٠الغد 
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  سياسية شؤون

  فلسطينية محتلة على أمن المنطقة واستقرارها ألراضالصفدي يحذر من خطر ضم اسرائيل 

 
وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين أيمـن الصـفدي ونظيـره الكنـدي  أكـد – ابو طير ماجدة –عمان 

فرانسوا فيليب شامبين، امس الخميس، التضامن في مواجهة جائحة كورونـا، وشـددا علـى أهميـة التعـاون 
  .لي والعمل متعدد األطراف لمعالجة انعكاساتها االقتصاديةالدو 

وأكد الوزيران في اتصـال هـاتفي ضـرورة إطـالق جهـد دولـي جمـاعي لمواجهـة التبعـات االقتصـادية 
للجائحــة وبمــا يســهم فــي التخفيــف مــن االنعكاســات الســلبية لهــا علــى األداء االقتصــادي وعلــى مســتوى 

 .المعيشة
المبادرات واألفكار الدولية المطروحة لتطـوير بـرامج تعـاون لمسـاعدة  واستعرض الصفدي وشامبين

الــدول علــى تجــاوز التحــديات االقتصــادية التــي فرضــتها الجائحــة واإلجــراءات الوقائيــة التــي فرضــتها وأكــدا 
 .التنسيق إزائها

وبحــث الــوزيران التعــاون بــين البلــدين وســبل تعزيــز الشــراكة خصوصــا فــي المجــاالت االقتصــادية 
 .والتنموية

وثمــن الصــفدي الــدعم الــذي تقدمــه كنــدا للمملكــة لمســاعدتها علــى تجــاوز التحــديات االقتصــادية 
وٕاسناد مسيرتها التنموية ومواجهة عبء اللجوء. إلى ذلك بحث الوزيران األوضاع في األراضي الفلسطينية 

وخصوصًا القرار االسرائيلي ضم أراض فلسـطينية محتلـة والـذي أوضـح الصـفدي أنـه سينسـف إن المحتلة، 
 .نفذ فرص تحقيق السالم الشامل والدائم

وحذر الصفدي مـن الخطـر الـذي يمثلـه القـرار علـى أمـن المنطقـة واسـتقرارها، وشـدد علـى ضـرورة 
حقيقية لحل الصراع عبر مفاوضات جادة  إطالق تحرك دولي فاعل يحول دون تنفيذ قرار الضم ويوجد أفاقاً 

 .ومباشرة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي
وثمن الصفدي الموقف الكندي الـذي يـرفض الضـم خرقـًا للقـانون الـدولي والمتمسـك بحـل الـدولتين 

 .سبيًال لحل الصراع
يميــة وأكــدا اســتمرار واتفــق الصــفدي وشــامبين علــى إدامــة التواصــل والتنســيق إزاء التطــورات اإلقل

  .العمل على تعزيز التعاون الثنائي في كل المجاالت
 ٣صفحة  ٢٢/٥/٢٠٢٠الدستور 
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   فلسطين و"التعاون اإلسالمي" تتفقان على اجتماع لبحث الضم اإلسرائيلي

  
فلسطين و"منظمة التعـاون اإلسـالمي"، الجمعـة، االتفـاق علـى  أعلنت – األناضول – أيسر العيس

 .عقد اجتماع طارئ للمنظمة، لبحث اعتزام إسرائيل ضم أراض فلسطينية
ارجيـة والمغتــربين الفلســطيني ريــاض المــالكي، جـاء ذلــك خــالل اتصــال هـاتفي جــرى بــين وزيــر الخ

 .واألمين العام للمنظمة يوسف العثيمين
ــة فلســطين، ضــمن مــذكرة  ــان علــى أن تطلــب دول ــة الفلســطينية، اتفــق الطرف ــان للخارجي ووفــق بي

 .رسمية، بعقد هذا االجتماع الوزاري الطارئ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر
"ســيتم التحضــير لصــياغة مســودة مشــروع القــرار الــذي ينــوي ونقــل البيــان عــن المــالكي قولــه إنــه 

ــرة تمارســها المنظمــة  ــة ضــغط كبي ــوفير حال ــدعم الموقــف الفلســطيني، وت ــه، ل االجتمــاع الطــارئ الخــروج ب
  ".بأعضائها لمنع الضم

ــدة بقيــادة رئــيس الــوزراء واألحــد الماضــي، وافــق البرلمــان اإلســرائيلي علــى حكومــة الوحــد ة الجدي
  .بنيامين نتنياهو، ومنافسه السابق بيني غانتس

وبموجب اتفاق بين الرجلين، تسـتمر حكومـة الوحـدة لمـدة ثـالث سـنوات، بحيـث يتقاسـم نتانيـاهو، 
  .اً بدأها األول لمدة ثمانية عشر شهر ، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة، ي٢٠٠٩الذي يحكم منذ 

في خطاب أمام الكنيست (البرلمان)، المضي قدًما في مخطط لضم أجزاء من الضـفة  وأكد نتنياهو،
الغربية المحتلة. ووفقا للصفقة الموقعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتبـاًرا مـن األول مـن يوليـو/ تمـوز 

  .المقبل بتطبيق خطوة الضم
  .أساسه وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من

 ٢٢/٥/٢٠٢٠وكالة أنباء األناضول 

* * *  

  السلطة الفلسطينية تبعث رسائل عملية لوقف التنسيق األمني

  وتسحب أفراد الشرطة من محيط القدس

 
الماضــية،  ٢٤بعثــت الســلطة الفلســطينية خــالل الســاعات الـــ ”: القــدس العربــي“ –رام اهللا  –غــزة 

االتفـاق  مـنبرسائل عمليـة مباشـرة إلـى إسـرائيل، عمـدت فيهـا إلـى تنفيـذ أولـى الخطـوات الخاصـة بالتحلـل 
األمني، وبما يشمله من عمليات تنسيق مشترك، حين أقدمت على سحب قواتهـا مـن منـاطق تقـع ضـواحي 

، وذلـك عقـب اجتمـاع لـرئيس الحكومـة مـع ”اتفـاق أوسـلو“وفـق ” ب“مدينة القدس وهي منـاطق مصـنفة 
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ــه االتصــاالت الفلســطينية الهادفــة إلــى تطبيــق ــادة  قــادة األمــن بالضــفة، فــي وقــت تواصــلت في قــرارات القي
  .الفلسطينية األخيرة على الصعيدين المحلي والدولي

وبحسب المعلومات المتوفرة من مصادر مطلعة، فإن القرار الجديد الـذي بـدأ فعليـا بالتنفيـذ، يشـمل 
فـي الضـفة الغربيـة، ودفعهـا للتمركـز مـن ” ب“سحب قوات األمن الفلسطينية من كامل المنـاطق المصـنفة 

فقط، وذلك من أجـل تحميـل إسـرائيل المسـؤولية عـن تلـك المنـاطق أمنيـا، ” أ“طق المصنفة جديد في المنا
، سـيعود بالضـرر ”واقعـا أمنيـا جديـدا“وهو ما يمثل زيادة في عبء جيش االحـتالل، ومـن شـأنه أن يخلـق 

  .على إسرائيل
اب أن الســـاعات القادمـــة ستشـــمل تنفيـــذ عمليـــات االنســـح” القـــدس العربـــي”وذكـــرت المصـــادر لــــ

الموضوعة وفق الخطة األمنية التي أقرت خالل اجتماع رئيس الحكومة محمد اشتية مع قادة األمن مسـاء 
  .الخميس، حيث جرى قبلها إبالغ الجانب اإلسرائيلي بهذا األمر

وهــي تخضــع بشــكل كامــل للســيادة ” أ“تقســم منــاطق الســلطة إلــى منــاطق ” اتفــاق أوســلو“ووفــق 
فتخضـع أمنيـا ” ج“تخضـع إداريـا للسـلطة وأمنيـا إلسـرائيل، أمـا المنـاطق ” ب“ اإلسرائيلية، فيمـا المنـاطق

وٕاداريــا لســيطرة االحــتالل، حيــث جــرى فــي أوقــات ســابقة الموافقــة علــى نشــر قــوات شــرطية فلســطينية فــي 
لحفظ األمن، فيمـا تقـوم قـوات فلسـطينية فـي بعـض األحيـان، بعـد إجـراء عمليـات تنسـيق مـع ” ب“مناطق 

  .”ج“رائيلي، بتنفيذ حمالت في مناطق الجانب اإلس
% مـن مسـاحة الضـفة، تليهـا ٦٠هي األكبر مساحة، حيث تمثـل مـا نسـبته ” ج“وتعتبر المناطق 

  .نسبة مثلها أيضاً ” أ“%، فيما تمثل المناطق ٢٠التي تمثل نحو ” ب“المناطق 
ديـدة فـي منـاطق ومن المقرر أن تنهـي قـوات األمـن الفلسـطينية أي تـدخل لهـا وفـق التعليمـات الج

، والتي تشمل العديد من البلـدات الفلسـطينية الواقعـة ”ب“، خاصة بعد انتهاء انسحابها من المناطق ”ج“
  .”أ“شمال ووسط وجنوب الضفة، والدفع بها إلى مراكز المدن في المناطق 

رب وقد أفاد شهود عيان بأنهم شاهدوا ليل الخميس تحرك قوات أمنية فلسطينية من بلـدات عـدة قـ
  القدس وهي بيت إكسا وبدو والعيزرية إلى داخل حدود مدينة رام اهللا.

