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  المحتوى

 شؤون سياسية

  ٣  االتحاد األوروبي: سنمنع الكيان اإلسرائيلي من تنفيذ مخططاته بضم أراض فلسطينية •

  ٣  مكن أن يبقى بدون ردباريس: أي ضم ألجزاء من الضفة الغربية ال ي •
  

 اعتداءات

  ٤  االحتالل يمنع الفلسطينيين من الصالة في الحرم اإلبراهيمي •

  ٤  أشهر ٦االحتالل يبعد حارسا عن المسجد األقصى  •

  ٥  االحتالل يستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق •

  ٥  ية قرارا يمنعه من المشاركة بأي نشاطاالحتالل يسلم أمين سر فتح في العيسو  •

  ٥  مقدسيين ويستدعي ناشطْين من العيسوية ٥االحتالل يعتقل  •
  

  شؤون مقدسية

  ٦  تجاه إلعادة فتح المسجد األقصى يوم السبتاال  •
  

  تقارير

  ٧  تحذير دولي متصاعد من مخطط الضم اإلسرائيلي ونظام أبارتايد جديد في القرن الواحد والعشرين •

  ٩  نات الضفة اعتبارا من يوليوبدء ضم مستوط •

  ١٠  كيف يستعد جيش االحتالل لسيناريو الضّم؟ •
  

  آراء عربية

  ١١  القدس ومخطط حكومة االحتالل لتهويدها •

•     
  

  معلومة مقدسية

  ١٣  النبي داود باب •
  

  اإلنجليزية باللغة األخبار
14 • Israeli police slap six-month entry ban on Aqsa guard 
14 • Israeli intelligence summons Aqsa activist Khadija Khuwais 
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٣

  سياسية شؤون

 االتحاد األوروبي: سنمنع الكيان اإلسرائيلي من تنفيذ مخططاته بضم أراض فلسطينية

  

أعلـــن االتحــاد االوروبـــي، اليـــوم، عــن تصـــميمه العمـــل مــن أجـــل منـــع الكيـــان  –قنـــا  –بروكســل 
 اإلسرائيلي من تنفيذ مخططاته بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

لسياسة الخارجية في االتحـاد فـي تصـريح صـحفي "إذا وقال جوزيب بوريل الممثل األعلى لألمن وا
  حدث الضم، وسنفعل كل ما بوسعنا كي ال يحدث، يجب علينا التفكير في اإلجراءات الالزم اتخاذها".

دولـة مـن الـدول األعضـاء، وافقـت علـى اإلعـالن األوروبـي  ٢٥وأكد بوريل للنـواب األوروبيـين أن 
ئيلي سـيكون مخالفـا للقـانون الـدولي واللتزاماتـه، لـو قـام بالفعـل بضـم األخير والذي يعتبر أن الكيان اإلسرا

  أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

مستوطنة في الضفة الغربيـة المحتلـة وغـور األردن  ١٣٠ويخطط الكيان اإلسرائيلي لضم أكثر من 
لـدولي مـن تـداعيات هـذه وشمال البحر الميت وذلك على الـرغم مـن تحـذير الجانـب الفلسـطيني والمجتمـع ا

  الخطوة على السالم في المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بـالده فـي حـّل مـن كافـة 
  االتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين األمريكي واإلسرائيلي.

  ٢٧/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

 * * *  

 مكن أن يبقى بدون ردباريس: أي ضم ألجزاء من الضفة الغربية ال ي

  

كّررت فرنسا الثالثاء دعوتها الحكومة اإلسرائيلية إلى العـدول عـن خطـط ضـم  –أ ف ب  –باريس 
  أراض من الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن أي قرار من هذا النوع "ال يمكن أن يبقى بدون رد".

ة "نـدعو الحكومـة اإلسـرائيلية وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطني
لالمتناع عن أي تدبير أحادي، بخاصة ضم أراض"، مضـيفا أن "أي قـرار مـن هـذا النـوع ال يمكـن أن يبقـى 

  دون رد".

  ١صفحة  ٢٧/٥/٢٠٢٠الرأي 

 

  

  



 
٤

  اعتداءات

 االحتالل يمنع الفلسطينيين من الصالة في الحرم اإلبراهيمي

  

اإلســرائيلية منعــت أمــس الفلســطينيين مــن  أفــاد تقريــر فلســطيني بــأن القــوات –وكــاالت  –الخليــل 
الوصول إلى الحرم اإلبراهيمي في الخليل ألداء صالة الفجر. وذكرت وكالة األنباء الفلسـطينية (وفـا) أمـس 
أن قــوات إســرائيلية نصــبت الحــواجز وشــددت مــن إجراءاتهــا العســكرية علــى البوابــات اإللكترونيــة والطــرق 

مصــليًا،  ٥٠منعــت المــواطنين مــن الوصــول إليــه، ولــم تســمح إال بــدخول المؤديــة إلــى الحــرم اإلبراهيمــي، و 
وحاولــت طــرد المــواطنين المحتشــدين ومــنعهم مــن الصــالة فــي الســاحات الخارجيــة للحــرم. واســتنكر مــدير 

