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   والسبعينالرابعقالل المملكة األردنية الهاشمية بمناسبة عيد است

  وعيد الفطر السعيد

  

يسعد أمين عام وأسرة اللجنة الملكيـة لـشؤون القـدس ان ترفـع إلـى مقـام جاللـة الملـك 
ـــى شـــعب األردن العزيـــز أحـــر التهـــاني  ـــاني ابـــن الحـــسين حفظـــه اهللا وال المفـــدى عبـــداهللا الث

وهذه المناسبة الغالية علـى قلوبنـا جميعـا " ابع والسبعونالر"واألمنيات بمناسبة عيد االستقالل 
  .والتي نجدد فيها آيات الوالء والوفاء لجاللته ونؤكد وقوفنا خلف قيادته الحكيمة

ــستذكر بهــذه المناســبة ســعي الهاشــميين  ــا ن ــز والكرامــة كم ــاء أردن الع ــدائم لبن  وقــدال
ًسطروا بأحرف من نور تاريخا مشرفا، فكانوا خير قادة  ًحملـوا همـوم وقـضايا األمـة وخـصوصا ً

ـــة الوصـــاية  القـــضية الفلـــسطينية وجوهرهـــا قـــضية القـــدس فاســـتحقوا بجـــدارة ان يكونـــوا حمل
العاصـــمة الروحيـــة للمملكـــة (الهاشـــمية علـــى المقدســـات اإلســـالمية والمـــسيحية فـــي القـــدس 

اهللا وسـتكون كما لقبها جاللة المغفور له الملـك الحـسين بـن طـالل رحمـه ) األردنية الهاشمية
العاصمة السياسية للدولة الفلسطينية بعد زوال االحتالل اإلسرائيلي وتحرر القدس والمقدسات 

  .بعون اهللا تعالى
  

ومن يمن الطالع أن يتزامن عيد االستقالل في هذا العام مع عيد الفطر السعيد، 

   انيالته بأحر لكافة األردنيين ولألمة اإلسالميةوبهاتين المناسبتين نتقدم 

  

  وكل عام وأنتم بخير
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  المحتوى

  فلسطيناألردن و
 

  ٥  ّاألردن يجدد رفضه ضم إسرائيل ألراض فلسطينية •

 

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

  

بيان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس بمناسبة االحتفال في ذكرى استقالل  •
  ٥  المملكة األردنية الهاشمية

 

  شؤون سياسية
 

ــة الســتعادة الجامعــة ا • ــة واألفريقي ــين العربي ــين األمت ــة التــضامن ب ــة تؤكــد أهمي لعربي
  ٧  حقوق الشعب الفلسطيني 

  ٨  لن نقبل بمنح األراضي الفلسطينية ألحد: أردوغان •

  ٨   برلمانيا إيطاليا يطالبون حكومتهم بإدانة قرار الضم اإلسرائيلي٧٠ •

 ما فشل في تحقيقه بطش  ميزانيات تهويد القدس لن تحقق: الفلسطينيةالخارجية •
  ٩  اإلحتالل واجراءاته وقوانينه العنصرية

  ١٠  ضم األراضي يعكس قانون األقوى والغاب: لوكسمبورغ •

ّإسرائيل لن تفوت فرصة ضم أجزاء من الضفة الغربية: نتنياهو • ّ  ١٠  

  

  اعتداءات
 

  ١١  قوات إسرائيلية تعتدي على المصلين في األقصى •

  ١٢  بر ويعتقل شابين شقيقيناالحتالل يقتحم جبل المك •

  ١٢  إصابة شاب برصاص االحتالل في جبل المكبر بالقدس المحتلة •

  

  



 
٤

  اعتداءات/ تقارير 
  

مخططات االستيطان والتهويد تتواصل في القدس ..  الحتاللها٥٣عشية الذكرى الـ •
  ١٣  الشرقية

  

  تهويد
  

  ١٥  هويد الفلسطينيلن تستطيع ت: واشتية يرد.. نتنياهو يعلن عن خطة لتهويد القدس •

  

  استيطان
  

ُإسرائيل تقود عقلية استيطانية توسعية ال تبالي بالقوانين ": القدس"التفكجي لـ •
  ١٦  والمجتمع الدولي

  

  شؤون مقدسية
  

  ١٨  تأجيل فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة •

  

  اإلنجليزية باللغة األخبار
  

18 Palestinian seriously injured after alleged stabbing attempt in J’lem  
19 Netanyahu launches 200 million Judaization plan for J’lem  
19  two kidnap ,J’lem in Mukaber Jabel storm police Israeli

brothers  
20 Anglican Church of Canada urges government to take 

action against Israeli annexation plan  
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  وفلسطيناألردن 

  ّاألردن يجدد رفضه ضم إسرائيل ألراض فلسطينية
 

وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين أيمـن الـصفدي، األحـد، رفـض األردن  جدد – الدستور – عمان
ضــم إســرائيل ألراض فلــسطينية، داعيــا إلــى إطــالق مفاوضــات مباشــرة وجــادة لتحقيــق حــل الــدولتين ســبيال 

 .ي اإلسرائيليوحيدا لحل الصراع الفلسطين

حـوار موسـع مـع وزيـر الخارجيـة والتعـاون الـدولي اإلمـاراتي الـشيخ : "وقال في تغريدة، عبر تـويتر
 ".حول تعزيز التعاون في إطار الشراكة التاريخية، والمستجدات اإلقليمية"عبداهللا بن زايد 

فلــسطينية تــضامن فــي مواجهــة كورونــا وتبعاتهــا، أكــدنا رفــض أي ضــم ألراض : "وأضــاف الــصفدي
  ".تقويضا لحل الدولتين الذي يجب إطالق مفاوضات مباشرة وجادة لتحقيقه سبيال وحيدا لحل الصراع

  ٢٤/٥/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اللجنة الملكية لشؤون القدس

   بيان أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس
  بمناسبة االحتفال في ذكرى استقالل المملكة األردنية الهاشمية

 

ً األردنيون بكل فخر وشموخ في هذه األيام وبالتزامن مع عيد الفطر السعيد عيدا وطنيا يستذكر   ً
ًوقوميا عزيزا على قلب كل أردني وعربي ومسلم وهو ذكرى استقالل المملكة األردنية الهاشمية، هذه  ً

لمسيرة المناسبة التي سطر خاللها الهاشميون ومن خلفهم أبناء األردن التاريخ الحديث والمعاصر 
النهضة العربية الكبرى، وكتبوا بها سجل المجد الخالد لقلعة العروبة وحصنها المدافع عن مقدساتها 
وكرامتها أردن الصمود والرباط، ومن المعلوم أن االحتفال بذكرى االستقالل هو في حقيقته مناسبة مهمة 

اعية وغيرها مما تحقق عبر عقود طويلة يحتفل فيها أبناء الوطن باالنجازات السياسية واالقتصادية واالجتم
من جهود البناء والعطاء التي يقودها الهاشميون بحكمة وسط هذا المناخ االقتصادي الصعب والسياسي 
ًالملتهب، فكان النجاح وتجاوز التحديات المتعاقبة حتميا بعزيمة القيادة وارادتها ومن خلفها الشعب 

