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٣

  األردن والقدس

  التوجهات اإلسرائيلية بضم اراض محتلة عدوان سافر: فلسطين النيابية 

 

لجنة فلسطين النيابية تأييـدها الراسـخ لموقـف جاللـة الملـك عبـداهللا الثـاني المعلـن  جددت – عمان
 .تجاه الخطوة اإلسرائيلية ببدء ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور األردن

ماع عقدته بدار المجلس امس برئاسة النائـب المحـامي يحيـى الـسعود، مـساندتها واكدت خالل اجت
 .المطلقة لموقف القيادة الفلسطينية القاضي بحل جميع االتفاقات مع االحتالل اإلسرائيلي

ٕولفتت إلى أن تأكيد جاللته الصارم المتعلق بـاإلجراءات اإلسـرائيلية واشـاراته الواضـحة بهـذا الـشأن 
ة والتأييد، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية الدولية بالضغط علـى دولـة االحـتالل تجد المساند

 .لوقف إجراءاتها االستفزازية التي من شأنها زيادة االحتقان بالمنطقة

وشددت على أن الممارسات اإلسرائيلية مرفوضـة جملـة وتفـصيال، داعيـة الـدول الداعمـة لالحـتالل 
 النظر والتمعن حـول مخرجـات تلـك اإلجـراءات وتأثيراتهـا الـسلبية علـى المنطقـة والعـالم، بهذا الشأن بإعادة

 .مشيرة إلى الرؤية االستباقية التي بينها جاللة الملك عبر تأكيده أن الخطوة اإلسرائيلية ستقود إلى الصدام

ي ومحمـود وأكد السعود وأعضاء اللجنة النواب سعود أبو محفوظ وقصي الدميـسي ومحمـد الظهـراو
الطيطي وانصاف الخوالدة وفيصل األعور، ورئيس كتلة عدالة النيابية عضو لجنة فلسطين النيابية مجحـم 
الــصقور، ان األردن ســيبقى العــضد والــسند للــشعب الفلــسطيني، داعــين الــشعب الفلــسطيني وفــصائله إلــى 

 .ومخططاتهتوحيد الصف كخيار استراتيجي وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة االحتالل 

ولفتـــوا إلـــى أن األردن يمتلـــك العديـــد مـــن األوراق للـــضغط علـــى ســـلطات االحـــتالل التـــي ســـيجري 
استخدامها في حال تنفيذ قرارات الضم، مؤكدين أن األردن لن يتراجع عن مواقفه تجاه القـضية الفلـسطينية 

 الـضغوطات الخارجيـة الكبيـرة باعتبارها القضية المركزيـة األولـى التـي تتربـع علـى أعلـى سـلم أولوياتـه رغـم
 .التي مورست وتمارس عليه جراء مواقفه الثابتة لصالح فلسطين والفلسطينيين

ــق  ــصل وف ــك اإلجــراءات ست ــه، وأن تل ــة الواحــدة ال يعلمــون تبعات ــداعين لحــل الدول وأوضــحوا أن ال
بينـوا أن اللجنـة بـصدد و.  بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة٣٠التقديرات الفلسطينية إلى أكثر من 

دعوة المجلس لعقد لقاء نيابي غير رسمي للتباحث بهذا الشأن للخـروج برسـالة واضـحة تعبـر عـن مكنـون 
 .الشارع األردني الرافض لتلك اإلجراءات

وأوضح أبو محفوظ، أن توجهات العدوان اإلسرائيلي القاضية بضم أغوار األردن وأجزاء من الـضفة 
 . الميت تشكل عدوانا سافرا ومباشرا على األردن ما يتطلب مواجهته بكل قوة وحزمالغربية وشمالي البحر

وأعربت اللجنة عن تثمينها للمخرجات التـي جـاءت نتاجـا لحملـة العـودة حقـي وقـراري التـي أطلقـت 
 . ألفا٢٥٠سابقا، مشيرة إلى أن عدد الموقعين عليها تجاوز 



 