إجراءات االحتالل الرامية إلفـراغ الحـرم مـن المصـليين، وذلـك مـن خـالل «أوقاف الخليل حفظي أبو سنينة، 
معيـــة والتعســـفية بحـــق المـــواطنين، والمتمثلـــة بـــإغالق البوابـــات اإللكترونيـــة وعرقلـــة حركـــة اإلجـــراءات الق

واعتبــر منــع المصــليين مــن الوصــول إلــى داخــل الحــرم ». المــواطنين علــى الحــواجز العســكرية واحتجــازهم
بـادة. ودعـا اإلبراهيمي تعديًا على المقدسات اإلسالمية التـي ترعاهـا المواثيـق الدوليـة التـي كفلـت حريـة الع

أبو سنينة المواطنين إلى التوافد للحرم وٕاقامة الصلوات فيه، مشيرًا إلى أن الحرم االبراهيمي يتبـع لألوقـاف 
 الفلسطينية التي أعلنت عن استئناف الصالة بقرار من الحكومة الفلسطينية....

  ٢٧/٥/٢٠٢٠الراية القطرية 

  * * *    

 أشهر ٦االحتالل يبعد حارسا عن المسجد األقصى 

  

أبعــدت ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، الثالثــاء، حارســا عــن المســجد  –الحيــاة الجديــدة  –القــدس 
 أشهر. ٦األقصى لمدة 

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات االحتالل سلمت حمزة نمر قرار االبعاد بعد اسـتدعائه إلـى مركـز 
 لى مسجد قبة الصخرة.تحقيق القشلة، وذلك بعد اعتراضه على دخول احد افراد شرطة االحتالل ا

  ٢٧/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 
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 االحتالل يستدعي المرابطة خديجة خويص للتحقيق

  

المرابطــة  -اليــوم الثالثــاء-اســتدعت مخــابرات االحــتالل  –المركــز الفلســطيني لإلعــالم  –القــدس المحتلــة 
 المقدسية خديجة خويص للتحقيق معها غًدا.

خــابرات االحـتالل اسـتدعوا خــويص؛ للتحقيـق فـي مركــز وأفـادت مصـادر مقدســية أن عناصـر مـن م
 القشلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وســبق أن اســتدعى االحــتالل خــويص للتحقيــق علــى خلفيــة منشــورات لهــا علــى مواقــع التواصــل 
 االجتماعي ودعواتها للصالة والرباط في المسجد األقصى، كما تعرضت لإلبعاد عدة مرات.

ذلك أفرجت قوات االحتالل عن الناشط المقدسي من بلدة العيساوية ياسر درويش بعد بالتزامن مع 
التحقيــق معــه وتســليمه قــرارا بمنــع إقامــة أي نشــاط سياســي أو اجتمــاعي أو ثقــافي أو صــحي فــي البلــدة، 

 وهددت بإعادة اعتقاله.

 ٢٦/٥/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لإلعالم 

 * * *  
 ية قرارا يمنعه من المشاركة بأي نشاطاالحتالل يسلم أمين سر فتح في العيسو 

  

استدعت مخابرات االحتالل، الثالثاء، أمين سر حركـه فـتح منطقـة  -"القدس" دوت كوم  -القدس 
 العيساوية ياسر درويش للتحقيق.

وقال مراسلنا: إن مخابرات االحتالل سـلمت درويـش، عقـب اإلفـراج عنـه، قـرارا يقيـد حركتـه ويمنعـه 
اي اجتماعات تتظيمية، أو نشاط يدعم أسـر الشـهداء واألسـرى، ويمنـع مـن عمـل أي  من االنخراط أو عقد

مخـيم صــيفي، أو مــن تقــديم مســاعدة للمحتــاجين، ويمنــع عليـه عمــل أي نشــاط ثقــافي تعليمــي صــحي فــي 
 بلدته العيسوية، كما يمنع من أن يكون عضوا في لجنة أولياء امور الطلبة في المدارس.

  ٢٧/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

* * *  
 في اليوم الثالث بعيد الفطر: 

  مقدسيين ويستدعي ناشطْين من العيسوية ٥االحتالل يعتقل 

  

اعتقلت قوات االحتالل، اليوم الثالثاء (ثالث أيام عيد الفطر) خمسة شبان من بلدة العيسوية وسط 
 .القدس المحتلة، واستدعت ناشطين للتحقيق معهما

د خلـــدون مصـــطفى، يوســـف درويـــش، محمـــود خلـــدون وشـــملت االعتقـــاالت: علـــي حمـــدان، محمـــ
مصطفى، فيصل لؤي عبيد، فيما شمل االستدعاء أمين سر حركة فتح في العيسوية ياسر درويـش، وأحمـد 

 .كايد أبو عصب

  ٢٦/٥/٢٠٢٠موقع مدينة القدس 



 
٦

  شؤون مقدسية

 تجاه إلعادة فتح المسجد األقصى يوم السبتاال 

  

إن هناك اتجاهًا فـي دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فـي  "األيام": قالت مصادر مطلعة لـ "األيام" -القدس
 .القدس إلعادة فتح أبواب المسجد األقصى أمام المصلين يوم السبت او األحد على أبعد تقدير