  .األردني المؤمن والواثق بها

م عندما ١٩١٦ُيادة الهاشمية تعنى بفلسطين والقدس منذ النهضة العربية الكبرى عام إن الق  
رفض الشريف الحسين بن علي رحمه اهللا التنازل عن أي شبر منها ورفض الطلب االستعماري البريطاني 
المنحاز للصهيونية ومخططها بإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين التاريخية، واستمر الدور 

م والتي تجلت فيها المواقف ١٩٢١لهاشمي تجاه فلسطين والقدس مع قيام إمارة شرقي األردن عام ا



 
٦

السياسية والحزبية الرافضة لوعد بلفور والهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين، وما أن استقلت المملكة 
لحروب من أجل م حتى خاض الجيش العربي األردني المعارك وا١٩٤٦ أيار ٢٥األردنية الهاشمية بتاريخ 

الدفاع والنضال عن فلسطين والقدس فكانت معارك باب الواد واللطرون وعملية طارق وغيرها من وقائع 
العزة والشرف، والتي قدمت فيها البوادي والقرى والمدن األردنية الشهداء والجرحى يتقدمهم شهيد األقصى 

 الحسين، ومن بعده استمرت أمانة ورسالة وموحد الضفتين المغفور له الملك المؤسس عبد اهللا األول بن
الدفاع عن فلسطين من قبل الملك طالل بن عبد اهللا والملك الحسين بن طالل رحمهما اهللا، واليوم 
ًواستكماال لهذا التاريخ العريق الذي يعرفه القاصي والداني تمتد الرعاية وتستمر الجهود بقيادة جاللة 

حفظه اهللا صاحب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين 
االسالمية والمسيحية في القدس والتى ترتبط ببعدها التاريخي الروحي بالنسبة للوصاية على المقدسات 
االسالمية بحادثة اسراء ومعراج جدهم الرسول محمد عليه الصالة والسالم، ومنذ العهدة العمرية تمت 

دسات المسيحية، وصاية مركزية لحفظ الهوية الثقافية والتاريخية للمقدسات اإلسالمية الوصاية على المق
والمسيحية أيدتها في العصر الحديث العديد من اإلتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية 

شملت االشراف واقامة واالقليمية العربية واالسالمية، ولم تقتصر الرعاية والوصاية على اإلعمار فقط بل 
المدارس ومراكز األبحاث والدراسات ومشاريع دعم االوقاف والقطاعات الصحية واالقتصادية والخدماتية في 

  .القدس

ان جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين حفظه اهللا يتمسك بالموقف الهاشمي التاريخي الراسخ   
ملف هذه القضية في كافة المحافل الدولية وال يخلو أي تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها القدس ويحمل 

خطاب أو مقابلة لجاللته إال وهي المحور الرئيس لحديثه، وتشير االحصائيات الرسمية أن جاللة الملك 
ًلقاءا وطنيا داخل األردن مع مسؤولين وقيادات سياسية واقتصادية ) ٨٧٨(م قام بحوالي ٢٠١٩خالل عام  ً

ًلقاءا مع قيادات سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية واعالمية ) ٣٦٤(حوالي واعالمية أردنية، و
ًاتصاال هاتفيا مع قادة دول عربية ودولية، وحوالي ) ٨٤(دولية، وحوالي  ًخطابا ومقابلة إعالمية، ) ١٤(ً

اللمانية كانت القضية الفلسطينية والقدس حاضرة فيها، ومن ذلك مقابلته قبل أيام مع مجلة دير شبيغل ا
ًان حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما:" حيث قال جاللة الملك  ٕ، واذا ما ...ّ

ِضمت إسرائيل بالفعل أجزاء من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير مع المملكة  ً ّ
واثقة فإن توجيهات جاللته للجميع في األردن ، وبالتزامن مع هذه اللغة الدبلوماسية ال"األردنية الهاشمية 

من المؤسسات الرسمية والشعبية بضرورة مساندة األهل ودعمهم في فلسطين والقدس لتعزيز صمودهم، 
ًلذا دأبت اللجنة الملكية لشؤون القدس وانطالقا من التوجيهات الملكية السامية برصد أخبار وواقع القدس 

ًالمعنيين ويوزع منه حوالي ربع مليون نسخة الكترونية محليا ودوليا، ًبتقرير يومي يوزع ورقيا على  ً
اضافة إلى مهام أخرى عديدة ال يتسع المجال لذكرها منها اعداد نشرة توثيقية شهرية عن القدس توفر 



 
٧

للدارسين والباحثين، اضافة لوجود مكتبة متخصصة في مقر اللجنة تحتوي على أكثر من ستة االف كتاب 
ًكتابا، واصدار البيانات ) ٦٠(ضية الفلسطينية والقدس، اضافةالى منشورات اللجنة التي زادت عن حول الق

والتصريحات في كافة المناسبات الوطنية والقومية المرتبطة بفلسطين والقدس، كذلك مشاركة أمين عام 
بالقضية الفلسطينة اللجنة الملكية لشؤون القدس بأوراق عمل في المؤتمرات والندوات العلمية الخاصة 

  .والقدس

وبهذه المناسبة الكريمة يسر اللجنة الملكية لشؤون القدس أن تتقدم من القيادة الهاشمية   
) ٧٤(والشعب االردني وجيشنا وأجهزتنا األمنية سياج اإلستقالل وأمتنا مباركين ومهنئين بالذكرى 

جب الحفاظ عليه والذود عنه وعن منجزاته الستقالل المملكة األردنية الهاشمية، هذا االستقالل الذي ي
الوطنية والقومية، ويناط واجب صونه بجميع أبناء الوطن، كما أن على األمة العربية واالسالمية دعم 
ًصمود األردن بإعتباره يمثل خط الدفاع األول عنها ضد المخططات الصهيونية التي تستهدفنا جميعا، 

ًم الهاشميون بخير فاألردن سيبقى بعون اهللا بألف خير نصيرا أمينا ما دا: وبهذه المناسبة الغالية نقول ً
  .ألمته وقضاياها

  أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس

  عبد اهللا توفيق كنعان                   

  ٢٥/٥/٢٠٢٠ة القلعة نيوز اإلخباريوكالة 

*** 

 شؤون سياسية

   واألفريقيةالجامعة العربية تؤكد أهمية التضامن بين األمتين العربية

   الستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

 

الجامعة العربية أهمية التضامن بين األمتين العربية واألفريقية فـي سـعيهما  أكدت –  بترا–القاهرة 
ــه  ٕإلــى تحقيــق االســتقرار والتنميــة، وتمــسكهما بحــق الــشعب الفلــسطيني فــي اســتعادة حقوقــه واقامــة دولت

  ....ةالمستقلة وعاصمتها القدس الشرقي

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الرأي 

***  

  

  

  



 
٨

  لن نقبل بمنح األراضي الفلسطينية ألحد: أردوغان
 

 :رسالة مرئية بعث بها الرئيس التركـي إلـى مـسلمي الواليـات المتحـدة في –  األناضول– إسطنبول
 أود التأكيد مرة أخرى أن القدس خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم

  .يا لن تقبل بمنح األراضي الفلسطينية ألحدقال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن ترك