المحليـــة، أن هيئـــة الشـــؤون المدنيـــة ” ســـوا“وترافـــق ذلـــك مـــع كشـــف مصـــدر فلســـطيني، لوكالـــة 
الفلسطينية أوقفت رسميا كافة االتصاالت مع الجانب اإلسرائيلي، وقال المصدر إن هذا القرار جـاء اسـتنادا 

  .الفلسطيني محمود عباس، وقرارات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لقرارات الرئيس
ــع احتمــال  ــاطق، جــاء لمن ــك المن ــة البــث اإلســرائيلي أن االنســحاب الفلســطيني مــن تل وذكــرت هيئ

بين الجانبين، مشيرة إلى أن األجهزة ” التنسيق األمني“االحتكاك مع قوات األمن اإلسرائيلية في ظل غياب 
الـذي مـن خاللـه يـتم ” الخـط السـاخن“طينية ألغت العمل من مجمـل ذلـك بالمشـروع المسـمى األمنية الفلس

تبادل المعلومات بـين الضـباط الكبـار فـي الجـانبين أثنـاء حـاالت الطـوارئ، وأن الجهـات الفلسـطينية أبلغـت 
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دينـة جيش االحـتالل أنهـا لـم تعـد تقـدم المسـاعدة فـي حـال دخـول جنـدي أو مسـتوطن إسـرائيلي قريـة أو م
فلسـطينية عــن طريــق الخطــأ، بغيــة حمايتــه وٕاعادتــه إلــى منــاطق الســيطرة اإلســرائيلية، وأنــه ســيتعين علــى 

  جيش االحتالل حل المشكلة لوحده.
ونقـل عـن قائــد المنطقـة الوســطى السـابق فــي جـيش االحــتالل اإلسـرائيلي، الجنــرال غـادي شــمني، 

لسطينية هـو أمـر جـوهري مـن أجـل إحبـاط اإلرهـاب، ومـن دونـه يوجـد خطـر التعاون مع السلطة الف“قوله: 
، محذرا من عواقب وقـف ”تصعيد العمليات المسلحة واالحتكاكات، األمر الذي يمكن أن يتدهور إلى تصعيد

  .”التنسيق األمني“االتصاالت بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وخاصة وقف 
ــرئيس عبــاس الــذي أعلــن ليــل ا لثالثــاء التحلــل مــن كــل االتفاقيــات الموقعــة مــع إســرائيل وكــان ال

، ردا على قـرار حكومتهـا الجديـدة بتنفيـذ مخطـط ضـم مسـتوطنات الضـفة ”السياسية واالقتصادية واألمنية“
علــى ســلطة االحــتالل تحمــل جميــع “الغربيــة ومنطقــة األغــوار وشــمال البحــر الميــت قريبــا، وقــال وقتهــا: 

  .”قوة احتالل في أرض دولة فلسطينالمسؤوليات وااللتزامات ك
ويتوقع المراقبون أن تفلت األمور األمنية في تلك المناطق التي أحيلت المسـؤولية فيهـا إلسـرائيل، 
وتتجه إلى التصـعيد الميـداني، ممـا يزيـد مـن حجـم العـبء األمنـي علـى قـوات االحـتالل، خاصـة وأن هنـاك 

ضــم اإلســرائيلية المقــرر أن تنفــذها حكومــة االحــتالل بــوادر النطــالق فعاليــات غضــب شــعبي رفضــا لخطــة ال
  .قريبا

وكان الدكتور اشـتية قـال خـالل اجتماعـه بقـادة األمـن بالضـفة، إنـه جـرى البحـث فـي آليـات تنفيـذ 
قرارات القيادة والرئيس عباس، بشـأن العالقـة مـع إسـرائيل والواليـات المتحـدة، ووقـف كـل أشـكال التواصـل، 

تهديـدا وجوديـا للمشـروع الـوطني الفلسـطيني وٕانهـاء لحـل “زاء مـن الضـفة يمثـل مؤكدا أن ضم إسرائيل أجـ
  .”الدولتين

وأكــد أن إســرائيل انتهكــت القــانون الــدولي وخرقــت كافــة االتفاقيــات الموقعــة معهــا ســواء السياســية 
  .”ا أيضامن اآلن فصاعدا لن نلتزم بهذه االتفاقيات من جانبن“واألمنية واالقتصادية والقانونية، وأضاف: 

وكــان اشـــتية أبلـــغ منســـق األمــم المتحـــدة الخـــاص لعمليـــة الســالم فـــي الشـــرق األوســـط نيكـــوالي 
أصـبح سـاريا “ميالدينوف، عقب اجتماعهم بمدينة رام اهللا، أن قرار القيادة بشـأن وقـف العمـل باالتفاقيـات 

  ”.وبدأت األجهزة األمنية والوزارات والمؤسسات الرسمية بتنفيذه
مواجهة التهديد اإلسرائيلي بضـم أجـزاء مـن الضـفة الغربيـة، وأجنـدة اجتمـاع اللجنـة كما بحث معه 

 الرباعية للشرق األوسط المرتقب، والذي سيبحث التهديد اإلسرائيلي بضم أجزاء من الضفة.
جدير ذكره أن الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر، قـال فـي وقـت 

طينيين علقوا االتصاالت مع وكالة المخابرات المركزية األمريكية (سي.آي.إيه) بعد إعالنهم سابق إن الفلس



 
١٠

إنهــاء التنســيق األمنــي مــع إســرائيل والواليــات المتحــدة احتجاجــا علــى اقتراحــات إســرائيلية بضــم أجــزاء مــن 
  .الضفة الغربية

إعـالن الـرئيس عبـاس، مسـاء وأشار إلى أنه جرى إبـالغ المسـؤولين األمـريكيين بهـذا القـرار، بعـد 
  .الثالثاء، أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة باالتفاقات الموقعة مع إسرائيل والواليات المتحدة

وضمن التحركات الفلسطينية الهادفة إلى تطبيق قرارات القيادة الفلسـطينية األخيـرة، عقـدت اللجنـة 
قادهــا الــدائم، حيــث ناقشــت وضــع الخطــط واآلليــات المركزيــة لحركــة فــتح اجتماعهــا التشــاوري فــي دورة انع

  .المطلوبة لتطبيق قرار القيادة الذي أعلنه الرئيس محمود عباس
وأكــدت مركزيــة فــتح شــروعها فــي اتخــاذ اإلجــراءات الواجــب اتباعهــا لتحمــل مســؤولياتها القياديــة 

ـــ ــ -ومشــاريع الضــم، والمشــروع األمريكــي” صــفقة القــرن”للتصــدي ل اء القضــية وتصــفية اإلســرائيلي إلنه
المشروع الوطني، ودعت الجماهير الفلسـطينية والفصـائل الفلسـطينية وقواعـدها الحركيـة كافـة، للعمـل مـن 

، وأكــدت فــي ذات الوقــت علــى االســتمرار بتحمــل المســؤوليات فــي ”إســقاط مشــاريع التســوية والضــم“أجــل 
  .توفير متطلبات واحتياجات الشعب الفلسطينية في الوطن والشتات

  ٦صفحة  ٢٣/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * *  

  التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني

  السعودية ترفض ضم أية أراض في الضفة لالحتالل

  
أعلنت المملكة العربية السعودية عن رفضـها لمـا صـدر بخصـوص خطـط وٕاجـراءات االحـتالل لضـم 

  .أراٍض في الضفة الغربية وفرض السيادة اإلسرائيلية عليها
سعودية عن رفض المملكة لكـل هـذه الخطـط واإلجـراءات، بحسـب صـحيفة أعربت وزارة الخارجية ال

  ."عكاظ" السعودية
وشددت الوزارة على "تنديد المملكة بأي إجراءات أحاديـة الجانـب، وألي انتهاكـات لقـرارات الشـرعية 

  ".الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السالم لتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة
ــى موقــف المملكــة الثابــت تجــاه الشــعب الفلســطيني الشــقيق وجــد ــة "التأكيــد عل دت وزارة الخارجي

ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وٕاقامة الدولة الفلسطينية المسـتقلة، وعاصـمتها القـدس الشـرقية، 
ة، للتوصـل إلـى كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلـة التفـاوض وفـق مقـررات الشـرعية الدوليـ

  ".حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
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سرائيلية، بنيامين نتنياهو قد عبر عن ثقتـه فـي أن الواليـات وكان رئيس حكومة تسيير األعمال اإل
المتحدة ستسمح إلسرائيل بالمضي قدما في خطة لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، حيث حدد موعـد 

  .األول من يوليو لمناقشة بسط سيادة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية وضم غور األردن
ادق وزيــر الــدفاع فــي حكومــة تســيير األعمــال اإلســرائيلية، نفتــالي وفــي أوائــل الشــهر الجــاري، صــ