وقالــت المصــادر فــي مجلــس األوقــاف والشــؤون والمقدســات اإلســالمية بالقــدس، إنــه تــم التوافــق 
صـلين يـوم السـبت، وٕاذا تعـذر ذلـك أن يكـون فـتح أبـواب بالمجلس على إعادة فتح أبواب المسـجد أمـام الم

 .المسجد يوم األحد

وأضافت المصادر إنه سيتم التقيد بالشروط الصحية حال إعادة فتح أبواب المسجد أمـام المصـلين 
 .بما في ذلك إحضار المصلين سجاجيدهم الخاصة إلى المسجد ألداء الصالة وارتداء الكمامات والتعقيم

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم االستعانة بحراس وسدنة المسجد األقصى إضافة إلى فـرق الكشـافة 
ــــــي المســــــجد بمــــــا يحفــــــظ ســــــالمة المصــــــلين ــــــوعين مــــــن أجــــــل تنظــــــيم أمــــــور الصــــــالة ف  .والمتط

وكان مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية بالقدس رفع توصياته بهذا الشأن إلى وزير األوقاف 
 .من أجل اتخاذ القراراألردني 

وكان مجلس األوقاف أعلن األسبوع الماضـي أنـه "فـي ضـوء االنحسـار النسـبي النتشـار الفيـروس 
وهللا الحمد، وبعد استشارة الـمرجعيات الطبية الــمختصة، وتأكيـدًا علـى أن قـرار رفـع التعليـق يتخـذه مجلـس 

ألوقــاف رفـع تعليــق دخـول الـــمصلين الــى األوقـاف والـــمرجعيات الطبيـة، بنــاء علــى مـا تقــدم يقـرر مجلــس ا
 ."الـمسجد األقصى الـمبارك بعد عيد الفطر السعيد

وأشار في حينه إلى انه "سيتم اإلعالن عن آلية وٕاجراءات رفع التعليـق عبـر بيـان خـاص سيصـدر 
 ."عن دائرة األوقاف بالتنسيق مع مجلس األوقاف

حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب آذار الماضي تعليق  ٢٣وكان مجلس األوقاف قرر في 
 .المسجد األقصى استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية

ولكن منذ ذلك الحين يستمر رفع األذان في موعده وأداء الصلوات جماعة، بما فيها صالة الجمعـة 
 والتراويح، بمشاركة حراس المسجد وموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس.

   ٢٧/٥/٢٠٢٠م األيا

  

  

  



 
٧

  تقارير

 تحذير دولي متصاعد من مخطط الضم اإلسرائيلي ونظام أبارتايد جديد في القرن الواحد والعشرين

  

ــامين نتنيــاهو، ووزيــر  -عواصــم  ــدولي لكــل مــن رئــيس حكومــة االحــتالل، بني يتواصــل التحــذير ال
فـي وقـت تصـاعدت األمن، بني غانتس، من تبعات خطـوة ضـم أراض فلسـطينية بالضـفة الغربيـة المحتلـة، 

التحذيرات األمنيـة مـن قبـل األجهـزة اإلسـرائيلية مـن انـدالع انتفاضـة جديـدة فـي الضـفة الغربيـة حـال تنفيـذ 
 .مخطط الضم

سيناتورًا أميركيًا من الحزب الـديمقراطي رسـالة تحـذير  ١٧، وجه ”هآرتس“وبحسب موقع صحيفة 
نية بالضفة الغربية المحتلـة، علـى العالقـات لكل من نتنياهو، وغانتس، من تبعات خطوة ضم أراض فلسطي

مع الواليات المتحدة األميركية. وقال الموقـع إن المـوقعين علـى الرسـالة ومـن بيـنهم إليزابيـث وارن وبيرنـي 
ســاندرز، اللــذين انســحبا مــن الســباق الرئاســي، حــذروا مــن أن اتخــاذ خطــوة بضــم واســع ومــن طــرف واحــد 

ل كبير بالعالقات األميركية اإلسرائيلية. وجاء في الرسالة إن الموقعين للمستوطنات اإلسرائيلية سيمس بشك
 .قلقون من تصريحات الحكومة اإلسرائيلية بهذا الشأن” أصدقاء ومؤيدين إلسرائيل“عليها وبصفتهم 

ــد أعلــن، هــذا  ــادين، ق ــات الرئاســية األميركيــة، جــو ب ــان المرشــح الــديمقراطي لخــوض االنتخاب وك
 .أنه يعارض ضمًا أحادي الجانب األسبوع، هو اآلخر

العالقــات الوثيقــة بــين دولتينــا تقــوم علــى االلتــزام “وجــاء فــي رســالة زمالئــه بــالحزب الــديمقراطي 
العميـق بــأمن إسـرائيل، وعلــى قــيم ديمقراطيـة أساســية مشــتركة للـدولتين. نحــن قلقــون مـن أن يضــر الضــم 

وأوضــح الموقعــون علــى الرســالة أن الضــم ”. راألحــادي الجانــب بــأمن إســرائيل ويعــرض ديمقراطيتهــا للخطــ
سيقضي على إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ويفرض واقع دولـة واحـدة بـين البحـر 