جاء ذلك في رسالة مرئية، األحد، بعث بها الرئيس التركي إلـى مـسلمي الواليـات المتحـدة بمناسـبة 
خــالل األســبوع الماضــي فقــط، شــهدنا قيــام إســرائيل بتفعيــل خطــة احــتالل وضــم "وقــال أردوغــان .عيــد الفطــر

 ".نون الدوليجديدة تتجاهل السيادة الفلسطينية والقا

لن نغض الطرف إزاء مـنح األراضـي الفلـسطينية ألحـد، وأود التأكيـد مـرة أخـرى أن القـدس "وأضاف 
 ".خط أحمر بالنسبة لمسلمي العالم

يــأتي ذلــك فــي وقــت أعلنــت فيــه الحكومــة اإلســرائيلية برئاســة بنيــامين نتنيــاهو، نيتهــا لــضم أجــزاء 
 .دن وجميع المستوطناتواسعة من الضفة الغربية بما فيها غور األر

إن الوقـــت قـــد حـــان لـــضم ) البرلمـــان(واألحـــد الماضـــي، قـــال نتنيـــاهو، فـــي كلمـــة أمـــام الكنيـــست 
 .المستوطنات بالضفة الغربية

 بالمئـة مـن مـساحة الـضفة الغربيـة ٣٠وتشير تقـديرات فلـسطينية أن الـضم سيـصل إلـى أكثـر مـن 
 .المحتلة

ــ مــن ) ٕفلــسطينية واســرائيلية(سف فكــرة حــل الــدولتين ًوحــذر الفلــسطينيون مــرارا مــن أن الــضم سين
  ....أساسها

  ٢٤/٥/٢٠٢٠وكالة األناضول لألنباء 

*** 

   برلمانيا إيطاليا يطالبون حكومتهم بإدانة قرار الضم اإلسرائيلي٧٠
  

 برلمانيـا إيطاليـا نـداء إلـى رئـيس الحكومـة جوسـبه كونتـه، ٧٠  وجـه– دوت كوم القدس – رام اهللا
إدانـة الخطـوات اإلسـرائيلية األحاديـة الراميـة إلـى ضـم أراض فلـسطينية محتلـة، والتـي ترفـضها طالبوه فيـه ب

 .الشرعية الدولية

كما طالب البرلمانيون، في ندائهم، بالعمل علـى المـستويين الـداخلي واألوروبـي لمنـع هـذه الخطـوة 
  .الرامية إلى قتل عملية السالم وحل الدولتين

فلسطين لدى إيطاليـا عبيـر عـودة، أهميـة هـذا النـداء، وقالـت إن خطـاب بدورها، أكدت سفيرة دولة 
، وأن النـداء "دوى فـي آذان الـساسة اإليطـاليين وتناقلتـه جميـع الوسـائل اإلعالميـة"الرئيس محمـود عبـاس 



 
٩

من قبل برلمانيين إيطاليين أصحاب خبرة كبيـرة فـي الـسياسة الدوليـة، خاصـة فـي منطقـة الـشرق األوسـط، 
  .قوي عن شرعية الحقوق والقضية الفلسطينيةهو تعبير 

نعمل دائما على التواصل المستمر مع السياسيين والبرلمانيين وجميع األحـزاب الـسياسية : وأضافت
اإليطاليــة مــن أجــل نقــل طبيعــة المعانــاة اليوميــة لإلنــسان الفلــسطيني تحــت االحــتالل اإلســرائيلي، وسياســة 

  .وأوضاع أسرانا في سجون االحتالل اإلسرائيليتهويد القدس، واالعتقاالت اليومية، 

وأكدت عودة أن العمل الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة واألحزاب اإليطالية مستمر وبكثافة، رغم 
  .األوضاع الحالية الصعبة التي يمر بها العالم

  ٢٤/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

ا فشل في تحقيقه بطش اإلحتالل  ميزانيات تهويد القدس لن تحقق م: الفلسطينيةالخارجية
  واجراءاته وقوانينه العنصرية

 

وزارة الخارجيــة والمغتــربين الفلــسطينية بأشــد العبــارات  أدانــت – اهللا  رام–وكالــة قــدس نــت لألنبــاء 
ــاهو  ــامين نتني ــوزراء االســرائيلي بني ــيس ال ــون شــيكل لمــا ســماه ب٢٠٠تخــصيص رئ ــز ( ملي تطــوير وتعزي

لـى تعميـق عمليـات تهويـد المدينـة المقدسـة المحتلـة، وكجـزء مـن مبـالغ طائلـة ، في خطوة تهدف ا)القدس
وميزانيات كبيرة مخصصة لتغيير معالم المدينة بالقوة، وفرض امر واقع جديد عليها لصالح رواية االحـتالل 

ي اقرهـا التـ" والمشاريع الوطنية"، وبلدية االحتالل، "وزارة شؤون القدس"، عبر ما تسمى المزيفة وادعاءاته
 .حسب ما ذكرت. االئتالف الحاكم

  دولـة االحـتالل اسـتثمرت أموالهـا وأمـوال"وقالت الخارجية في بيـان صـدر عنهـا، يـوم االثنـين، إن 
دافعي الضرائب األمريكيين لتغيير معالم المدينة، وهذا المبلغ الذي أعلن عنه نتنياهو لن يكون األخيـر فـي 

رائيلي لتعزيـز التواجـد اليهـودي االسـتعماري االسـتيطاني فـي المدينـة جهد مستميت من طرفـه واليمـين اإلسـ
 يهودية المدينة بطابعها المصطنع، ومحاوالت  المحتلة، ولفرض واقع جديد على األرض يدعون من خالله

 ".طمس معالمها الدينية والتاريخية اإلسالمية والمسيحية العربية

 االحتالل ومرورا بالـضم األول والثـاني، وكـل تلـك  دايةكل هذا االستثمار ومنذ ب"وأضافت الخارجية 
 علـى   األموال التي صـرفت لتنفيـذ مخطـط االحـتالل والتهويـد لـم تـنجح ولـن تـنجح، وعليـه يـراهن االحـتالل

ــوانين واإلجــراءات  ــازل وهــدمها، وغيرهــا مــن الق ــشريد واحــتالل المن ــل والت ــوانين الجــائرة العنــصرية والقت الق
 ".موالهمألعلها تنجح حيث فشلت القمعية الفاشية 

جميع تدابير االحـتالل واجراءاتـه القمعيـة وعملياتـه االسـتيطانية التهويديـة، "وأكدت الوزارة على أن 
  وعمليــات التطهيــر العرقــي واســتهداف معــالم المدينــة وهويتهــا الثقافيــة والحــضارية والمقدســات المــسيحية
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 لـــن تحقـــق لهـــم مـــا عجـــز ســـالحهم وقـــتلهم  ل التهويديـــةواإلســـالمية ستفـــشل، كمـــا أن ميزانيـــات االحـــتال
 ".وتشريدهم وبطشهم وكراهيتهم وعنصريتهم عن تحقيقه

فالقدس ستبقى شامخة بعروبتهـا بمـا تمثلـه مـن تـسامح إسـالمي مـسيحي أخـوي، "وشددت بالقول 
  ".ومن إصرار كبير من مواطنيها بفلسطينيتهم وعروبتهم وانتمائهم