بينيت، على توسيع مساحة مستوطنة "أفرات" الواقعـة فـي المجمـع االسـتيطاني الضـخم (غـوش عتصـيون) 
وحــدة  ٧٠٠٠دونــم، تمهيــدا لبنــاء قرابــة  ١١٠٠جنــوبي مدينــة بيــت لحــم جنــوب الضــفة الغربيــة، بحــوالي 

  .سكنية جديدة
تيطان اإلسرائيلي واحدة من أكبر عقبات إحالل السالم وحجر عثرة أمام المفاوضات بين ويمثل االس

الفلســطينيين واإلســرائيليين، وتؤكــد األمــم المتحــدة عـــدم مشــروعية المســتوطنات المقامــة علــى األراضـــي 
  .، في الضفة الغربية وشرقي القدس١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ العام 

حصــاءات، زيــادة كبيــرة فــي وتيــرة بنــاء وتوســيع المســتوطنات، بعــد ، بحســب اإل٢٠١٨وشــهد عــام 
بؤر  ٩وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات قائمة، إضافة إلى إقامة  ٩٣٨٤المصادقة على بناء حوالي 

  .استيطانية جديدة
 ٢٢/٥/٢٠٢٠الوطن الكويتية 

* * *  

 األمن مجلس في ُيحل لن اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع واشنطن:

 
 اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع“ إن كرافت كيلي المتحدة األمم لدى األميركية المندوبة قالت -عواصم

  .المباشرة المفاوضات الستئناف رفينالط داعية ،”الدولي األمن مجلس في يحل لن
 مـــن“ األمــن، لمجلـــس جلســة خـــالل كرافــت أضــافت امـــس، الروســية ”نوفوســـتي“ لوكالــة ووفقــا

 طاولــة إلــى الطرفــان يجلــس أن الصــحيح، باالتجــاه األولــى بــالخطوة بالقيــام نأمــل كنــا لــو اآلن، الضــروري
  .”المفاوضات

 للجلـوس الطـرفين نـدعو أن فقط وبوسعنا النزاع، انتهاء إعالن يستطيع ال المجلس هذا“ وتابعت:
  .”التقدم تحقيق يريدان كيف ليحددا المفاوضات طاولة إلى

 وهــي القضــية. فيــه ســتحل الــذي المكــان ليســت الشــهرية الجلســة هــذه أن التأكيــد أود“ قالــت: كمــا
  .”واإلسرائيليون الفلسطينيون حولها سيجتمع التي الطاولة وراء ستحل

 للمسـاعدة بهـا القيام بإمكانهم التي الخطوات في للنظر الدولي األمن مجلس ضاءأع كرافت ودعت
  .واإلسرائيليين الفلسطينيين بين المفاوضات استئناف في
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 االتفاقيات وجميع أوسلو اتفاقيات من التحلل عن أعلن قد عباس محمود الفلسطيني الرئيس وكان
 الغربيـة الضـفة أراضـي مـن ألجـزاء شـرعي غيـر لضـم ئيلإسرا خطط على ردا المتحدة والواليات إسرائيل مع

 بهـذا األمميـة والقـرارات الـدولي القـانون مـع يتعـارض بمـا اإلسـرائيلية، المسـتوطنات سـكان لصـالح المحتلة
  )(وكاالت-.....الشأن

 ١٨صفحة  ٢٢/٥/٢٠٢٠الغد 

* * *  

  عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ األميركي يحذرون إسرائيل من مغبة ضم أراض فلسطينية ١٨

 
عضـوا ديمقراطيـا فـي مجلـس الشـيوخ األميركـي رسـالة إلـى  ١٨ وجـه – الجديدة الحياة – واشنطن

رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو، ووزيــر الجــيش بينــي جــانتس، حــذروا فيهــا مــن مغبــة الضــم 
 .حادي الجانب ألراضي الضفة الغربيةاأل

لعضــو الــديمقراطي عــن واليــة ميريالنــد وأكــد أعضــاء مجلــس الشــيوخ فــي رســالتهم، التــي نشــرها ا 
كريس فان هولن، على موقعه اإللكتروني الرسمي، عدم دعمهم لخطـوة كهـذه مـن شـأنها أن تعـّرض آفـاق 
إحالل السـالم الـدائم عـن طريـق التفـاوض للخطـر الشـديد، معـربين عـن قلقهـم البـالغ إزاء الضـم األحـادي، 

 ".يوليو المقبل "الذي ممكن أن يتم في وقت مبكر من شهر تموز/
وقــال أعضــاء مجلــس الشــيوخ، بقيــادة هــولن، والعضــو الــديمقراطي عــن واليــة كونيكتيكــت كــريس 
ميرفي، والعضو الديمقراطي عن والية فيرجينيا تيم كاين، "إن خطوة كهذه ستشـّكل نكوصـا دراماتيكيـا لعقـود 

وٕاسـرائيل، وكـذلك بـين الفلسـطينيين  من التفاهمات المشتركة التـي تـم التوّصـل إليهـا بـين الواليـات المتحـدة
  ".والمجتمع الدولي، وستؤّثر بشكل واضح على مستقبل إسرائيل

 ٢٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  اعتداءات

  مسيرة االعالم اإلسرائيلية تجوب القدس المحتلة

 
الخمــيس المســيرة  أمــسمســاء  انطلقــت – جويحــان ديــاال – الجديــدة الحيــاة – القــدس المحتلــة

الســنوية للمســتوطنين مــن القــدس الغربيــة باتجــاه القــدس الشــرقية رافعــين األعــالم االســرائيلية، ومــرددين 
 .الحتالل الشطر الشرقي لمدينة القدس ٥٣الهتافات العنصرية احتفاًال بالعام ال
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وقامت قوات االحتالل بعد عصر اليوم بإغالق عدة شوارع وطرقات رئيسة في مدينة القدس وداخل 
أحياء البلدة القديمة وعلى أبوابها لتسهيل تحركات المستوطنين التـي يطلـق عليهـا مسـيرة "رقصـة االعـالم" 

الثـامن والعشـرين مـن رمضـان، ممـا شـددت مـن إجراءاتهـا فـي ومنع تنقل المـواطنين المقدسـيين فـي اليـوم 
 .محيط بلدة سلوان وباب المغاربة، ووادي الربابة

في ساحة البراق،  انتهاءً وانطلقت المسيرة بعدد محدود من باب الخليل باتجاه أحياء البلدة القديمة 
رافعـين االعـالم  المغاربـةبـاب  مسيرة المركبات للمستوطنين في شوارع مدينة القدس باتجـاه إلطالقإضافة 

 .حافلة تقل شاشة عرض لالحتفال االسرائيلية، كما تنقلت
ومنعـــت شـــرطة االحـــتالل قبـــل موعـــد االفطـــار المـــواطنين القـــاطنين فـــي البلـــدة القديمـــة والســـكان 

لتسهيل حركـة مـرور المتطـرفين،  الحديديةالمجاورين من الخروج من باب العامود بعد اغالقها بالمتاريس 
 .دون االكتراث بأن المواطنين يريدون التوجه لمنازلهم لموعد تناول االفطار في المنازل

تها العسكرية بحـق المـواطنين خـالل التـدقيق فـي الهويـات الشخصـية واخـراجهم اجراءإوشددت من 
االسباط، وباب الجديد، وباب الخليـل. بالقوة وتركزت الشرطة في منطقة باب العامود، وباب الساهرة، وباب 

 .وشارع نابلس، وشارع السلطان سليمان، وشارع المصرارة
وتم تحديد عدد المشاركين من قبل بلدية االحتالل االسرائيلي لالحتفال بـاحتالل الجـزء الشـرقي مـن 

 .حسب التقويم الشرقي بسبب جائحة كورونا ١٩٦٧القدس عام 
ذ ساعات ليلة أمس بعرض تهاني عبر سماء مدينة القدس لالحتفـاء كما قامت بلدية االحتالل من 

  .بهذا االحتالل لمدينة القدس المحتلة والذي تزامن مع نهاية االيام الفضيلة من شهر رمضان المبارك
 ٢٢/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

  * * *    

  االحتالل يقتحم "الثوري" بالقدس ويقتحم عدة منازل

 
قوات االحتالل الصهيوني، مساء البرم الخميس، حي الثـوري  اقتحمت – وكاالت –القدس المحتلة 

  .جنوب مدينة القدس المحتلة
وقالـت مصــادر محليــة، بــأن قــوة عســكرية صـهيونية داهمــت عــدًدا مــن منــازل المــواطنين، وأغلقــت 

  .المدخل الرئيسي للمنطقة، حيث فتشت مركبات المواطنين
 ٢٢/٥/٢٠٢٠وكالة القدس لألنباء 

  

  

  



 
١٤

  شرطة االحتالل تمدد توقيف أسيًرا محررًا بالقدس
 

شرطة االحتالل االسرائيلي، عصر الجمعة، توقيف األسير المحرر  مددت – صفا –القدس المحتلة 
 .الحاج نهاد زغير إلى يوم األحد بعد تقديمها استئنافا على قرار االفراج عنه

فراج عـن الحـاج نهـاد زغيـر، ولكـن وكانـت محكمـة الصـلح غربـي القـدس المحتلـة قضـت اليـوم بـاإل
 .الشرطة طلبت عدم االفراج عنه، إلمكانية تقديمها استئنافا على قرار االفراج