 .والنهر

بصــفتنا مؤيــدين وأصــدقاء إلســرائيل فإننــا نحــذركم مــن اتخــاذ خطــوات أحاديــة “وأضــافت الرســالة: 
ن دولتينا، وتهدد مستقبل إسرائيل وتحول تحقيق السالم إلى أمر غيـر الجانب، ستمس بالعالقات المميزة بي

 .”ممكن. إذا قمتم بضم أحادي الجانب، لن نؤيد ذلك

فـي الســياق، أكــد االتحــاد االوروبــي تصــميمه علــى منــع إســرائيل مــن تنفيــذ مخططاتهــا بشــأن ضــم 
 .أجزاء من الضفة الغربية

علـى لألمـن والسياسـة الخارجيـة فـي االتحـاد جوزيـب اإليطالية عن الممثل األ” آكي“ونقلت وكالة 
بوريــل قولــه أمــس الثالثــاء فــي رده علــى أســئلة وجههــا لــه نــواب مــن لجنتــي الــدفاع واألمــن فــي البرلمــان 

إذا حــدث الضــم، وسـنفعل كــل مــا بوســعنا كــي ال يحــدث، يجــب علينــا “األوروبـي خــالل لقــاء عبــر الفيــديو: 
 .، داعيا إلى عدم التكهن بما سيحصل في المستقبل”ذهاالتفكير في اإلجراءات الالزم اتخا
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وافقـت علـى اإلعـالن األوروبـي األخيـر والـذي “دولة من الدول األعضاء  ٢٥وأضاف في رده، ان 
يعتبــر أن إســرائيل ســتكون مخالفــة للقــانون الــدولي واللتزاماتهــا، لــو قامــت بالفعــل بضــم أجــراء مــن أراضــي 

إلـى معارضـة كـل مـن هنغاريـا والنمسـا للموقـف األوروبـي، اال أنـه أضـاف ، مشـيرا ”الضفة الغربية المحتلة
ال يـزال يـؤمن بـأن حـل الـدولتين هـو الطريـق “وقـال، إنـه ”. على أي حال لدينا أغلبيـة تؤيـد هـذا الموقـف“

 .”الفلسطيني –المناسبة لتسوية الصراع اإلسرائيلي 

ة الموقـع مـع إسـرائيل بسـبب تصـرفاتها وفي حين يطالب برلمانيون أوروبيون بتعليق اتفاق الشـراك
في األراضي المحتلة، تقول المؤسسات األوربية بأن األمر يحتاج إلجماع الدول األعضاء، وهو غير متوفر 

 .حالياً 

بالمقابــل، جــاءت أســباب الــرفض الروســي لخطــة الضــم، فضــال عــن موقــف موســكو الــذي ال يــزال 
الــدولي، مــن أجــل تحقيــق التســوية بــين الفلســطينيين متمســكا بضــرورة االمتثــال لقــرارات مجلــس األمــن 

  .واإلسرائيليين، والداعي لتجديد المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية

نجـوم فـي  ٥وفي سياق التحـذيرات الدوليـة الرافضـة، وجـه سـبعون نائبـًا مـن يسـار الوسـط وحركـة 
 .إلى رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، بإدانة دولة إسرائيل لضم بعض أراضي الضفة الغربيةرسالة 

ليس فقط اإلدانة بأكثر الطرق صراحًة “وطالب النواب، الذين وقعوا الرسالة، رئيس مجلس الوزراء 
 ١ل تـاريخ احتمال قيام الحكومة اإلسرائيلية بضم أجزاء من الضـفة الغربيـة، ولكـن أيًضـا العمـل بنشـاط، قبـ

تموز، في جميع المحافل األوروبية والدولية، من أجل منع تحقيق ذلـك، والـذي يمكـن أن تكـون لـه عواقـب 
حسب صحيفة (الريبوبليكا) اإليطالية. وأضاف النواب في رسـالتهم، إن هنـاك ” مدمرة على المنطقة بأسرها

م المتحدة، أنطونيو غوتيريس ومـن الممثـل ردود فعل انتقادية عديدة على هذا القرار: من األمين العام لألم
السامي للسياسـة الخارجيـة األوروبيـة، جوزيـف بوريـل، عقـب اجتمـاع مجلـس الشـؤون الخارجيـة لالتحـاد 

أيار الماضي، ومن جامعة الدول العربية، إلى العديد مـن الحكومـات األوروبيـة، بمـا فـي  ١٥األوروبي في 
الخارجية. وأعادوا التأكيـد علـى مسـالتين أساسـيين: إن هـذا القـرار  ذلك الحكومة اإليطالية، من خالل وزارة

ينتهك علناً القانون الدولي، وقرارات األمم المتحدة، وٕانه، إذا تم تنفيذه، سيؤدي إلى ضرب آخر مسمار في 
مسار إعادة إطالق عملية السالم في الشرق األوسط، واحتمال أن يعيش (شعبان) ودولتان معـًا فـي سـالم 