٤

لقضية الفلسطينية وشعبها األبي وصوال لقيام الدولة وأكدت أنها ستبذل المزيد من الجهود لصالح ا
 .الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس

وقررت اللجنة وضع برنامج عمل يعزز الزخم األردني تجاه القضية الفلسطينية تـضمن خاللـه عقـد 
  .لقاءات مع الوزراء المعنيين والجهات ذات العالقة باإلضافة إلى عدد من الزيارات

  ٥ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

   محتلة خرق للقانون الدوليألراضضم إسرائيل : الصفدي ومالدينوف

 

وزيـر الخارجيـة وشـؤون المغتـربين أيمـن الـصفدي والمنـسق  اسـتعرض – ابو طير  ماجدة– ّعمان
ليـة المبذولـة الخاص لألمم المتحدة لعملية السالم في الشرق األوسط نيكوالي مالدينوف امس الجهـود الدو

ٕ قرارها ضم أراض فلسطينية وايجاد أفق إلطالق مفاوضـات مباشـرة وفاعلـة لحـل إسرائيلللحؤول دون تنفيذ 
 .الصراع على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي

وأطلــع مالدينــوف الــصفدي علــى التحركــات التــي تقــوم بهــا األمــم المتحــدة لعقــد اجتمــاع للرباعيــة 
 .مكن اتخاذه من إجراءات إلنقاذ العملية السلميةالدولية لبحث ما ي

ووضــع الــصفدي المبعــوث األممــي فــي صــورة الجهــود واالتــصاالت التــي تقــوم بهــا المملكــة لبلــورة 
ٕموقف دولي واضح وفاعل في منع قرار الضم واحياء جهد دولي حقيقي لتحقيق السالم الدائم علـى أسـاس 

 .ًحيدا لحل الصراعحل الدولتين وفق قرارات الشرعية سبيال و

ًي ألراض فلسطينية محتلة يمثل خرقـا للقـانون الـدولي إسرائيلوأكد الصفدي ومالدينوف أن أي ضم 
 .وسيقوض كل األسس التي قامت عليها العملية السلمية

وقـال إن القـرار . وحذر الصفدي من التبعات الكارثية ألي قـرار بالـضم علـى أمـن واسـتقرار المنطقـة
ًتين وسيؤجج الصراع ويجعل من خيار الدولة الواحدة مآال حتميا ال يمكـن ان يـسكت العـالم سيقتل حل الدول

 .على ما سيمثله من مأسسة لآلبارتايد والتمييز العنصري

وشدد علـى أن حمايـة الـسالم العـادل وحمايـة القـانون الـدولي تتطلبـان أن يتحـرك المجتمـع الـدولي 
  .ًفورا للتصدي لقرار الضم

  ٦ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  

  



 

٥

  "الضم"ّالسلطة تحذر من نشر فوضى إسرائيلية مع بدء عملية 

 

القيادة الفلسطينية إسرائيل بالسعي للتصعيد الميداني ونشر العنـف  اتهمت – زبون  كفاح– اهللا رام
 لـضم ًوالفوضى في الضفة الغربية على خلفية قرار الـرئيس محمـود عبـاس إلغـاء االتفاقـات معهـا، وتمهيـدا

  . أجزاء من الضفة

وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من لجوء إسرائيل إلى 
العنــف، وقــال عريقــات، لإلذاعــة الفلــسطينية الرســمية، إن نهــج إســرائيل يقــوم علــى فــرض الحقــائق علــى 

  .ٕ السالم وانهاء الفوضىاألرض وتكريس االحتالل إلنهاء أي مسار تفاوضي يؤدي إلى تحقيق

بعد قرار القيادة الفلسطينية بوقف العمل باالتفاقيـات مـع إسـرائيل بمـا فـي ذلـك التنـسيق «: وأضاف
ًوطلـب عريقـات تـدخال دوليـا للجـم . »األمني فإن إسرائيل تخطـط للتـصعيد الميـداني ومحاولـة نـشر الفوضـى ً