وقــدمت شــرطة االحــتالل عصــر اليــوم اســتئنافا ضــد االفــراج عنــه، وســيمثل يــوم األحــد المقبــل أمــام 
 .المحكمة المركزية بالقدس للنظر في االستئناف

وكانت شرطة االحتالل اعتقلت زغير فجر اليوم، من ساحة باب األسـباط بالبلـدة القديمـة بالقـدس، 
 .عند حضوره ألداء صالة الفجر بالمكان، واقتادته إلى مركز القشلة بالبلدة القديمة بالقدس

 يذكر ان األسير المحرر زغير أنهى قبل نحـو يـومين مـدة االبعـاد عـن القـدس التـي فرضـتها مقابـل
 .االفراج عنه، والبالغة أسبوعين

وكانت مخابرات االحتالل اختطفت األسير الحاج نهاد زغيـر لحظـة االفـراج عنـه مـن سـجن جلبـوع، 
  .شهرا في سجون االحتالل ٣٥رغم انه قضى مدة محكوميته البالغة 

 ٢٢/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

* * *  

  شؤون مقدسية

  المصلين من خالية االقصى المسجد باحات رمضان.. في االخيرة للجمعة

 
 رمضـان، شـهر من واألخيرة الخامسة للجمعة – جويحان دياال – الجديدة الحياة – المحتلة القدس

 فــي الصــالة تعليــق االوقــاف قــرار بعــد المصــلين مــن خاليــة المبــارك االقصــى المســجد وأروقــة باحــات ظلــت
  .كورونا فيروس انتشار من الوقاية ءاتإجرا بسبب المسجد،

 داخــل يةســالماإل القــدس أوقــاف دائــرة ومــوظفين وســدنة حــراس مــن  مصــلياً  ٨٠ نحــو أدى حيــث
 أدوا المبـارك االقصـى المسـجد ابـواب محيط في القاطنين السكان بينما والساحات، واألروقة القبلي المسجد

  .الوقاية شاداتار  إتباع مع المسجد أبواب عتبات على الجمعة صالة
 حاليـا االقصـى المسـجد لهـا يتعـرض التـي الصـعاب مشـيرا سـليم، محمد الشيخ المسجد في وخطب

  .رمضان شهر وداع وعن الفيروس، بسبب فيه الصالة على القدرة وعدم
 ميـزان هـو واالقصى البوصلة هي القدس أن كداً مؤ  بالوحدة الفلسطيني الشعب ابناء الشيخ وطالب

  .العزة
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 وأن المصـلين، السـتقبال السـعيد، الفطر عيد من أسبوع بعد سيفتح االقصى المسجد ان الى ونوه 
 أخــذ مــع العامــة الســاحات فــي صــالتها ويمكــن دقــائق وعشــر السادســة الســاعة فــي ســتكون العيــد صــالة

  .الالزمة الوقائية االحتياطات
 أثنـاء الطبيـة والتعليمـات السـالمة قواعـد بـالتزام المـواطنين يةسـالماإل القـدس اوقـاف دائـرة وأهابت

  .السالمة أمور لمراعاة والمرشدين الحراس إرشادات وٕاتباع المسجد في الصلوات ألداء توجههم
 ونشـر وترتيـب تعقـيم من المبارك االقصى المسجد ساحات بتحضير يةسالماإل االوقاف دائرة وتقوم

ــــــراسا ــــــا يالموصــــــ الصــــــحية التــــــدابير وفــــــق النظــــــام لفــــــرض والكشــــــافة لح  .المختصــــــين مــــــن به
 بـاب محـيط فـي الحديديـة المتـاريس نشـر مـع العسـكرية إجراءاتهـا مـن االحـتالل سـلطات شـددت قد وكانت

 مــن التاســعة للجمعــة المــواطنين منــع مــن بــالرغم االســباط بــاب الســاهرة، بــاب المصــرارة، شــارع العــامود،
  ....الصلوات ألداء االقصى المسجد عتبات من االقتراب او الوصول

 ٢٣/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

* * *  

  تقارير

  مؤسسة الدراسات الفلسطينية: االتحاد األوروبي عاجز عن ردع إسرائيل عن القيام بالضم

  
تحذر مؤسسـة الدراسـات الفلسـطينية مـن الرهـان الفلسـطيني علـى  –  »القدس العربي« – الناصرة

بأي  االتحاد األوروبي في منع إحالة سيادة إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية، كونه عاجزا عن القيام
دور مؤثر في ظل إدارة دونالد ترامب، وفي ظل وجود خالفات داخلية بـين دولـه التـي يؤيـد بعضـها إسـرائيل 

  .بشكل مطلق
إنـه ” حـدود الموقـف األوروبـي مـن الضـم“وتقول مؤسسة الدراسات الفلسطينية في دراسـة بعنـوان 

” صفقة القـرن“م الماضي، وقبل إعالن في أثناء الحملة االنتخابية اإلسرائيلية في سبتمبر/ أيلول من العا
من جانـب اإلدارة األمريكيـة فـي كـانون الثـاني/ ينـاير الماضـي، صـرح رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلية بنيـامين 
نتنياهو عن عزمه ضم منطقة األغوار في حال نجاحه في االنتخابات اإلسرائيلية التي كانـت سـتقام الحقـًا. 

انتقدت المستشارة األلمانية أنغيال ميركل خالل استقبالها العاهل األردني في ذلك الوقت وردًا على نتنياهو، 
الملــك عبــد اهللا الثــاني، إعــالن نتنيــاهو عزمــه ضــم منطقــة غــور األردن فــي الضــفة الغربيــة المحتلــة إلــى 
إســرائيل، مؤكــدة أن مــن شــأن ذلــك اإلضــرار بــالجهود الراميــة للتوصــل إلــى اتفــاق ســالم. وأكــدت ميركــل أن 

ومة ألمانيا تدعم حًال سلميًا عبر مفاوضات دولية في إطار حل الدولتين، ولطالما قوضت عمليات ضم حك”
  .”األراضي الحلول السلمية، وهي غير مفيدة، وبالتالي نحن ال نوافق عليها
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مـن ” صـفقة القـرن“وتنوه أن هذا الموقف األلماني شكل نواة الموقف األوروبي تاليـًا عنـد إعـالن 
  .األمريكية، وقبل تشكيل الحكومة اإلسرائيلية الجديدة اإلدارة

عندما أعلنت اإلدارة األمريكية خطتهـا للسـالم، وتبـين أن انحيازهـا إلـى إسـرائيل فـاق أكثـر “وتتابع 
األمريكية المنحازة بفجاجة إلى االحتالل ” خطة السالم“التوقعات تشاؤمًا، لم يوافق االتحاد األوروبي على 

  .”م طلب اإلدارة األمريكية منه دعمهااإلسرائيلي رغ
فـي ” صفقة القرن”وتتنبه مؤسسة الدراسات الفلسطينية إلى أن االتحاد األوروبي لم يقدم بديًال لـ 

  .الوقت ذاته
وتعليقــًا علــى الصــفقة األمريكيــة، قــال مســؤول السياســة الخارجيــة فــي االتحــاد األوروبــي جوزيــف 

، “فـي الشـرق األوسـط ال تتماشـى مـع المعـايير المتفـق عليهـا دوليـًا  إن الصفقة األمريكية للسالم“بوريل 
يجــب البــّت فــي قضــايا الوضــع النهــائي مــن خــالل مفاوضــات مباشــرة بــين الفلســطينيين ”مشــيرًا إلــى أنــه 

ولفت بوريل إلى أن االتحاد األوروبي ال يعترف بسيادة إسرائيل على األراضي المحتلة منـذ ”. واإلسرائيليين
مؤكدًا التزام االتحاد األوروبـي بحـل الـدولتين، إلـى جانـب مقايضـة أراٍض متسـاوية، وٕاقامـة دولـة ،  ١٩٦٧

 فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء بجانب إسرائيل.
  اتفاق االئتالف الحاكم

، بينـي غـانتس، “أبـيض  –أزرق ” بنيـامين نتنيـاهو ورئـيس تحـالف ” الليكـود“بعد توقيع رئـيس 
حدة، يتناوب كل منهما على رئاستها، أجاز البدء في طرح مشروع قانون لضم غور اتفاق تشكيل حكومة و 

األردن والمستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربيـة المحتلـة مطلـع يوليـو/ تمـوز المقبـل. ومـا لبـث أن حـّذر 
ك للقـوانين االتحاد األوروبي، إسرائيل من مساعيها لضم أراض من الضفة الغربية، واصفًا األمر بأنه انتهـا

الدولية. جاء ذلك في بيان نشره بوريل، وشّدد فيه على أن موقف االتحاد األوروبي من سياسة االستيطان 
كما شّدد على ”. واضح ولم يتغير” ١٩٦٧احتلتها سنة  التي تتبعها إسرائيل في األراضي الفلسطينية التي