 .”ن متبادلينوأم

كما كّررت فرنسا، أمس الثالثاء، دعوتها الحكومة اإلسرائيلية إلى العدول عن خطط ضم أراض من 
ــوع  ــرار مــن هــذا الن ــدة أن أي ق ــة، مؤك ــة المحتل ــدون رد“الضــفة الغربي ــى ب ــر ”. ال يمكــن أن يبق ــال وزي وق

ة اإلسـرائيلية لالمتنـاع عـن أي نـدعو الحكومـ“الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أمام الجمعية الوطنيـة 
 .”أي قرار من هذا النوع ال يمكن أن يبقى دون رد“، مضيفا أن ”تدبير أحادي، خاصة ضم أراض
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إلى ذلك، قال جان أسيلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ: إن ضم األراضي من قبل دولة ال تمتلكها 
فقط "قانون األقوى". وأوضح أسيلبورن، ردا  ال يمكن أن يكون متوافقا مع القانون الدولي، إنما يعكس ذلك

على الرسالة التي تلقاها قبل أيام تتهمه بمعاداة السامية، بسبب رفضـه خطـط الضـم اإلسـرائيلية، "ال يجـب 
أن نعود إلى الغابة حيـث يبقـى األقـوى فقـط". وأضـاف: "بصـفتنا دولـة صـغيرة كانـت قـد اختفـت بالفعـل مـن 

 ف ما نتحدث عنه عندما ندين أي مالحق أينما حدثت".الخريطة في الماضي، فإننا نعر 

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

ــتم بســرعة وبطريقــة التــي تالقهــا مــن نيوجيرســي،" أ ــاهو يمكــن أن ي ــاد حكومــة نتني ردت أن أظهــر أن انتق
 عدوانية جذرية مع الال سامية".

مــن جانبهــا، علقــت وزارة الخارجيــة الكنديــة، أمــس الثالثــاء، علــى قــرار اســرائيل بضــم أراضــي مــن 
سـتن: "إن بالدهـا لـن الضفة الغربية، مؤكدة رفضها التام لهذا القـرار. وأكـدت المتحدثـة باسـم الـوزارة آدم أو 

تعترف بقرار اسرائيل، وٕانها "قلقة للغاية من أن تمضي إسرائيل قدما في الضم من جانـب واحـد"، مؤكـدا أن 
ذلــك ســوف يضــر بمفاوضــات الســالم ويتعــارض مــع القــانون الــدولي. وأوضــحت أن كــل األحــزاب الفيدراليــة 

صــدد عــن مســؤولة الشــؤون الخارجيــة بحــزب الكنديــة الكبــرى ال تؤيــد االعتــراف بالضــم، ونقلــت فــي هــذا ال
المحافظين ليونا ألسليف قولها إن "المحافظين ما زالـوا يؤمنـون بحـل الـدولتين كجـزء مـن تسـوية تفاوضـية 

 لهذا الصراع، وكذلك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتأمين حدودها".(وكاالت)

  ٢٣صفحة  ٢٧/٥/٢٠٢٠الدستور 

* * *  

 نات الضفة اعتبارا من يوليوعضو في الكنيست: بدء ضم مستوط

  ال تتنازل في أي حال من األحوال

  

قال عضو الكنيسـت اإلسـرائيلي رئـيس كتلـة االئـتالف  –القدس المحتلة  –وكالة قدس نت لألنباء 
ــع  ــوم الثالثــاء، إن الســلطات اإلســرائيلية ســتبدأ إجــراءات ضــم جمي الحكــومي البرلمانيــة، ميكــي زوهــار، ي

 .لى أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبلالمستوطنات المقامة ع

وأضاف زوهار في تصريحات أدلى بها لهيئة البث العبرية الرسمية "إجراءات تشريع فرض السيادة 
ــي األول مــن  ــة، ســتبدأ ف ــي أراضــي الضــفة الغربي ــات الســكنية اليهوديــة ف ــع التجمع ــى جمي اإلســرائيلية عل

 يوليو/تموز المقبل".

ال أن "الحكومة ستصادق علـى مشـروع القـانون الخـاص بـذلك، وسـيطرح علـى الكنيسـت إلقـراره وق
 (..) وأتوقع أن تستمر هذه االجراءات بضعة أسابيع".
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وأكد أن "الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حالًيـا علـى رسـم خـرائط بأراضـي الضـفة الغربيـة، بغيـة 
 .مريكية"، ضمن "صفقة القرن" المزعومةالتوصل إلى تفاهمات بشأنها مع اإلدارة األ

وعارض زوهار اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، 
 قائًال: "أتمنى أن ال تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من األحوال".