  ٢٥/٥/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

*** 

  ضم األراضي يعكس قانون األقوى والغاب: لوكسمبورغ
 

وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن إن ضم األراضي من قبل دولة ال   قال– وفا – كسمبورغ
 ".قانون األقوى"تمتلكها ال يمكن أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، إنما يعكس ذلك فقط 

رسـالة التـي تلقاهـا قبـل أيـام تتهمـه بمعـاداة الـسامية، بـسبب رفــضه وأضـاف أسـيلبورن ردا علـى ال
 ".ال يجب أن نعود إلى الغابة حيث يبقى األقوى فقط"خطط الضم اإلسرائيلية، 

بــصفتنا دولــة صــغيرة كانــت قــد اختفــت بالفعــل مــن الخريطــة فــي الماضــي، فإننــا نعــرف مــا : "وتــابع
 ".نتحدث عنه عندما ندين أي مالحق أينما حدثت

وأشار إلى أنه من المهم مالحظة أن المنظمات اليهودية الكبيرة في الواليات المتحدة اتخذت موقفـا 
 .واضحا ضد ضم غور األردن والمستوطنات األخرى في الضفة الغربية

أردت أن أظهـر أن انتقـاد حكومـة " وأوضح أنه من خالل نشر الرسالة التي تالقها مـن نيوجيرسـي،
  ". بسرعة وبطريقة عدوانية جذرية مع الال ساميةنتنياهو يمكن أن يتم

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 

ّإسرائيل لن تفوت فرصة ضم أجزاء من الضفة الغربية: نتنياهو ّ  
 

ــال – »الــشرق األوســط أوناليــن«: تــل أبيــب ــوم  ق ــامين نتنيــاهو، الي ــوزراء اإلســرائيلي بني رئــيس ال
ً لمــد ســيادتها علــى أجــزاء مــن الــضفة الغربيــة، واصــفا "اريخيــةفرصــة ت«ّ، إن إســرائيل لــن تفــوت )االثنــين( ّ

  .الخطوة بأنها واحدة من المهمات الرئيسية لحكومته الجديدة

ًويعــد الفلــسطينيون اإلجــراء ضــما غيــر قــانوني ألرض محتلــة يــسعون إلقامــة دولــتهم عليهــا ّ وقــد . ّ
ًليفتهـا الواليـات المتحـدة احتجاجـا علـى أعلنوا فـي األسـبوع الماضـي إنهـاء التعـاون األمنـي مـع إسـرائيل وح

  .ّخطة ضم األراضي

ًووصف وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو القضية بأنها معقـدة، وقـال إنهـا تـستلزم تنـسيقا مـع 
  .ولم يوضح شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة بيني غانتس المنتمي للوسط موقفه من المسألة. واشنطن
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قـد يكـون أكثـر «ّ، اليوم، ضم األراضي بأنه »الليكود«ّ مع نواب من حزبه وحدد نتنياهو في اجتماع
 ١٩٤٨لـدينا فرصـة تاريخيـة لـم توجـد منـذ العـام «: وقـال. »ٍمهمات الحكومة الجديدة أهمية من أوجه عدة

، وذلـك بعـد يـوم مـن بـدء »كخطوة دبلوماسية إنها فرصـة كبيـرة ولـن نـدعها تمـر... لتطبيق السيادة بحكمة
  .ته في قضايا فساد بتهم الرشوة واالحتيال وخيانة األمانةمحاكم

وأشــار نتنيــاهو إلــى خطــة الــرئيس األميركــي دونالــد ترمــب للــسالم بــين اإلســرائيليين والفلــسطينيين 
ّبوصفها دعما للضم بحكم األمر الواقع ً.  

ّويعد الفلسطينيون ومعظم الدول المستوطنات المشيدة على األراضـي التـي اسـتولت عل يهـا إسـرائيل ّ
ّوعبـر اإلسـرائيليون المعارضـون للـضم عـن .  غيـر قانونيـة، وهـو مـا ترفـضه إسـرائيل١٩٦٧في حرب عـام 

  .قلقهم من احتمال زيادة العنف المناهض إلسرائيل بسبب العملية

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

  اعتداءات

  قوات إسرائيلية تعتدي على المصلين في األقصى
  

ّ، علـى المـصلين فـي )األحـد(قـوات إسـرائيلية اليـوم  اعتـدت – ”وسط أوناليـنالشرق األ“ – القدس
، مــا أســفر عــن )أحــد أبــواب المـسجد األقــصى المبــارك(أثنـاء تــأديتهم صــالة عيــد الفطــر عنـد بــاب األســباط 
 .إصابة عدد منهم برضوض، بينهم بعض كبار السن

اسـتخدمت الهـراوات خـالل االعتـداء، كمـا اليـوم، أن القـوات ) وفـا(وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية 
  .قام بعضهم بضرب المصلين بأعقاب البنادق

 عنـد بـاب األسـباط ألداء الـصالة، ”الغزالة“ووفق الوكالة، تمكن المصلون من الوصول إلى ساحة 
  .فيما اقتصرت الصالة داخل المسجد على الموظفين والحراس

ُنت تصدح من داخل المسجد، المغلق منذ شهرين، واستمع المصلون بالساحة لخطبة العيد التي كا
  .”كورونا“بسبب التدابير الوقائية لمواجهة فيروس 

ُيذكر أنه من المقرر أن يفتح المسجد أبوابه بعـد العيـد، وفـق مـا أعلنـه مجلـس األوقـاف والـشؤون 
  .والمقدسات اإلسالمية

  ٢٤/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 
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  تقل شابين شقيقيناالحتالل يقتحم جبل المكبر ويع
 

قوات االحتالل اإلسرائيلي مساء االثنين، حي  اقتحمت – المحتلة  القدس–وكالة قدس نت لألنباء 
 .بشير في قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، واعتقلت شابين شقيقين

وفادت مصادر فلسطينية بأن قوات االحتالل اعتقلت الشابين الـشقيقين ريـاض وأكـرم بـشير، عقـب 
 .اقتحام حي بشير في جبل المكبر بأعداد كبيرة

وبدوره أوضح المحامي محمد محمود، أن الشاب رضوان بشير مـن قريـة جبـل المكبـر أطلـق عليـه 
ًجنــود االحــتالل الرصــاص، بــزعم محاولــة تنفيــذ عمليــة طعــن ألفــراد الــشرطة عنــد مــدخل القريــة، مــشيرا أنــه 

 .يتلقى العالج حاليا في المستشفى

ات االحتالل أطلقت النار على الشاب بشير عصر اليوم، وزعمت أنـه حـاول تنفيـذ عمليـة وكانت قو
ًطعـن، فيمــا نقــل شـهود عيــان أن شــجارا وقـع بــين أحــد الـشبان وجنــود االحــتالل عنـد نقطــة تفــيش، ليطلــق 