لغربيــة بموجــب قــرارات مجلــس األمــن ذات أن االتحــاد األوروبــي ال يعتــرف بســيادة إســرائيل علــى الضــفة ا
الصلة. وأوضح أن جهود إسرائيل لضم مزيد من األراضـي ُيعتبـر انتهاكـًا للقـانون الـدولي. وأكـد أن االتحـاد 

  .األوروبي سيواصل متابعة الوضع عن كثب، واتخاذ الخطوات الالزمة بهذا الشأن
رفضها ضم أراٍض فلسطينية إلـى إسـرائيل،  كما أكدت بريطانيا الخارجة حديثًا من االتحاد األوروبي

وجاء ذلك على لسان وزير الدولـة للشـؤون الخارجيـة جـيمس كليفرلـي أمـام مجلـس العمـوم، الـذي قـال إن 
بالده لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة، ألن ذلك سيجعل تحقيق حـل الـدولتين مـع الفلسـطينيين أكثـر 

  .صعوبة
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عضوًا قد تقدموا بعريضة إلى  ٦٥٠عموم البريطاني من أصل عضوًا في مجلس ال ١٤٦وكان نحو 
بوريس جونسون رئيس الحكومة يطالبونه فيها بفرض عقوبات على إسرائيل إذا ما أقدمت فعليًا على ضـم 

  أراٍض فلسطينية.
  بيانات تنديد

ديـد وتتوقع مؤسسة الدراسات الفلسطينية أن اإلجـراءات األوروبيـة لـن تقـف عنـد حـدود بيانـات التن
كما هي العادة، ال سيما أن هناك معارضة لسياسة االحتالل اإلسرائيلي وسط نخب فنيـة وثقافيـة وأكاديميـة 
ونقابية داخل الدول األوروبية، وتطالب حكوماتها بفرض عقوبات لها وزن على إسرائيل. وتقول المؤسسة 

ة فـي حـال إقـدام إسـرائيل علـى الضـم، إن دوال في االتحاد األوروبي تعتقد أنه يجب القيـام بـإجراءات عقابيـ
  .وٕان البعض يعمل على توجيه تهديد برد صارم

وعلى هذا الصعيد كشفت مصادر دبلوماسية فـي االتحـاد األوروبـي، أن فرنسـا تحـث شـركاءها فـي 
االتحــاد علــى بحــث تهديــد إســرائيل، وفــرض رد صــارم إذا مضــت قــدمًا فــي ضــم أجــزاء مــن الضــفة الغربيــة 

  .المحتلة
ونقلت وكالة رويترز عن ثالثة دبلوماسيين في االتحاد األوروبي، أن بلجيكا وٕايرلنـدا ولوكسـمبورغ 

  .تريد أيضًا مناقشة إمكان اتخاذ إجراءات اقتصادية عقابية وذلك رغم أن القرار يؤخذ باإلجماع
جــراءات االتحـاد األوروبـي لـم يــذكروا تفصـيالت بشـأن اإل يدبلوماســيوتتنبـه مؤسسـة الدراسـات أن 

العقابية التي قد تفكر فيها الدول األعضاء في االتحاد إلثناء إسـرائيل عـن اتخـاذ تلـك الخطـوة. وتقـول إنـه 
فيما يتعلق باإلجراءات، ستحتاج حكومات االتحاد األوروبي إلى مطالبة المفوضية وخدمـة العمـل الخـارجي 

الموافقــة  ٢٧ول االتحــاد األوروبــي الـــ لالتحــاد األوروبــي بوضــع قائمــة بالخيــارات، وســيتعين علــى جميــع د
  .على أي رد من االتحاد

الضـم “وتستذكر رفض متحدث باسم االتحاد األوروبي التعليق على المناقشات الداخليـة لكنـه قـال 
  “.يتعارض مع القانون الدولي، وٕاذا مضت إسرائيل قدمًا في الضم فإن االتحاد األوروبي سيتصرف بالتبعية

  احتجاج رسمي
إطـار االحتجاجـات علـى برنـامج الحكومـة اإلسـرائيلية الجديـدة بشـأن الضـم، شـاركت بريطانيـا وفي 

سفراء ألمانيا وفرنسا وٕايرلندا وٕايطاليا وٕاسبانيا والسويد وبلجيكا، باإلضافة إلى سفير االتحـاد األوروبـي فـي 
غانتس، بضـّم منـاطق فـي تقديم احتجاج رسمي إلى الخارجية اإلسرائيلية على تعهد حكومة نتنياهو/ بيني 

  .الضفة الغربية
وجاء االحتجاج الرسـمي خـالل اجتمـاع علـى اإلنترنـت ضـّم السـفراء ونائبـة مـدير قسـم أوروبـا فـي 
وزارة الخارجية اإلسرائيلية، آّنا أزاري. وأوضح الدبلوماسيون األوروبيون أن الهدف من االحتجاج هو قلقهم 

  .”مّهد لضم أجزاء من الضفة الغربيةالشديد من بند في االتفاق الحكومي ي” 
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خطـوات “، وأن ”ضم أي جزء من الضفة الغربية يشـّكل خرقـًا واضـحًا للقـانون الـدولي“وأضافوا أن 
أحادية الجانب كهذه ستضر بجهود تجديد مسار السالم، وسيكون لها تـأثير بـالغ الخطـورة علـى االسـتقرار 

  .”وليةفي المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الد
وتـــولي مؤسســـة الدراســـات أهميـــة لهـــذا الموقـــف األوروبـــي فيمـــا يتعلـــق بـــرفض سياســـات الضـــم 
اإلسرائيلية، الذي يمكن أن يتطور إلى فـرض عقوبـات اقتصـادية متواضـعة علـى إسـرائيل فـي حـال إقـدامها 

يجـب أن ” أنه  على الضم، وخصوصًا أن البند الثاني في اتفاقية الشراكة األوروبية اإلسرائيلية ينص على
ُتبنى العالقات بين الطرفين، باإلضافة إلى جميع االتفاقيات السابقة بحد ذاتها، على احترام حقوق اإلنسان 
ــة وتشــكل عنصــرًا أساســيًا فــي هــذه  ــة والدولي ــي توجــه سياســة الطــرفين الداخلي ــة، الت ــادئ الديمقراطي والمب

  “.االتفاقية
  تأثير محدود

اسات إلى إن أثر السياسات األوروبية في الموقف اإلسرائيلي سيكون في المقابل تنبه مؤسسة الدر 
  .محدودًا في ظل الدعم المطلق الذي تتلقاه إسرائيل من إدارة الرئيس ترامب

لقد مهدت إدارة ترامب عبر وزير خارجيتها، الطريق أمام ضم إسرائيل أراضي فلسطينية، “وتضيف 
فها من المستعمرات اإلسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إذ لم عندما قال إن الواليات المتحدة غيرت موق

تعد تعتبر وجودها مخالفًا للقانون الدولي. وهو الموقف الـذي رفضـه االتحـاد األوروبـي أيضـًا، وأصـر علـى 
  .”اعتبار االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة مخالفًا للقانون الدولي

االتحاد األوروبي إلى أداء دور أكبر في المنطقة، فإنه غيـر قـادر  وترى أنه في الوقت الذي يسعى
علــى منافســة الموقــف األمريكــي الــذي يحتكــر التــأثير فــي مجريــات الصــراع أو حلولــه، والــذي يطلــب مــن 
اآلخرين أن يدعموا سياسته، رافضًا أي سياسات ُأخرى مستقلة لالتحاد األوروبي أو لغيـره بهـذا الشـأن، إذ 

  .األمريكية تقوم عمليًا بدور الحامي إلسرائيل في مواجهة هذا النوع من السياسات أن اإلدارة
كما تلفت مؤسسة الدراسات الفلسطينية من جهة ُأخرى الى عدم وجـود مشـروع أو مبـادرة أوروبيـة 

اة على لحل الصراع، رغم أن االتحاد األوروبي ما زال متمسكًا بحل الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحي
  .األراضي الفلسطينية المحتلة

كذلك تتنبه لوجود دول مؤيدة إلسرائيل بـين أعضـاء االتحـاد، وٕالـى واجـب صـياغة سياسـته بتوافـق 
ألعضائه، وبذلك ال يستطيع االتحاد صوغ سياسات فّعالة تمتلك آليات تنفيـذ فـي قضـايا مثـل  ٢٧الدول الـ 

  .ايا داخلية في هذا االتحادالشرق األوسط، طالما أن هناك خالفات على قض
وتخلص مؤسسة الدراسات الفلسطينية لالستنتاج أن االتحاد األوروبي لن يستطيع القيام بأي دور 
مؤثر في ظل إدارة ترامب التي تتعامل مع االتحاد باحتقار وعدائية، ويأمل األوروبيون بأن تأتي االنتخابات 
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يكية ديمقراطيـة جديـدة تكـون أقـل انحيـازًا إلـى إسـرائيل مـن إدارة األمريكية في نهاية العام الجاري بإدارة أمر 
  .ترامب

” يشــار الــى أن الكاتــب الصــحافي اإلســرائيلي غــدعون ليفــي قــد أشــار فــي مقــال نشــرته صــحيفة 
قبل أيام إلى عجز االتحاد األوروبي، منبها الى أنه سيكتفي بضـريبة شـفوية ولـن يتخـذ إجـراءات ” هآرتس