اء فـي التجمعـات السـكنية كما أكد أن الحكومة اإلسرائيلية لن توافق أيضـا علـى تجميـد أعمـال البنـ
 .المنعزلة في الضفة الغربية، وفق المصدر ذاته

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحـدد منـاطق 
 .السيادة اإلسرائيلية على األراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن" المزعومة

لـوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين نتنيـاهو، خـالل أداء حكومتـه مايو/أيار الجاري، قـال رئـيس ا ١٧وفي 
 .اليمين الدستورية أمام الكنيست، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية

وقبـل أســبوع، أعلــن الـرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس، أنـه أصــبح فــي حـّل مــن جميــع االتفاقــات 
ة، ومن جميـع االلتزامـات المترتبـة عليهـا بمـا فيهـا األمنيـة، والتفاهمات مع الحكومتين األميركية واإلسرائيلي

 .ردا على نية إسرائيل ضم المستوطنات بالضفة الغربية

بالمئـة مـن مسـاحة الضـفة الغربيـة  ٣٠وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضـم سـيطول أكثـر مـن 
فلســطينية وٕاســرائيلية) مــن المحتلــة، وحــذر الفلســطينيون مــراًرا مــن أن الضــم سينســف فكــرة حــل الــدولتين (

 أساسها.

  ٢٧/٥/٢٠٢٠وكالة قدس نت لألنباء 

 * * *  

 كيف يستعد جيش االحتالل لسيناريو الضّم؟

  

ذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن جيش االحتالل لم يبدأ االستعدادات لسيناريو  –فلسطين اآلن 
ــات معم ــى اآلن إجــراء مباحث ــتم حت ــه لــم ي قــة بهــذا الخصــوص بــين ضــّم مســتوطنات الضــفة الغربيــة، وأن

 .المستويين السياسي والعسكري

وقال المراسل العسكري فـي صـحيفة "معـاريف" العبريـة، الثالثـاء، إنـه لـم تجـر مباحثـات حتـى اآلن 
المطلـوب منـه حـال بين المستويين السياسي والعسكري بهذا الخصوص، كما لم يبلغ أحـد الجـيش بمـا هـو 

 .السير قدمًا في سيناريو الضم، وما الخطط والتداعيات

واعتبر المراسل "تال ليف رام" أن انعدام التعاون بين المستويات المختلفة بخصـوص مسـألة الضـم 
 .يوًما على الموعد االفتراضي لبدء إجراءات الضم، بداية تموز ٤٠غير مألوف، قبل حوالي 
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عسكرية تشير إلى مستويات تصعيد كبيرة جدًا قد تحدث حـال تطبيـق سـيناريو وذكر أن التقديرات ال
الضم، وهي األخطر من السابق، وأنه وخالفًا للتحديات السابقة التي لم يحقق التصعيد نتيجة لها، فالحالة 

 .المتوقعة قابلة للتحقق بشكل كبير

ن التنســيق توقــف فعليــًا وعلــى وحــول قــرار الســلطة الفلســطينية وقــف التنســيق األمنــي قــال "رام" إ
المســتويات كافــة؛ مــا اســتدعى الجــيش لتهدئــة األمــور نهايــة رمضــان، وتخفيــف عمليــات االقتحــام لغــرض 
االعتقــال فـــي الضـــفة الغربيـــة، إال أن الخشـــية تكمـــن فـــي خـــروج األمـــور عـــن الســـيطرة حـــال دخـــول أحـــد 

 .مسألةالمستوطنين لمناطق السلطة بالخطأ، وطريقة تعاملها مع هذه ال

وفي السياق، حذر منسـق أعمـال الحكومـة اإلسـرائيلية فـي المنـاطق المحتلـة "كميـل أبـو ركـن" مـن 
 .اندالع انتفاضة جديدة حال اإلقدام على خطوة ضم المستوطنات، دون اتفاق مع السلطة الفلسطينية

كـان ووزيـر وذكرت إذاعة جيش االحتالل أن أبو ركن اجتمع مؤخرًا في جلسات مغلقة مـع قائـد األر 
الجيش، حذرهم خاللها من فرصة كبيرة الندالع مواجهات غير مسبوقة تصل إلى حد انتفاضة مسلحة حال 

 ضم المستوطنات في الظرف الحالي.

  ٢٦/٥/٢٠٢٠فلسطين اآلن 

* * * 

  آراء عربية

 القدس ومخطط حكومة االحتالل لتهويدها

  

  * سري القدوة

مل بالنسبة لحكومته التـي ولـدت مـن رحـم اعتبر رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو اولوية الع
الصراعات العنصرية ان عملية تهويد القدس وخاصة في زمن انتشار الوباء التـاجي تحتـل االولويـة للعمـل 
بالمرحلة المقبلة بالنسبة لسياساته القادمـة وقـد نشـر فـي تدوينـة لـه علـى موقـع تـويتر أعلـن خاللهـا عـن 

مليون شيقل وقال في تغريدتـه إنـه أصـدر تعليماتـه  ٢٠٠لة بتكلفة خطة جديدة لتهويد مدينة القدس المحت
ببلورة خطة لتعزيز ما اسماه بلورة مكانة القدس لدى اليهود مضيفا (انـه مـن المهـم فـي زمـن الكورونـا أن 

 تبقى القدس على سلم أولوياتنا).