  .إسرائيل

ــل ســاعات مــن ا ــات الرســمية قب ــة للمنظمــة مــن أجــل وجــاء تحــذيرات عريق ــة التنفيذي ــاع للجن جتم
ــاد دائــم، وتجــري . مــشاورات حــول مواجهــة خطــة الــضم ــة انعق ــادة الفلــسطينية نفــسها فــي حال ــر القي وتعتب

المقبـل ويـشمل ضـم األغـوار ) تمـوز(اتصاالت دولية وعربية لمنع تنفيذ مخطط الـضم الـذي يبـدأ فـي يوليـو 
عل إمكانيـة إقامـة دولـة فلـسطينية مـسألة مـستحيلة وتعـزل الفلسطينية ومستوطنات الضفة، وهي خطوة تج

  .المدن الفلسطينية إلى كنتونات

رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي (علــى الجميــع أخــذ األمــور بجديــة، فــي ضــوء إصــرار «: وقــال عريقــات
  .»نتنياهو على تنفيذ مخطط الضم واالستيطان وفرض الحقائق على األرض) بنيامين

ً على الضم، فإن ذلك سيشكل على األغلب تاريخا فاصـال فـي عمليـة الـسالم ٕواذا ما أقدمت إسرائيل ً
ًفــي المنطقــة، خــصوصا أن القيــادة الفلــسطينية ستــضطر أكثــر لترجمــة قراراتهــا بــشكل فعلــي أوضــح علــى 

وقامت الـسلطة الفلـسطينية بفعـل اتفـاق أوسـلو . األرض وهو ما سيعني إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية
  . فيما تتحكم إسرائيل بكل مفاصل حياة الفلسطينيينوملحقاته

ــث مخطــط  ــسلطة وب ــد إضــعاف ال ــسطينية أن إســرائيل تري ــة الفل وتعتقــد المؤســسة الرســمية واألمني
للفوضى من أجل عزلها قدر اإلمكان، وسحب البساط من تحتها لمنعها من اتخاذ قرارات مصيرية، لكنهـا ال 

  .تريد انهيارها بأي حال

ــتح«لون فــي واتهــم مــسؤو ــشر » ف ــة إســرائيل بن ــرئيس عبــاس وفــي األجهــزة األمني التــي يقودهــا ال
 .اإلشاعات في األراضي الفلسطينية

وقال عضو المجلـس الثـوري لحركـة فـتح محمـد اللحـام أن إسـرائيل تـستخدم جواسـيس هـاربين مـن 
  .أجل دعوة الناس لالنقالب على السلطة



 

٦

 لــؤي أرزيقــات، مجموعــة مــن العمــالء لالحــتالل مــن كمــا اتهــم النــاطق باســم الــشرطة الفلــسطينية
ــة  ــث بالحال ــى العب ــون عل ــال إنهــم يعمل ــى العنــف، وق ــسطينيين إل ــاداة الفل ــا بمن ــا وأوروب ــي أميرك ــداخل وف ال
. االجتماعيــة الفلــسطينية للتــشكيك بــأن الــسلطة الوطنيــة واألجهــزة األمنيــة غيــر قــادرة علــى ضــبط الوضــع

نيين علــى الخــط، ودعــت جميــع وســائل اإلعــالم وجميــع الــصحافيين إلــى ودخلــت نقابــة الــصحافيين الفلــسطي
  .محاربة اإلشاعات واألخبار الزائفة

وحــذرت النقابــة مــن أن هــذه اإلشــاعات واألخبــار الزائفــة تهــدف لــضرب وحــدة المجتمــع الفلــسطيني 
ــة والفــتن لمستــشار أكــرم وفــي إطــار تــدخل قــانوني، دعــا النائــب العــام ا. والنــسيج االجتمــاعي وتثيــر البلبل

الخطيــب إلــى تــوخي الحــذر مــن إعــادة نــشر أو توجيــه أي معلومــات مغلوطــة غيــر صــادرة عــن أي مــصدر 
ًرسمي، محذرا من اختالق وتداول األخبار الكاذبة والشائعات عبر منصات التواصل االجتماعي لما لهـا مـن 