، مرجحــا إقــدام حكومــة نتنيــاهو الخامســة علــى الضــم رغــم تحــذيرات لة علــى ردع إســرائيعقابيــة فعليــة قــادر 
أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية من تبعاته األمنية والسياسـية علـى مسـتوى الصـراع والحـل والعالقـات مـع 

  .السلطة الفلسطينية ومع األردن
  ٦صفحة  ٢٣/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

* * *  

  ربيةآراء ع

  يسرائيلاإل التصعيد مواجهة الملك:
 

 الزعارير راكز
، الواقـع علـى نفسـه فـرض الـذي األمـر الفلسـطينية القضـية شـأن فـي كبيـر بتسارع األحداث تتوالى

 المعتـدل يردنـاأل  للموقـف األساسـية الثوابـت علـى المتكـررة تأكيداتـه اعـادةإلـى  عبداهللا الملك بجاللة ودفع
 على مستقلة بدولة الفلسطيني الشعب وحق الدولتين حل أساس على طينيالفلس الشعب قضية لحل ورؤاه
  .الشرقية القدس وعاصمتها ٦٧ عام المحتل الوطني ترابه

 ي، إسـالمعربـي، فلسـطيني يأردنـ بإجماع تحظى دائما الملك عليها اكد التي يةردناأل  الثوابت هذه
  .نفسهاإسرائيل  في السالم معسكرإلى  باإلضافة ودولي

 بـاحترام يحظـى يينسرائيلواإل الفلسطينيين بين مستدام سالم وٕاقامة بدعم المتمثل يردناأل  تدالاالع
 شـبيغل ديـر لمجلـة تصـريحاته وجـاءت، المناسـبات كـل فـي دائمـا قـوة بكـل الملك عنه ويدافع، اجمع العالم

ــة  االســتراتيجي اقالســي نفــس فــي يةســرائيلاإل الحكومــة سياســات مــع الصــدام باحتماليــة االخيــرة األلماني
 لمعسـكر داعمـا، و الفلسـطيني الشـعب وحقـوق يـةردناأل  الوطنيـة المصـالح علـى الملك من وحرصا ي،ردناأل 

  .الفلسطيني الشعب وحقوق يردناأل  الموقف مع موقفه يتوافق الذيإسرائيل  في السالم
 منـذائيل إسـر  فـي وحـدة حكومـة أقـوىإلـى  موجهـة جـاءت الدقـة والعالية الواضحة الملك تصريحات

 المجتمـع فـي واحـدة سـنة فـي انتخابـات ثالثـة أظهرتـه حاسـم وغيـر حـاد انقسـام وبعـد عامـا، ٢٠ من اكثر
  .العبرية الدولة امن ومستقبل الفلسطينية الدولة ومستقبل السالم قضية تجاه يسرائيلاإل

 مـن وجديـة اوتعقيـد خطـورة اكثـر بظـروف المـرة هـذه تأتي يسرائيلاإل التصعيد من الجديدة المرحلة
 الميـت البحـر غـرب وشـمال الفلسـطيني الجانـب علىردن األ  وغور الغربية الضفة منأجزاء  ضم قرار حيث
 وجـود ويهـدد وجغرافيتهـا الفلسـطينية الدولـة مشـروع علـى يقضـي انـه القـرار هـذا وخطـورة، االحـتالل لكيان

ردن، األ  مــع المباشــر اتصــالها عــن المتبقيــة الفلســطينية المنــاطق ويعــزل ارضــه علــى الفلســطيني الشــعب
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 جملــة المســتويات كــل علــى مرفــوض وهــذا الفلســطينية المنــاطق بــين التواصــل فــي كبيــرة تعقيــدات ويخلــق
  .وتفصيال

 نتنيـاهو بقيـادةإسرائيل  في القوية الوحدة لحكومة ثمار اول تأتي انها البغيضة القرارات هذه أهمية
 حيـث مـن واقعيـة اكثـر يكـون بـأن عليـه يعـول كـان الـذي غـانتس بينـي بقيادة ازرق ابيض حزب ومشاركة

 لصفقة تطبيقية كخطوة ايضا الضم قرارات تأتي كما االمام،إلى  الفلسطينيين مع السالم عملية بدفع الجدية
  .ترامب دونالد االميركي الرئيس اعلنها التي القرن

 المنطقـة اليـه وصـلت يالـذ الخطر ناقوس ودقت المناسب، بالوقت جاءت عبداهللا الملك تصريحات
 الفلسطيني، الشعب حقوق اغتصاب تواصل والتي واحد، جانب من يةسرائيلاإل واإلجراءات السياسات بسبب

 كــل يســتهدف الــذي يســرائيلاإل التــوحش امــام وحيــدا لــيس الفلســطيني الشــعب ان لتؤكــد جــاءت انهــا كمــا
  .الفلسطينية الحقوق

 خلـف ومكوناته قواه بكل يقف الذي يردناأل  المجتمع قبل من مطلق بتأييد تحظى الملك تصريحات
 اســـتثمارها ويجـــب، والخــارج الـــداخل فــي الفلســـطيني والمجتمــع الســـلطة مــن عـــارم بتأييــد وكـــذلك، الملــك

 واألمنيـة العسـكرية والمؤسسـة يـةردناأل  والدبلوماسـية الحكومـة فـي القـرار صـنع ومراكز دوائر من توظيفهاو 
، وأوروبـا المتحـدة الواليـات وخاصـة الـدولي المجتمـع مـن يةسـرائيلاإل ومـةالحك علـى ضـاغطة مواقف لخلق
 تنفيــذ مــن يةســرائيلاإل الحكومــة ومنــع فيهــا الســالم ومعســكر يســرائيلاإل القــرار فــي التــأثير دوائــر قبــل ومــن

  .المنطقة في السالم مستقبل على الكارثية قراراتها
 واالخـاء المشـترك والعـيش للسـالم المحبة والشعوب الحر العالم ضمير عن عبرت الملك تصريحات

 للجـنس الشـرس العـدو كورونـا جائحة لمواجهة التوحد الوقت هذا في تحاول التي الدولية والجهود العالمي
 يةسـرائيلاإل الحكومـة تسـتغل الوقـت فـي، للبشـرية وتقـدما وسـالما أمنا أكثر إنساني مستقبل وبناء، البشري
  .الفلسطيني الشعب وحقوق اراضي مصادرةو  ضم في غطرستها لوتواص بالجائحة العالم انشغال

 ٧صفحة  ٢٢/٥/٢٠٢٠الغد     
* * *  

  العيد المقبل في القدس
 

 حمادة فراعنة
، خمـس مفـردات بجملـة حققـت أربعـة أهـداف جوهريـة »العيد المقبل في القدس عاصمة فلسـطين«

شخصية اجتماعية، وتطلعات سياسية طموحة تشكل مركز االهتمام لغالبية العرب والمسلمين والمسيحيين، 
 .ضيةبل لكل محبي الحرية والعدالة على امتداد الكرة األر 

ُتحقق تلبية الواجب الشخصي االجتماعي نحو اآلخر بالتمني له للعيد المقبـل، أي أنـك تقـول  :أوالً 
لكـل شـخص آخـر تسـتهدف أن تلقـي عليـه تحيـة العيـد وتمنياتـك لـه أن يعـود العيـد » كل عام وأنت بخيـر«

 .المقبل عليه وهو قيد الحياة ويشهد االحتفال به
 .ل وقد تم استعادة القدس وحريتها، ألنها مركزية في اهتماماتناأن يشهد العيد المقب :ثانياً 
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التأكيد والتركيز وذكر القدس عاصـمة فلسـطين مثلهـا مثـل عمـان ودمشـق والمنامـة والقـاهرة  :ثالثاً 
 .والرباط، كعواصم لألردن وسوريا والبحرين ومصر والمغرب

ا واســـتقاللها وزال عنهـــا الظلـــم رابعـــًا أن يكـــون العيـــد المقبـــل فـــي فلســـطين وقـــد اســـتعادت حريتهـــ
 .واالحتالل والتغييب والصهينة االستعمارية

أربــع قضــايا بجملــة مختصــرة، تــؤدي الواجــب الشخصــي والضــرورة السياســية، ألن تكــون فلســطين 
وعاصـــمتها القـــدس موضـــع اهتمـــام شـــعوبنا وفعالياتنـــا وأحزابنـــا وبرلماناتنـــا ونقاباتنـــا واهتماماتنـــا الذاتيـــة 

كــد أن تفــوق المشــروع االســتعماري التوســعي اإلســرائيلي، الــذي يحــول دون حريــة فلســطين الشخصــية ونؤ 
وشـعبها وعـودة الجئيهــا، ال يعنـي أبـدًا أن معطيــات هـذا الوضـع سيســتمر إلـى األبـد، فقــد هـزم الفيتنــاميون 

 .الفقراء الواليات المتحدة األميركية بعد أن هزموا اليابان وفرنسا
وفرنسا رحلت مهزومة من الجزائـر، وسـلم المسـتعمرون األجانـب بحـق األفارقـة فـي حريـة بالدهـم، 
وهو ما حصل لشـعوب بلـدان العـالم الثالـث الـذين طـردوا بريطانيـا مـن أوطـانهم، والحـال نفسـه سـيكون فـي 