القــدس دخلــت مرحلــة خطيــرة مــن مخططــات االحــتالل للســيطرة المكانيــة والزمانيــة مــن الواضــح ان 
عليهــا وخاصــة فــي محيطهــا العربــي وتراثهــا االســالمي حيــث تتعــرض ألشــرس سياســة تهويــد فــي تاريخهــا 
خاصة بعد التشجيع الكامل من قبل الرئيس األميركي ترامب ليعمل االحـتالل علـى تهويـدها ويسـعى لطمـس 

بيــة واإلســالمية فيهــا باإلضــافة الــي اســتهدافهم ابنــاء شــعبنا ســكان القــدس وتعرضــهم لحمــالت الهويــة العر 
اعتقاالت ومداهمات وقتل بالرصاص الحي وهدم بيوتهم ومصادرة اراضيهم والعمل على فرض القيود عليهم 



 
١٢

ان القـدس وعلى مجريات حياتهم اليومية باإلضافة إلى فرض الضرائب الباهظة والغيـر منطقيـة إلجبـار سـك

 .على الرحيل عن بيوتهم وللسيطرة الكاملة على االحياء العربية

وقد استخدمت ألجل ذلك الكثير مـن الوسـائل وقامـت بالعديـد مـن اإلجـراءات ضـد المدينـة وسـكانها 
حيث كان االستيطان في المدينـة واألراضـي التابعـة لهـا أحـد أهـم الوسـائل لتحقيـق هـدف حكومـة االحـتالل 

سرائيلي تجاه مدينة القدس ويهدف المخطـط الجديـد الـي تنفيـذ السـيطرة الكاملـة علـى المسـجد العسكري اإل
األقصى من قبل المستوطنين بحماية مشددة من قوات االحتالل ومخابراتـه للسـيطرة علـى سـاحات المسـجد 

س المحتلــة والعبــث والتخريــب واســتعراض القــوة والهيمنــة إلحبــاط الــروح المعنويــة العاليــة ألهلنــا فــي القــد
ومحاولة تغير الواقع والظـروف القائمـة تمهيـدا لتهويـد المدينـة المقدسـة وضـم الضـفة الغربيـة حيـث يصـعد 
االحــتالل مــن ارتكــاب جرائمــه بحــق المســجد األقصــى ويمــارس أبشــع األســاليب لســرقة التــاريخ اإلســالمي 

ائيلية فـي طغيانهـا كقـوة احـتالل وطمس المعالم العربية واإلسالمية لتستمر حكومة التطرف العنصـري اإلسـر 
قائمة على االستيطان العسكري وممارسة الخروقات لكل المعاهدات والتفاهمات الدولية بشان وضع القدس 

 .واألراضي المحتلة القانوني

ان الغطرســة والهيمنــة اإلســرائيلية وممارســات االحــتالل اإلســرائيلي وتدخلــه المباشــر والســافر فــي 
وميـة فـي القـدس يعكـس مـدى الهيمنـة اإلسـرائيلية التـي يجـب علـى الجميـع رفضـها شؤون حياة شـعبنا الي

ورفض المشاريع التصفوية للقدس والعمـل بشـكل جمـاعي لمطالبـة المجتمـع الـدولي بالضـغط علـى حكومـة 
االحتالل لرفع القيود عن القدس وٕازالة العراقيل التي تضعها سلطات االحتالل في وجه المـوطن الفلسـطيني 

دســي والتصــدي لهــا بكــل قــوة مــن اجــل تعزيــز الصــمود ودعــم مشــروعنا الــوطني التحــرري الــذي ســوف المق
يستمر ويتواصل في مواجهـة مخططـات حكومـة االحـتالل العنصـرية وسياسـاتها القائمـة علـى اعـادة انتـاج 

 .االحتالل في الضفة الغربية

الشــعب الفلســطيني كونــه  ان معركــة القــدس قــد بــدأت وأعلنهــا االحــتالل ممــا يتطلــب وحــدة نضــال
يخــوض معركتــه االساســية الفاصــلة فالقــدس كانــت وســتبقي محــور الصــراع وهــذا يضــعنا امــام المســؤولية 
الكبرى والتحدي التاريخي لمواصلة النضال بكل السبل حتى استعادة الحقوق المغتصبة ودعـم صـمود اهلنـا 

شعب الفلسطيني مما يسهم في المحافظة على في القدس والعمل على استعادة الوحدة الوطنية بين أبناء ال
مكتســباته النضــالية وتمكينــه مــن المضــي قــدما فــي ســبيل اســتعادة كامــل حقوقــه المشــروعة وٕاقامــة الدولــة 

 .الفلسطينية المستقلة والقدس عاصمتها وفقا لقرارات الشرعية الدولية

 طينية)* سفير النوايا الحسنة في فلسطين (رئيس تحرير جريدة الصباح الفلس

 ٢٠صفحة  ٢٧/٥/٢٠٢٠الدستور 
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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

  
  النبي داودباب  - ٦

يعد باب النبي داود من أحد األبواب التي تزين البلدة القديمة إذ يقـع فـي سـور البلـدة القديمـة مـن 
نـه يتوصـل مـن خاللـه إلـى مقـام النبـي داود عليـه السـالم، وقـام الجهة الجنوبية الغربية، واكتسب اسـمه أل 

ويعرف البـاب أيًضـا باسـم بـاب صـهيون نسـبة لقربـه مـن  م)١٥٤٠ هـ/٩٤٧( سليمان القانوني ببنائه عام
المكان الذي يعتقد المسيحيون بأن عيسى عليه السالم أقام فيه عشائه األخير مع الحواريين، ويتكون من 