  .الجنود بعدها النار تجاه الشاب وتركه ينزف دون تقديم أي إسعافات له

  ٢٥/٥/٢٠٢٠ وكالة قدس نت لألنباء

*** 

  إصابة شاب برصاص االحتالل في جبل المكبر بالقدس المحتلة
 

شــاب بجــروح لــم تعــرف طبيعتهــا حتــى اللحظــة، وذلــك بعــد   أصــيب– الجديــدة  الحيــاة– بيــت لحــم
 .شرطة االحتالل مساء اليوم االثنين، قرب جبل المكبر جنوب شرق القدس إصابته برصاص

دون  ) مـن عمـرهاألربعينـاتفـي ( اطلقـت النـار علـى الـشاب وافاد شـهود عيـان بـأن قـوات االحـتالل
 .معروفة األسباب

تنفيـذ عمليـة طعـن، مـا دفـع أحـد أفـراد  ان الـشاب حـاول وزعمت شرطة االحتالل والمصادر العبرية
  .ٕالشرطة إطالق النار عليه، واصابته

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

*** 
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  اعتداءات/ تقارير

  مخططات االستيطان والتهويد تتواصل في القدس الشرقية.. حتاللها ال٥٣عشية الذكرى الـ
 

 لمنظمـــة التـــابع االســـتيطان، ومقاومـــة األرض عـــن للـــدفاع الـــوطني المكتـــب قـــال – وفـــا – اهللا رام
 مـن تبقـى مـا لقـضم الراميـة محاوالتهـا تواصـل تـزال ال االسرائيلي االحتالل سلطات إن الفلسطينية، التحرير
ــسطي أراضــي ــى ســيطرتها وترســيخ نيينالفل ــة مــساحة أوســع عل ــي المــواطنين اراضــي مــن ممكن ــة ف  المدين

 .المقدسيين ّالسكان على تفرضه الذي الصعب ّالمعيشي للواقع مطلق ُتجاهل ظل في والمحافظة

ــه تقريــر فــي المكتــب وأضــاف ــذكرى عــشية الــسبت، ل ــة ال  القــدس وضــم الحــتالل والخمــسين الثالث
ـــع أن الـــشرقية، ـــة إســـرائيل حكومـــات جمي  مـــساكن بهـــدم تـــدعمها سياســـات تواصـــل ١٩٦٧ منـــذ المتعاقب
 لتغييـر والمتواصـل الـصامت العرقي التطهير من وأشكال عليهم التضييق أشكال جميع وممارسة المقدسيين

  .خطوة خطوة وتاريخها وحضارتها تراثها وتزوير تهويدها طريق على المدينة معالم

 الجديــدة حكومتــه إن" :نتنيـاهو بنيــامين اإلســرائيلي الـوزراء رئــيس والأقــ إلـى المكتــب تقريــر وأشـار
 يــسمع بــأن ســعيد وأنــه إلســرائيل الموحــدة العاصــمة ســتبقى القــدس أن أســاس علــى للمفاوضــات مــستعدة
 الحاخــام إلــى القــدس شــؤون بــوزارة الجديــدة الحكومــة عهــدت فيمــا هــذا موقفــه الجــدد الحكوميــون شــركاؤه

 صـرح والـذي ،٢٠١٦-٢٠١٠ عـامي بـين االحـتالل لجـيش األكبـر الحاخـام كان الذي بيرتز رافي المتطرف
  ".فيه المسلمين لوجود شرعية وال اإلسالم، في لألقصى قداسة ال بأن ٢٠١٤ في

 طواقمها" قيام الغربي الحائط تراث مؤسسة" يسمى وما "اإلسرائيلية اآلثار سلطة" تسمى ما وكشفت
 بعـضها فوق حجرية غرف اكتشاف تم وأنه البراق، حائط أسفل عامين تغرقتاس كبيرة تنقيب عملية بإنهاء

 القـدس احـتالل منـذ اإلسـرائيلية الحفريـات تتوقـف ولم والعباسية، واألموية البيزنطية للعصور تعود البعض،
 حيــث ،)القــدس يــوم( ُيــسمى مــا قبــل الجديــد الكــشف هــذا يــأتي فيمــا ،١٩٦٧ عــام القديمــة والبلــد الــشرقية

 وبعـض اإلسـرائيلية، الحكومـة فـي المـسؤولين لكبـار جولـة لترتيب نية وجود إلى "اإلسرائيلية اآلثار" تأشار
 االكتــشافات أن رغــم المكـان، الــى فريـدمان المــستوطن األميركــي الـسفير مقــدمتهم وفـي األجانــب، الـضيوف
  .المكان في يهودية لصلة قريب او بعيد من تشير ال الجديدة

 والظلــم العنــف حجــم )بتــسيلم( اإلنــسان حقــوق مركــز كــشف ، وضــمها القــدس احــتالل يــوم وعـشية
 ذلـك علـى ترتـب وما بالقوة، وضمها القدس احتالل من ًعاما ٥٣ مدى على االحتالل مارسه الذي والبطش

 لسياسات ًنموذجا المدينة شمال العيسوية بلدة المركز اتخذ وقد الفلسطينيين، مواطنيها على انعكاسات من
  .لاالحتال

ٌوعنف ٌنهب :القدس هنا" عنوان يحمل الذي التقرير وفي ّيحلل "ّالعيسوية في ُ  التي ّالسياسة بتسيلم ُ
 ّالمتعمـد واإلهمـال األراضـي نهـب قوامهـا سياسـة وهـي ، حـدودها إلـى ّضـمته منذ ّالحي في إسرائيل ّتطبقها



 
١٤

 كانـت التـي ّالعيـسوية مـن %٩٠ نحـو ونهـب ّوحـشي، ّبتطـرف ّالمطبـق الـشرطة ُوعنـف – التخطـيط وغياب
  .واالستيطان المستوطنين الحتياجات وتسخيرها دونم آالف ١٠ نحو مساحة على آنذاك تمتد

 وأحـضرت بالقوة، المدينة تهويد على القائمة سياستها االحتالل وبلدية سلطات تواصل القدس وفي
 باتجـاه حلـوة وادي مـن االرض أسـفل تنفيـذه تعتـزم الـذي االنفـاق قطار لمشروع تحضيرا حفر معدات مؤخرا
 وجنـوب سـلوان الـى االسـتيطانية الـسياحة لجلـب "داود مدينة تطوير" يسمى ما مشروع ضمن المغاربة باب

 العـاد جمعيـة عليهـا اسـتولت التـي المنـازل تـرميم عمليـات فيـه تتواصـل الـذي الوقـت فـي األقصى، المسجد
ــة االرض علــى "مكيــدي" مــشروع إلقامــة التحــضيرات وتجــري االســتيطانية،  أرض علــى البــراق لحــائط المقابل

 ارض لمصادرة االحتالل يسعى فيما السعود، أبو لعائلة ووقفية سلوان لعائالت مملوكة دونمات ٤ مساحتها
 وفـي الغـائبين امـالك عـداد فـي تنـدرج انهـا بادعـاء سـلوان حـي فـي الربابة وادي أراضي من ٢٢ رقم قطعة
  .يليةاالسرائ العامة الحدائق عداد

 " طريــق لـشق التجريــف أعمـال مـن االولــى المرحلـة االحـتالل جرافــات فيـه بـدأت الــذي الوقـت وفـي
 الـضفة فـي أخـرى طـرق مجموعـة ضـمن ٢٠١٤ عـام االحـتالل حكومـة أقرتـه والـذي الجديـد "حوارة التفافي
ــة ــا تحــت الغربي ــصل".درج خطــة" تــسمى م ــم، ٧ نحــو طولــه وي  اراضــي مــن دونمــات ٤٠٦ نحــو ويهــدد ك