 .فلسطين مهما تأخر الزمن وواصلت المستعمرة اإلسرائيلية تفوقها
مغــزى سياســي، وثقافــة وطنيــة قوميــة متعــددة، علينــا أن نتمســك بهــا جملــة المفــردات الخمســة 

ونرددهـا، ونعلــم أطفالنـا ونــثقفهم علــى ربـط العيــد والمســتقبل والغـد األفضــل بالقــدس وفلسـطين، مــن أطفــال 
 ماليزيا واندونيسيا والباكستان وٕايران شرقًا إلى عواصم إفريقيا العربية، وأوروبا وأميركا غربًا كي يتعلمـوا أن

ال عيــد إال بتحريــر المســجد األقصــى وكنيســة القيامــة مــن تســلط االحــتالل وعجرفتــه، وســوء ســلوكه غيــر 
 .اإلنساني مع الشعب الفلسطيني

وقـد نجحـوا فـي ذلـك، ولكـن » العـام المقبـل فـي أورشـليم«لقد ربت الصهيونية أتباعهـا علـى القـول 
العيد المقبل فـي القـدس «أنفسنا وأوالدنا على أن بفعل المؤامرات والتحالف مع االستعمار، وعلينا أن نربي 

ولكن عبر سلوك حضاري والتحالف مع قوى الخير والسالم والديمقراطية، واعتمادًا علـى » عاصمة فلسطين
مليــار ونصــف المليــار مســلم ومــا يــوازيهم ولــو كــانوا أقــل مــنهم مــن المســيحيين، لنقــف فــي خنــدق واحــد، 

  .»العام المقبل في القدس عاصمة فلسطين«من أجل هدف واحد  ونتماسك في صف واحد، ونعمل معاً 
  ١٩صفحة  ٢٢/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

 عبرية مترجمة آراء

  الكثير تحقق لم القدس لشرقي الخماسية الخطة

 
 )٢١/٥/٢٠٢٠ هآرتس( حسون نير

 نحـو بتكلفـة (المحتلـة) القـدس شرقي وجه لتغيير الخماسية الخطة على المصادقة من سنتين بعد
 بـين العالقـات شـبكة علـى التـأثير فـي نجحت تسمى كما ٣٧٩٠ الخطة ثمارها. تعطي بدأت شيكل، ملياري
 قد كانت اذا ولكن ية.سرائيلاإل السلطات وبين سكانها من % ٤٠ نحو يشكلون الذين ينيينالفلسط السكان
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 ي،راضاأل  وتسجيل المواصالت مثل مجال في فهي والنظافة، التعليم مجال في نسبية بصورة اهدافها حققت
  على تتجرأ ال والمواطنة السكن تخطيط مثل اهمية االكثر المجاالت في فإنه الخطة، منتقدي وحسب فشلت.
  .بها المس

 ورجــال اليمــين مــن سياســيين بــين الــربط الــى أدت اســتثنائية ظــروف اجتمــاع مــن جــاءت الخطــة
 مـن ميزانيـات علـى والحصـول الـوزراء اقنـاع فـي نجحـوا الـذين الماليـة، فـي ومـوظفين الشـباك مـن سابقين

 سـنوات اربـع قبـل المصـادقة تتمـ أن بعـد هـذا ”.الشـكل بهـذا االسـتمرار يمكـن ال“ أنـه علـى االصرار خالل
 جهــاز وتحسـين للشـرطة خصـص ثلثهــا شـيكل، مليـون ٢٤٤ تبلـغ متواضـعة ميزانيــة مـع اخـرى خطـة علـى

 عليهـا المصـادقة وتمـت الماليـة ووزارة القـدس وزارة فـي بلورتهـا تمت الجديدة الخطة فشلت. والتي االمن،
  .٢٠١٨ القدس يوم في

 لصـالح الخطـة تـدحرج فـي حقـق والـذي السياسـات بحـاثال القدس معهد من رمون امنون الدكتور
 وتوحيــد الســيادة خطــاب امــام ووقفــت االمــن رجــال تحــذيرات اجتمعــت بلورتهــا اثنــاء إنــه قــال القــدس، وزارة

 بــدون أنــه ادركــوا هــؤالء الماليــة، لمــوظفي االقتصــادية الرؤيــة مــع والتقــت اليمــين مــن للسياســيين القــدس
  .تنجح لن الخطة فإن القدس، انسك من % ٤٠الـ مشاكل معالجة

  الخطة تقدم
 والمواصـالت التعلـيم منهـا القـدس شـرقي فـي قضـايا عـدة معمـق بشـكل تعالج أن يجب كان الخطة

 فـي كبيـرة استثمارات بمساعدة التعليم مجال في تحقيقه تم االكبر التقدم التحتية. والبنى والتشغيل والصحة
ــم فــي الرســمي، غيــر التعلــيم ــيم العبريــة تعل ــوجي والتعل ــى الفلســطينيين الثانويــة طــالب وكشــف التكنول  عل

 االنتقـال أي التعلـيم، جهـاز بأسـرلة قـدما للـدفع جزئـي بشـكل نجحت الخطة ي.سرائيلاإل االكاديمي البرنامج
 ميزانيــات اعطـاء شـملت الخطــة التـوجيهي. الفلسـطيني، موازيــه بـدل يسـرائيلاإل البغــروت منهـاج تعلـم الـى

 جانب من استعداد هناك كان أنه حتى ي،سرائيلاإل للبغروت صفوف فيها ستفتح التي مدارسلل كبيرة ومنح
 اوالدهـم علـى تفـرض أن تحـاولإسـرائيل  أن شـعروا هنـاك العربيـةحيـاء األ مـن عدد في لذلك. الفلسطينيين

 رقيشـ طـالب مـن % ٩٠ مـن اكثـر هنـاك يـزال مـا اليوم بمعارضة. ووجهت الخطوة هذه الهوية، في تغيير
  .للتوجيهي يدرسون القدس

 للعبريـة، معهـد ولـد، لكـل اطـار يعطـون“ القـدس، شـرقي فـي مدرسـة مـدير قـال ،”بـالتغيير نشـعر“
 وتظليـل لالنترنت تحتية بنية واعطاء الصفوف تحسين والتكييف، المحمولة الهواتف الصالح خاصة دورات

 معارضـة. توجـد اخـرىأحيـاء  في لكن الي،االه قبل من معارضة توجد ال لدينا“ قوله وحسب ”.الساحة في
  .”ذلك على الحصول في ساعدت بالتأكيد المدرسة في بغروت لدينا يوجد أنه وحقيقة

 نظـام تضـمنت أنهـا رغـم النسـاء، تشـغيل مجـال فـي جوهري تحسين احداث في صعوبة تجد الخطة
ــة. خدمــة وانشــاء للنســاء توجيــه ــر فــي نهاري ــه الــذي التقري ــة اعدت ــر“ جمعي  العمــال ومنظمــة ”اميمعــ عي
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 معدالت في ارتفاعأيضًا  حدث العامالت، الفلسطينيات النساء نسبة في معين ارتفاع رغم أنه وجد ”ماعن“
 وحـواجز لـالوالد االطـر فـي ونقـص التشـغيل امـاكن الى جيدة عامة مواصالت غياب أن وجد التقرير الفقر.
 وجـدن النسـاء هـؤالء أن ولـو العمل. سوق الى روجبالخ القدس شرقي في للنساء تسمح ال والثقافة، اللغة
  .جدا منخفض أجر على االغلب على يحصلن فهن عمل،

 االكبـر المشـروع مجـدد، أو جديد شارع ١٥ واقامة تخطيط الخطة تضمنت التحتية البنى مجال في
 القدس. شرق وجنوب القدس شرق شمالأحياء  يربط الذي االميركي الشارع سمي االنشاء قيد يوجد الذي
 نـرى أن ويصـعب الخطـة قبـل موجـودة كانـت شـيكل مليـون ٢٥٠ بنحـو تقـدر التي الشارع ميزانية ذلك، مع

 مراحــل فــي توجــد والمجــاري للميــاه التحتيــة البنــى مجــال فــي اخــرى مشــاريع الميزانيــة. علــى اضــافة فيهــا
 فـي اآلن حتـى فشـلت الخطـة وغربهـا. المدينـة شـرقي بـين الفجـوة اغـالق عـن بعيـدةأيضًا  وهي التخطيط،

 يعمـل المدينـة شـرقي فـي القـدس. شـرقي فـي المواصـالت نظام الى ”كاف الراف“ المواصالت بطاقة ادخال
 البطاقــة. بتشــغيل يســمح اتفــاق بلــورة فــي تــنجح لــم المواصــالت ووزارة الخاصــة، الشــركات مــن كبيــر عــدد

 شــرقي فــي النظافــة وتحســين ارعالشــو  اصــالح مثــل الحيــاة جــودة مجــال فــيأيضــًا  كانــت اكبــر اســتثمارات
  .كثيرة برامج علقت مطلع، مصدر اقوال حسب ،أيضاً  البند هذا في ولكن القدس.