حجــر المــدبب المفصــص فــوق مــدخل البــاب ويتكــون جزئــي البــاب مــن الخشــب المغلــف مــدخل وعقــد مــن ال
بالنحاس وعند الدخول من الباب هناك موزع شكله شبيه بالمربع وسقفه مسـقوف متـداخل، ثـم هنـاك ممـر 
ُيدخل يمينًا للوصول إلى السور من الداخل، وأيًضا على بعد بسيط منه برج كان يستخدم عسكرًيا إذ تظهر 

مــارة البــاب بــأن عمارتــه عســكرية الــنمط فكــان البــرج يســتخدم للمراقبــة ورمــي الســهام ورمــي الزيــت، مــن ع
وللباب زخرفات كالتيجان التي تزين أعلى جـانبي البـاب وزخـارف ذات شـكل هندسـي دائـري، كمـا ويعـد مـن 

ا شـرفات البـاب األبواب المتشابهة مع األبواب األخرى من حيث الممر المنكسـر إلـى الـداخل وزخرفتـه وأيًضـ
تشبه الموجود على بابي الرحمة والتوبة وأعلى الباب نقش يفيد باسم باني البـاب مـع العـام، وأيًضـا أغلـق 

  .ألنه كان مطًال على غرب القدس مباشرة م١٩٦٧إلى م١٩٤٨ الباب ما بين الفترة من عام

وما زالت اآلثار  تعرض الباب ألضرار بسبب الرصاص والقذائف التي استخدمت م١٩٤٨ وفي حرب
 .موجودة إلى اآلن، ويعتبره اليهود باًبا رئيسًيا لهم لقربه من حارة اليهود وألنه يعد مدخًال لها
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  اإلنجليزية باللغة ألخبارا
Israeli police slap six-month entry ban on Aqsa guard 

 
OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation police on Tuesday decided to ban 
Aqsa guard Hamza Namer from entering the Mosque compound for six months. 
Namer received the new police order after he went to the Qishlah detention center in the Old 
City of Jerusalem for interrogation in the morning. 
Israeli police officers arrested Namer last week as he was working at the Aqsa Mosque’s Dome 
of the Rock building after he prevented them from defiling it at the pretext of carrying out a 
security search. 
At the time, he was hauled to the Qishlah center and handed an order banning his entry to the 
Mosque for one week and asking him to come again for interrogation on Tuesday.   
Today, the police decided to prolong his Aqsa entry ban for six months. 
Namer had been arrested and banished from the Aqsa Mosque compound several times before as 
a malicious policy pursued systematically by the Israeli occupation authority against the Islamic 
Awqaf employees working at the Mosque. 

The Palestinian Information Center May 26, 2020 
 

* * *  

Israeli intelligence summons Aqsa activist Khadija Khuwais 
 

OCCUPIED JERUSALEM, (PIC) - The Israeli occupation intelligence (Shin Bet) on Tuesday 
summoned pro-Aqsa activist Khadija Khuwais for interrogation. 
According to local sources, Shin Bet officers ordered Khuwais to come on Wednesday to al-
Qishla detention center in the Old City of Jerusalem for questioning. 
Khuwais has been summoned, arrested, banished from the Aqsa Mosque and banned from travel 
several times because of her peaceful activities in support of the Mosque. 
Meanwhile, the Israeli occupation police released Jerusalemite activist Yaser Dirweesh, a 
resident of Issawiya district, after interrogating him and handing him an order banning him from 
carrying out any political, social, cultural and health activity in his area. 
The Palestinian Information Center May 27, 2020 
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 مـا بكـل والمعنـين والمهتمـين العام الرأي وضع في ودورها القدس لشؤون الملكية اللجنة واجب من انطالقا

 الملكيــة اللجنــة فــإن وانشــطتها، مهامهــا خــالل مــن يوميــاً  والوقــائع االخبــار مــن القــدس مدينــة فــي يجــري

 الكورونـا أزمة من الوطن بها يمر التي ارئةالط الظروف من الرغم على بانه عنايتكم توجه القدس لشؤون

 فـي الصـامدون اهلنـا يعيشـه مـا ان الكترونيـا، معتـاد هـو كمـا اليومي تقريرها باصدار اللجنة تستمر سوف

  الظلم رفع على العمل كله العالم من يتطلب االحتالل، وكورونا المرض كورونا ظروف من والقدس فلسطين

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

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

  وغيرها. العالمية الصحة منظمة فيها بما ومنظماته كله العالم

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

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

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

 التالي: اإللكتروني البريد على معنا التواصل الرجاء لالستفسار

- rcja@rcja.org.jo 

   :رقم هاتف على االتصال أو -

o كنعان اهللا عبد السيد ٠٧٩٧١٣٦١١١ 

o نصار حسام السيد ٠٧٩٥٨١٧٩١٩   

o عليان. فراس السيد ٠٧٩٦٧٢٧٢٠٠ 

    

  القدس لشؤون الملكية اللجنة عام أمين تحيات مع

 كنعان عبداهللا                                   

  

  

  
  