 تــم اســتيطانيا مخططــات ٣١ أن )أريــج( معهــد أعــدها دراســة أظهــرت والمــصادرة، باالســتيالء المــواطنين
  .التنفيذ في البدء وتنتظر ٢٠٢٠ العام من االول الربع خالل اسرائيلية مستوطنة ٢٦ في عليها المصادقة

 "بنيـامين يفـعج"و ،"أدومـيم كفـار"و ،"يعقـوف كوخـاف" مـستوطنات مـن ًكـال الصادرة القائمة وتشمل
 ٢٢٩٤ مـساحته مـا علـى اسـتيطانية وحـدة ٤٠٧٨ بواقـع )القـدس بلديـة حـدود خارج( القدس محافظة في

 حيـث مـن الفلـسطينية المحافظـات بـين مـن ًتـضررا األكثـر المحافظـة وهـي الفلـسطينية، األراضـي من ًدونما
  .الغرض لهذا عليها االستيالء سيتم التي األراضي

 عـن الـدفاع فـي العاملـة المنظمـات مـن تعتبـر التـي "دين ييش" منظمة عن صادر جديد تقرير وفي
 يؤشـر الجديـدة الحكومـة تـشكيل اتفـاق إن :المنظمـة قالت المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلنسان حقوق

ٍوضعية بخلق اإلسرائيلية الحكومة رغبة إلى  ٍبـشكل ّالفلـسطينيين حقـوق انتهاك تعمق الجانب ُّأحادية ٍدائمة ّ
 جانــب إلــى ّالــضفة، أرجــاء فــي ّأمنيــة تــدابير وفــرض ّوالتنقــل الحركــة ّحريــة انتهــاك فيهــا بمــا االنتهــاك دائــم

ّبملكيــة ٍألراض كبيــرة ٍمــصادرات خــالل مــن ّبالملكيــة ّالحــق انتهــاك  لــم الــذين الفلــسطينيون وفقــد ّفلــسطينية ُ
َتصادر  ًمنها،نتيجـة أرزاقهـم وكـسب األراضـي ةوزراعـ استـصالح على ّالفعلية قدرتهم ّرسمي بشكل أراضيهم ُ
ّيعمـق نحـو وعلـى إليها الوصول لتقييد ّويكـرس ُ ّالمرخـصة غيـر ّاالسـتيطانية والبـؤر( المـستوطنات وجـود ُ ُ(، 
  .جارف بشكل توسيعها إلى ّويؤدي

 النحـو علـى كانـت فقـد االرض عـن للـدفاع الـوطني المكتـب وثقهـا التـي االنتهاكـات صعيد على أما
  :التقرير اعداد فترة في التالي



 
١٥

   :القدس

 وأخطــرت الهــدم، وامــرأ وتوزيــع والمخالفــات الغرامــات صــدارإ القــدس فــي االحــتالل بلديــة اســتأنفت
 القـدس، محافظـة وقـرى أحيـاء فـي المـرخص غيـر البنـاء بحجـة قـائم بناء من ً وجزءومنزال عقارا ٥٦ بهدم

 بلديـة فـي المتطـرف اليمـين اعضاء بها يدفع القدس محافظة في مسبوقة غير حملة االحتالل بلدية وتشن
 صـفحته عبـر االسـتيطان عـراب كنـغ أريـه المتطرف االحتالل بلدية رئيس نائب دعا فيما بالقدس، االحتالل

  ...التراثية التاريخية القدس أسوار هدم الى فيسبوك موقع على

   ٢٤/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  

  تهويد

  لن تستطيع تهويد الفلسطيني: واشتية يرد.. دسنتنياهو يعلن عن خطة لتهويد الق
 

رد رئيس الـوزراء محمـد اشـتية علـى تـصريحات رئـيس حكومـة االحـتالل  –" القدس العربي" –غزة 
مهمـا قامـت ": بنيامين نتنياهو، التي أعلن خاللها عن خطة جديـدة لتهويـد مدينـة القـدس المحتلـة، بـالقول

  ."نسان الفلسطينيإسرائيل من تهويد لن تستطيع تهويد اإل

هــذا ": ، مــضيفا"إن برنــامج تهويــد القــدس لــيس بــاألمر الجديــد": وقــال اشــتية فــي تــصريح صــحافي
يعولـون علـى سـكان القـدس  الفلـسطينيين وأكـد أن ."ٍالتهويد نراه كل يوم، وهذا يضع العالم العربي في تحـد

الذين أسقطوا البوابات اإللكترونيـة، نعول على أهلنا في القدس “: المحتلة في إسقاط هذا المخطط، مضيفا
وصمودهم هو األساس، ومهما قامت إسرائيل من تهويد لن تهود اإلنسان الفلسطيني، كما جرى عقـد عـدة 

  .”مؤتمرات لدعم القدس، ولكن لم تترجم بشكل جدي وعملي

 مـا تجاه مدينـة القـدس، وتجـاه كـل” وقفة عز عربية“وعبر كذلك اشتية عن أمله بأن تكون هناك 
أصـدر "إنـه "تـويتر" وجاء لك بعدما قال نتنياهو في تغريدة له علـى موقـع  .يحاك من مؤامرات تجاه المدينة

الــدوالر (، " مليــون شــيقل٢٠٠تعليماتــه ببلــورة خطــة لتعزيــز مكانــة القــدس لــدى اليهــود بتكلفــة تــصل إلــى 
  ." القدس على سلم أولوياتنامن المهم في زمن الكورونا أن تبقى": وأضاف). شيقل٣.٥األمريكي يساوي 

وتشهد مدينة القدس المحتلـة هجمـة اسـتيطانية كبيـرة، تـشرف عليهـا عـدة مؤسـسات حكوميـة فـي 
إسرائيل، إلى جانب هجمات استيطانية تنفذها جماعات متطرفة، بهدف تهويـد المدينـة، التـي يـزعم نتنيـاهو 

، فـي مخالفـة ١٩٦٧غم احتاللها في العـام  وأن حكومته لم تنسحب منها ر"العاصمة الموحدة"أنها ستكون 
  .واضحة لقرارات الشرعية الدولية

  ٢٥/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  استيطان

  إسرائيل تقود عقلية استيطانية توسعية": القدس"التفكجي لـ

  ُ ال تبالي بالقوانين والمجتمع الدولي
 

سـتيطان خليـل التفكجـي  قـال خبيـر األراضـي واال- محمد أبـو خـضير- دوت كوم" القدس "-القدس
ًإن قرار الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية يأتي تتويجا لحمالت االسـتيطان الكبيـرة والمتـشعبة التـي 

 .، وجرى تسعيرها ومضاعفتها منذ تولي الرئيس األمريكي دونالد ترامب١٩٦٧لم تتوقف منذ احتالل العام 