سلطة وتــشكيك بقراراتهــا ويــأتي ذلــك كلــه فــي مواجهــة دعــوات تمــرد متعــددة ضــد الــ.أضــرار علــى المجتمــع
ويخــشى مقربــون مــن عبــاس مــن أن إســرائيل . وجــديتها وفبركــة أخبــار حــول التنــسيق األمنــي علــى األرض

وتعـززت هـذه المخـاوف، بعـد إعـالن عبـاس .والواليات المتحـدة يخططـان مـن وراء ذلـك كلـه لخلـق بـديل لـه
إلسرائيلية حملة مكثفة في الشهور الماضـية إلغاء االتفاقات مع الجانبين، وفي ظل شن اإلدارة األميركية وا

ضده متهمين إياه بمعاداة السامية أو أنه غير ذي صلة وخالل العامين الماضيين تم اتهام عباس من قبل 
وأنـه غيـر » اإلرهـاب«األميركيين واإلسرائيليين على حد سواء بتدمير فرص السالم ومعـاداة الـسامية ودعـم 

 فـــي الـــسلطة وفـــتح مـــن تحـــريض ممـــنهج ضـــد القيـــادة الفلـــسطينية وحـــذرت تعميمـــات داخليـــة.ذي صـــلة
والمؤسسة األمنية والتضيق عليهم ومحاولة خلق فوضى وفلتان أمني واجتماعي إلى جانـب محاولـة إيجـاد 

ويبحـــث المـــستوى األمنـــي .عنـــاوين وأســـماء للتعامـــل معهـــا كبـــديل عـــن المؤســـسات الفلـــسطينية الرســـمية
ٕمختلفــة قــد تلجــأ فيهــا الواليــات المتحــدة واســرائيل إلــى الــتخلص مــن عبــاس ًالفلــسطيني جــديا ســيناريوهات 

ٕسياسيا، وايجاد بديل له ويراقب األمن اتصاالت جرت بين اإلسرائيليين واألميركيين مع شخصيات فلسطينية .ً
ة والتحذير من خلق قيـادة بديلـة لـيس أمـرا سـريا فقـد بثتـه الرئاسـة الفلـسطيني. سواء في الداخل أو الخارج

وفي مواجهة كل االحتماالت، قرر الجيش اإلسرائيلي الدفع بتعزيزات إضافية إلـى الـضفة .في بيانات متتاليه
العبرية عن رئيس هيئة أركان الجيش اإلسرائيلي، أفيف كوخـافي، قولـه » هآرتس«ونقلت صحيفة . الغربية

ا تـم تطبيـق الـسيادة اإلسـرائيلية إن الجيش يستعد إلمكانية تصعيد األوضاع في المنـاطق الفلـسطينية إذا مـ
  .في الضفة الغربية في شهر يوليو المقبل

وأضــافت الــصحيفة أن كوخــافي قــال ذلــك خــالل كلمــة ألقاهــا أثنــاء اجتماعــه مــع ضــباط كبــار فــي 
  .الجيش اإلسرائيلي

  ٢٨/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 



 

٧

  اشتية يطالب بمحاسبة الكيان اإلسرائيلي في حال ضم أراض فلسطينية

 

الـسيد محمـد اشـتية رئـيس الـوزراء الفلـسطيني االتحـاد األوروبـي والمجتمـع  طالب –  قنا–رام اهللا 
الدولي بضرورة اتخـاذ إجـراءات جديـة ضـد الكيـان اإلسـرائيلي فـي حـال أقـدم علـى ضـم أجـزاء مـن األراضـي 

 .الفلسطينية المحتلة

رة التعـاون والتجـارة الخارجيـة وحث اشتية خالل اتـصال هـاتفي اليـوم مـع الـسيدة سـيغريد كـاغ وزيـ
الهولندية، على الـدفع أوروبيـا نحـو االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية وضـرورة نقـاش عقوبـات اقتـصادية ضـد 