 العـام منـذ ي.راضاأل  بتسجيل يتعلق القدس، شرقي لسكان بالنسبة الخطة في االشكالية البنود احد
 وتقريبـا منظمـة رغي يراضاأل  من %٩٠و القدس. شرقي في يراضأل  الطابو تسجيل الدولة جمدت ١٩٦٧

 ٥٠ تسـوية العـدل وزارة علـى يجـب السـنة نهايـة حتـى الخطـة، حسـب قانونية. بصورة فيها البناء يمكن ال
  .عالقا زال ما الموضوع هذا ولكن .٢٠٢٥ نهاية حتى التسجيالت جميع واستكمال يراضاأل  %من

 (فـي الغائبين اموال ىعل القيم الى العقارات لنقل سيستخدم التسجيل أن من يخشون الفلسطينيون
 جمعيـات الـى العـام القـيم ومـن عربيـة)، دولـة الـى انتقل أي غائبا، يعتبر الورثة من أكثر أو واحد أن حالة

 الأيضًا  واالردن واحدة، جهة من التسجيل مع التعاون يرفضون الفلسطينيين أن هي النتيجة المستوطنين.
 هـذا فـي التقدم في صعوبة يجد العدل وزارة في يراضاأل  مسجل فان وهكذا لديها، السجالت نقل في يساعد

  .الموضوع
 يحـدث يكـن لـم اذا طفيـف، تقـدم حـدث القـدس شـرقي علـى الصـحة قـانون سـريان مجـال فيأيضًا 

 رؤيــة فــي البــدء اجــل مــن هــذه مثــل خماســية خطــط ٤ – ٣ الــى االقــل علــى بحاجــة القــدس شــرقي“ أبــدا.
 أسـرلة، خطـة تعتبـر الخطة أن هي المشكلة“ القدس، شرقي في يالمدن المجتمع من مصدر قال ،”التغيير

  .”غنيم أبو وجبل ادوميم معاليه بين للربط أعد بل لهم، أعد االميركي الشارع بأن يؤمنون ال والسكان
 شـرقي سـكان ومسـتقبل حيـاة علـى جـدا تثقـل والتي جوهرية االكثر الثالث القضايا تعالج ال الخطة

 التـيحيـاء األ هـذه فـي الفصـل. جدار خلف تقع التيحياء األ مع تتعامل ال تقريبا الخطة فان هكذا القدس.
 ألف ١٤٠ – ١٢٠( القدس في الفلسطينيين ثلث نحو يسكن القدس، بلدية حدود وبين الجدار بين حجزت
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 فيهـا وبنـي المناطق، هذه عن يةسرائيلاإل السلطات تخلت الجدار اقامة منذ جدا. قاسية ظروف في نسمة)
  .القانونية غير السكنية الوحدات آالف شراتع

 الفلسـطينية.حيـاء األ وتخطـيط السـكني البنـاء موضـوع تعالج ال تقريبا الخطة أن هي ثانية مشكلة
 البنـاء الـى العـائالت آالف دفعـت الفلسـطينيةحيـاء األ فـي قانونية بصورة البناء تقريبا يمكن ال أنه وحقيقة
 ال قضـائية ومعركـة كغرامات كبيرة مبالغ ودفع الهدم أوامر لمواجهة ضطرةم هي واآلن قانونية، غير بصورة
 بحقوق يتمتعون ال هم لذلك مواطنين، يعتبرون ال القدس شرقي سكان أن حقيقة هي اخرى مشكلة تنتهي.

 الجنسـية علـى الحصـول طلبـات وتيـرة أن رغـم الغربيـة، الضـفة الى الهجرة على القدرة أو السفر جواز مثل
 كثيــرة يـزال مـا الجنسـية علــى الحصـول اجـل مـن الطريـق فــي العقبـات أن إال االخيـرة، السـنوات فـي تازداد
  .عليها الحصول في ينجحون قالئل وفقط

 عليهـا يجـب التـي الحكوميـة الجهـات تعـدد وهـي الخطـة فـي اخرى مشكلة الى اشار رمون الدكتور
 جـدا معقـد هـذا معـا. العمـل عليهـا يجـب هـاجميع“ كهـذه. حكوميـة جهـة ٢٧ االقـل على عدد وقد تطبيقها.

 لـم وزارات وهنـاك القدس شرقي بفيروس اصيبت وزارات هناك“ قال. ،”للموظفين الحسنة بالنية يرتبط وهو
  .”تصب

  ١٧صفحة  ٢٢/٥/٢٠٢٠الغد 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

 أبـواب ٥ منهـا بـاب ١٣ إلـى عـددها ويصـل األبـواب، مـن العديـد علـى القديمـة البلـدة سور يحتوي
  .األقصى المسجد مع مشتركين

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

  
  الدمنباب  - ٥

يعد باب الدمن أو الزبل مـن أقـدم األبـواب الصـغيرة فـي البلـدة القديمـة، إذ يقـع تحديـًدا بجـوار بـاب 
المغاربة من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية تحيط فيه بقايا مباٍن بيزنطية أو رومانية أو تعـود للعهـد 

هـي ر، واكتسـب اسـمه نسـبة لمعنـاه؛ و والبيـوت الحجريـة واآلبـا –برج الكبريت  –اإلسالمي المبكر كاألبراج 
  ، التي كانت توضع في منطقة الباب. النفايات

اكتشــف  ،قبيــل وفاتـه بســنوات قليلـة م١١٩٠م و١١٨٨ بنـاه صـالح الــدين األيـوبي مــا بـين عـامي
  الباب في القرن العشرين تحديًدا في التسعينات. 

ي وســقف البــاب مــنخفض وهــو مــن نــي البــاب حســب الطريقــة األيوبيــة التــي قلــدت البنــاء الصــليببُ 
 .األبواب القديمة الصغيرة ويمتاز باألشكال الزخرفية التي أخذت عن عمارة الصليبيين
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  اإلنجليزية غةبالل ألخبارا
Israeli police arrest Aqsa guard, ban him from entering Mosque 

 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Israeli police on Tuesday arrested a Palestinian citizen 
working as a guard of al-Aqsa Mosque in Jerusalem and banned him from entering the site for 
one week. 
Aqsa guard Hamza Nemer was arrested on Tuesday evening at the Dome of the Rock mosque 
after he confronted an Israeli police raid on al-Aqsa compound and transferred him to al-Qishla 
interrogation center. 
A few hours later, Nemer was released after being handed an order to appear before the Israel 
Intelligence Service for interrogation on 26 May and stay away from al-Aqsa Mosque for one 
week. 
This is the third time Nemer has been arrested by the Israeli police since the start of 2020. 

The Palestinian Information Center May 20, 2020  

* * *  
Aqsa preacher calls for real steps to protect Aqsa Mosque 

 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - Several Jerusalemite citizens were able to perform the last 
Friday prayer during the holy month of Ramadan outside the Aqsa Mosque, which is still closed 
as a precautionary measure against coronavirus. 
Dozens of Muslim worshipers flocked to the nearest possible points that lead to the Aqsa 
Mosque, where they listened to the khutba (sermon) and performed the Friday prayer, amid 
intensive presence of Israeli police forces on the roads. 
Meanwhile, police officers prevented one of the Aqsa guards from entering the Islamic holy site 
during the Friday event. 
During his Friday khutba, preacher Sheikh Mohamed Saleem called for practical steps to protect 
the Aqsa Mosque and for one united Arab and Islamic position to support Palestine. 
Sheikh Saleem also affirmed that the Mosque would reopen to Muslim worshippers after the Eid 
al-Fitr holiday and emphasized the importance of observing anti-coronavirus precautions and 
measures during their presence at the holy site. 
He expressed his confidence that the temporary closure of Mosques due to the pandemic and the 
exposure of the Palestinian people and their national cause to ongoing aggression are only 
harbingers of a definite victory. 

The Palestinian Information Center May 23, 2020 

  
  
  
  
  
  
  
  



 
٢٧

  
  
  
  

 مـا بكـل والمعنـين والمهتمـين العام الرأي وضع في ودورها القدس لشؤون الملكية اللجنة واجب من انطالقا
 الملكيــة اللجنــة فــإن وانشــطتها، مهامهــا خــالل مــن يوميــاً  والوقــائع االخبــار مــن القــدس مدينــة فــي يجــري

 الكورونـا أزمة من الوطن بها يمر تيال 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 نفلسطي في الصامدين األهل عن والمعاناة

 ومـرآى مسـمع علـى تجـري هـذه معانـاتهم أن والمحزن والمؤسف اليومية، معاناتهم من البغيض اإلسرائيلي
  وغيرها. العالمية الصحة منظمة فيها بما ومنظماته كله العالم
 وسـيبقى الـدوام علـى كانـت كمـا عربيـة حـرة لقدسوا فلسطن لتعود االحتالل وظلم البالء يرفع ان اهللا نسأل

 الـداعم  السـند والمسـيحية اإلسـالمية المقدسـات علـى التاريخيـة الوصاية صاحبة الهاشمية بقيادته األردن
  التوفيق. ولي واهللا الثمن وكان التضحيات بلغت مهما وفلسطين القدس في لألهل

 التالي: رونياإللكت 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                                   

  

  

  
  