 مـساحة واسـعة مـن األراضـي الفلـسطينية، ولـه إن مشروع الضم يبتلع": القدس"وأضاف التفكجي لـ
ٍارتدادات كارثية على األراضي التي لن يشملها الضم أيضا، ضمن منظومة من الطرق والبنـى التحتيـة ذات  ً

 في القـدس المحتلـة حيـث قلـب المـشروع E1التشعبات االستيطانية المرتبطة بالقطارات والمطارات ومنطقة 
  .االستيطاني ومنطلقه القادم

ٍأوضــح أن مــا نــراه اليــوم مــن جــرأة فــي قــرارات واعالنــات عــن مــشاريع اســتيطانية فــي القــدس و ٍ ٍٕ
والمستوطنات في الضفة الغربية وبعد قرار الضم، واالعالن عن المشاريع االستيطانية بالمئات، نتيجة لعدم 

ّاتخاذ السلطة أي قرارات عمليـة مـسبقا للـرد علـى تفـشي االسـتيطان علـى أراضـي الـضفة  المحتلـة بمعـدالت ً
ً مــن المفاوضــات، ســاعدت فــي أن تــصبح اليــوم أمــرا واقعــا وحقــائق ٢٤قياســية وخطيــرة طيلــة الــسنوات الـــ ً

ًشجعت إقرار الضم، مشيرا إلى تنامي أعداد المستوطنين في الـضفة بعـد اتفـاق أوسـلو إلـى ضـعفي عـددهم  ّ
، لتبلــغ مــساحة نفــوذ ٢٠٢٠لعــام  ومطلــع ا٢٠١٩ ألــف مــستوطن حتــى نهايـة العــام ٧٥٠مـا قبلــه، بواقــع 

  . بؤرة استيطانية بالضفة والقدس المحتلة٢٩٨ مليون دونم، تضم ٢.٢المستوطنات في الضفة 

 التـي تمثـل نحـو Cوذكر أن إعالن الضم وفرض السيادة على الغور ومساحات واسعة من مناطق 
طيني، الــذي تؤكــد عليــه ٪ مــن الــضفة الغربيــة، يعنــي القــضاء علــى حــق تقريــر المــصير للــشعب الفلــس٦٠

ــسياسية، والعهــد  ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــاق األمــم المتحــدة، والعهــد ال ــة، كميث المواثيــق الدولي
  .الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

إن طاقم نتنياهو ترامب، سواء في البيت األبـيض أو فـي تـل أبيـب، يعمـل بمنهجيـة : وقال التفكجي
ًوتخطــيط لتــصفية جميــع ملفــات الحــل النهــائي، بــدءا بالقــدس ونقــل الــسفارة األمريكيــة إليهــا ثــم بــالالجئين 

، واليوم حق تقرير المصير الذي تدعمه مؤسـسات هيئـة األمـم المتحـدة، بمـا فـي )األونروا(والتضييق على 
  .ٍراف الدولية بشكل صارخذلك الجمعية العامة، ومجلس األمن، لذلك هذا اإلعالن عن الضم يتجاوز األع

وشــدد التفكجــي علــى أنــه فــي حــال طبــق نتنيــاهو وغــانتس الــضم، فــإن ذلــك ســوف يوســع مــساحة 
ُتجــاوزه للقــانون الــدولي، وبالتــالي يعطــي أوراقــا قانونيــة أخــرى، قــد تــساهم، إذا وظفــت بــشكل صــحيح، فــي  ً

ــق ــة مــن الــرفض والمناصــرة تعزيــز رفــض احــتالل إســرائيل للــضفة الغربيــة فــي األوســاط الدوليــة وتخل  حال



 
١٧

إن هـذا مـن اختــصاص الجانـب الـسياسي والحقــوقي الفلـسطيني الـذي يجــب أن : وقــال.للحقـوق الفلـسطينية
ُيدير المعركة المقبلة بكل حنكة وذكاء، ألنها فرصـة يمكـن العمـل عليهـا فـي األوسـاط الـسياسية والحقوقيـة 

ً، يمكن استثمار هذا اإلعالن، وتحديدا فـي األوسـاط وعلى أقل تقدير. الدولية، لفرض عقوبات على إسرائيل
األوروبيــة، مــن خــالل زيــادة فعاليــة حركــات المقاطعــة االقتــصادية إلســرائيل، وتوســعة هــذه الرقعــة لتــشمل 

إن المطلوب : "وأضاف التفكجي.ًجوانب أخرى، كالثقافية واالجتماعية، األمر الذي يشكل عامل ضغط حقيقيا
رك فلسطيني مدروس ال يقبل الضغوط من االحتالل، وال من القريـب وال البعيـد، لقـد اليوم وقفة حقيقية وتح

أو بمـسماه " قـانون تبيـيض البـؤر االسـتيطانية"ُّأقرت في الـسنوات األخيـرة قـوانين عـدة لالسـتيطان، أبرزهـا 
ئ الــسيادة وغيــره، وهــذه القــوانين أســست لمبــاد" قــانون تنظــيم االســتيطان فــي يهــودا والــسامرة"اإلســرائيلي 

ّحتى إن الحكومات اإلسرائيلية كانت ترد على . ّاإلسرائيلية في األراضي المحتلة، ومهدت لقرار الضم الحالي
، ولـم "ُاالستيطان اليهـودي فـي أراضـي الـضفة يحقـق القـيم الـصهيونية"التماسات عدة بهذا الخصوص بأن 

ًنشهد تحركا فلسطينيا حقيقيا في المحافل الدولية، خاصة ً ً ولفـت التفكجـي إلـى . في محكمة الجنايات الدوليةّ
نحــن : "عقليــة اســتيطانية توســعية جديــدة تــسود فــي أوســاط قيــادات األحــزاب اليمينيــة والمــستوطنين، وقــال

ًنلمس تغيـرا طـرأ بعـد قـرارات ترامـب وطـاقم البيـت األبـيض لــ )ورسـم الخـرائط، بقيـادة نتنيـاهو ) صـفقة القـرن
سفير األمريكي المستوطن، هم يعتقدون أنه لم تعد هنـاك حـدود للتوسـع وللطمـع وكوشنير وفريدمان ذلك ال

ًوالعنجهية والغرور بـالقوة وفـرض األمـر الواقـع علـى الفلـسطينيين الـضعفاء عـسكريا، الـذين وقعـوا فـي فـخ 
فارة ٕإن إعالن يهودية الدولة، واعالن القدس عاصمة أبدية إسـرائيل، ثـم نقـل الـس: "وأضاف".النوايا الحسنة

األمريكية إليها، ونية ضم المستوطنات فـي الـضفة الغربيـة فـي الـشهر المقبـل، وكـذلك نيـة إعـالن الـسيادة 
فإقامـة حكومـة . ٕعلى أراضي األغوار، ليست مجرد خطط ونوايا للمستقبل، وانما منطلقة مـن حقـائق واقعيـة

ى منطقـة األغـوار، أي شـرعنتها،  غانتس على أساس اإلعالن عن الـسيادة اإلسـرائيلية علـ-بقيادة نتنياهو
، بل سيؤدي إلى تداعيات ذات أبعاد مختلفـة، أهمهـا ١٩٦٧لن يغير من واقع احتالل إسرائيل لها منذ عام 

. التأثير على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والرفض الدولي، وتعزيز االنتهاكات ضـد الفلـسطينيين
% ٤٠ضفة الغربيــة، يــسيطر عليهــا االحــتالل، وحتــى الـــمــن أراضــي الــ% ٦٠علــى أرض الواقــع، أكثــر مــن 

المتبقيــة، ال يملــك الفلــسطينيون الــسيادة عليهــا، حيــث ال ســيادة علــى األرض، وال علــى المــوارد، وال علــى 
الحدود، وال حتى علـى االقتـصاد، إذ تـضع اتفاقيـة أوسـلو الـسلطة الفلـسطينية تحـت طائلـة ابتـزاز إسـرائيلي 

  .التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية" لمقاصةا"مستمر، بسبب أموال 

  ٢٥/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  
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  شؤون مقدسية

  تأجيل فتح أبواب كنيسة القيامة في القدس المحتلة
 

ية المـسيحية، حنـا عيـسى، االثنـين، إن الـسلطات سـالمأمين عـام الهيئـة اإل  قال–القدس المحتلة 
سة القيامــة فــي القــدس المحتلــة، بعـد إعالنهــم الــسبت التوجــه إلعــادة الدينيـة قــررت تأجيــل إعــادة فــتح كنيـ

 ".المملكة"فتحها األحد، وبعد شهرين من إغالقها بسبب انتشار فيروس كورونا في البالد، بحسب مراسلة 

ًالقرار يأتي خوفا من عدم السيطرة على أعداد الزائرين للكنيسة، وتجنبا لتفـشي "وأوضح عيسى أن  ً
 ".ا المستجد، حيث لم يتم احتوائه بشكل كامل حتى اللحظةفيروس كورون

ّمــارس الماضـي، غلــق الكنيــسة التـي شــيدت فــي موقـع صــلب المــسيح ودفنــه / آذار٢٥وأعلـن فــي  ُ
 .وفق المعتقد المسيحي، وذلك في إطار التدابير غير المسبوقة الحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

ية في القدس المحتلة الثالثاء أن باحات المسجد األقصى سالمإلمن جهتها، أعلنت دائرة األوقاف ا
  .ستفتح مجددا أمام المصلين بعد عيد الفطر الذي بدأ األحد

  ٢٥/٥/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  اخبار باالنجليزية
  

Palestinian seriously injured after alleged stabbing attempt in J’lem 
 

A Palestinian young man was seriously injured when Israeli police officers opened fire at 

him near Jabel Mukaber neighborhood in Occupied Jerusalem. 

Israel’s Channel 7 claimed the young man tried to stab police officers in a street near Jabel 

Mukaber, without providing further details about his fate. 

However, video footage showed the young man was left lying and bleeding on the ground 

without providing him with any first aid. 

Later, the Hebrew media said the wounded young man was taken to an Israeli hospital in 

serious condition. 
The Palestinian Information Center 26/5/2020  

  

*** 
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Netanyahu launches 200 million Judaization plan for J’lem 
 

Israeli premier Benjamin Netanyahu has decided to formulate a thorough Judaization plan 

for Occupied Jerusalem. 

“I ask the director generals of the prime minister’s office and the heritage ministry, 

together with finance minister Yisrael Katz, to prepare a special NIS 200 million plan to 

continue developing and strengthening Jerusalem. This is also important in the corona era. 

This is important because Jerusalem is always our greatest joy. I can conclude and say: 

Next year in the rebuilt and healthy Jerusalem,” Netanyahu said during a cabinet meeting 

on Sunday. 

For his part, Israeli minister Rabbi Rafi Peretz stressed the importance of such Judaization 

plan to strengthen the occupied holy city as a Jewish tourist attraction. 

 “The challenge of restoration after the corona crisis is a great challenge. The city of 

Jerusalem was specially hit because tourism is a key component of the city’s economy. 

Over 80 percent of tourists who come to Israel visit Jerusalem. We will construct an in-

depth and thorough plan to strengthen and improve our capital Jerusalem,” Peretz said. 

The Palestinian Information Center 26/5/2020  

*** 

brothers two kidnap ,J’lem in Mukaber Jabel storm police Israeli 
 

The Israeli occupation police on Monday evening stormed Jabel Mukaber neighborhood in 

east Jerusalem and kidnaped two young brothers from their home following an alleged 

stabbing attempt in the area. 

According to local sources, a large number of police forces stormed the neighborhood and 

kidnaped two brothers identified as Riyadh and Akram Basheer. 

Earlier, police officers opened fire at a young man from the same neighborhood and 

seriously injured him, claiming he tried to carry out a stabbing attack. 

Palestinian lawyer Mohamed Mahmoud identified the young man as Ridwan Basheer. 

Eyewitnesses belied the Israeli claim that the young man tried to stab police officers and 

affirmed that police officers shot him at a checkpoint near the neighborhood following an 

altercation with him. 

 

The Palestinian Information Center 25/5/2020 
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Anglican Church of Canada urges government to take action 

against Israeli annexation plan 
  

OTTAWA, Saturday, May 23, 2020 (WAFA) – The Anglican Church of Canada sent yesterday a 

letter to the Canadian Foreign Affairs Minister, François-Philippe Champagne, expressing with 

great concern Canada’s silence regarding the plans of the current coalition government of Israel to 

annex a significant part of the occupied Palestinian territories. 

"These plans constitute a grave breach of Canadian and international law, specifically Article 147 

of the IV Geneva Convention, prohibiting the appropriation of property. This silence of the 

Canadian government is puzzling in light of the recent vote at the UN affirming the Palestinian 

people’s right to self-determination, Canada’s policy position on Palestine-Israel, and its staunch 

support for the rule of law," said the Anglican Church in a statement. 

The statement continued, "It is alarming that to date, Canada has remained silent on the threats of 

annexation made by the government of Israel… Several European governments have spoken 

publicly against the government of Israel’s plan to annex parts of occupied Palestinian territory, 

including Ireland and Norway who, like Canada, are running for two seats on the United Nations’ 

Security Council". 

"Decades of ongoing occupation have seen numerous violations of Palestinian human rights allowed 

to continue without consequence. For example, Canada’s non-recognition of Israel’s illegal 

annexation of the Golan Heights carried no consequences. Instead, impunity appears to be winning 

the day while violations of international law continue unchecked." 

The Church called on the Canadian government to publicly condemn the plans of the Israeli 

government to annex any parts of occupied Palestinian territory, and to publicly denounce the 

United States administration’s “Peace and Prosperity Plan”, which explicitly supports this illegal 

annexation plan. 

It also called on the government to work with the European Union and "like-minded allies" to take 

all diplomatic and political actions available to hold the government of Israel accountable for 

violations of international law, including annexation of any and all parts of the occupied Palestinian 

territories. 

The statement urged the government to "take all diplomatic and political actions available to 

enforce the rule of law without exception regarding violations of international law." 

"The choice is to acquiesce in the face of significant, sustained human rights violations, or to join 

with those who condemn and work to end those violations. Our choices define us as people and 

nations," added the statement. 

"It is our prayer that Canada will choose to be a nation that does not remain silent in the face of 

illegal actions, but will work alongside other nations to uphold human rights and international 

law." 

M.N 

WAFA 23/5/2020  
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