 .الكيان اإلسرائيلي لمنعه من تجاوز القانون الدولي

 إلـى إقامـة مـؤتمر دولـي مـن أجـل فلـسطين تـشارك فيـه كـل ًودعا رئيس الوزراء الفلـسطيني مجـددا
وى الفاعلـة دوليـا وينقـل العمليـة الـسياسية فـي الـشرق األوسـط مـن الثنـائي إلـى المتعـدد ويخلـصها مـن الق

 .التفرد األمريكي

مــن جانبهــا، أكــدت الــوزيرة الهولنديــة موقــف بالدهــا الــداعم لحــل الــدولتين والمنــسجم مــع المعــايير 
 .األوروبية والقانون الدولي

 مستوطنة في الضفة الغربيـة المحتلـة وغـور األردن ١٣٠ ويخطط الكيان اإلسرائيلي لضم أكثر من
وشمال البحر الميت وذلك علـى الـرغم مـن تحـذير الجانـب الفلـسطيني والمجتمـع الـدولي مـن تـداعيات هـذه 

 .الخطوة على السالم في المنطقة

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني محمود عبـاس أن بـالده فـي حـل مـن كافـة  ِ

  .االتفاقيات والتفاهمات مع الجانبين األمريكي واإلسرائيلي

  ٢٨/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

*** 

  الجنائية الدولية تطلب من فلسطين معلومات حول إلغاء االتفاقيات مع إسرائيل

 

ــة  ــة  طلبــت –  األناضــول–القــدس المحتل ــة، معلومــات إضــافية، مــن دول المحكمــة الجنائيــة الدولي
ّ الرئيس محمود عباس، األسـبوع الماضـي، أن منظمـة التحريـر الفلـسطينية، فـي حـل فلسطين، حول إعالن

  .من االتفاقيات مع إسرائيل

لقـد ورد علـى علمنـا "وقالت المحكمة في تصريح مكتوب حصلت وكالة األناضول على نسخة منـه 
دولـة فلـسطين  مايو، أعلن الرئيس عباس، فـي جملـة أمـور، أن منظمـة التحريـر الفلـسطينية و١٩أنه في 

ّفــي حــل مــن كــل االتفاقــات والتفاهمــات مــع الحكــومتين األمريكيــة واإلســرائيلية، وجميــع االلتزامــات القائمــة 
  ".ّعليها بما في ذلك تلك األمنية



 

٨

تقــديم معلومــات إضــافية عــن هــذا األمــر، بمــا فــي ذلــك مــا إذا كــان "وطلبــت المحكمــة مــن فلــسطين 
  ".٢٠٢٠ يونيو ١٠ٕسطين واسرائيل، في موعد أقصاه يتعلق بأي من اتفاقيات أوسلو بين فل

كمـا لـم . ولم يتضمن التصريح، توضيحا ألسباب هذا الطلب، واألمور المترتبة على الرد الفلسطيني
  .تصدر فلسطين ردا فوريا على طلب المحكمة

وكـــان الـــرئيس الفلـــسطيني محمـــود عبـــاس قـــد أعلـــن الثالثـــاء الماضـــي، أن القيـــادة الفلـــسطينية، 
ّظمــة التحريــر الفلــسطينية فــي حــل مــن االتفاقيــات الموقعــة، بمــا فيهــا األمنيــة، مــع إســرائيل والواليــات ومن ّ

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت فـي . المتحدة، بسبب قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية
 الفلسطينيين فـي الـضفة الغربيـة أكثر من مناسبة العام الجاري أن التحقيق في جرائم محتملة إلسرائيل ضد

  .وقطاع غزة والقدس الشرقية، يقع ضمن اختصاصها، وهو ما أغضب إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية

  ٢٨/٥/٢٠٢٠الشرق القطرية 

*** 

 ًاالحتالل يقتحم أحياء القدس ويستدعي شبانا للتحقيق

  

 االحتالل، اليوم األربعاء، حي عبيـد فـي بلـدة قوات اقتحمت –  المركز الفلسطيني لإلعالم–القدس المحتلة 
 .العيساوية بالقدس المحتلة، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين

البنـاء "ووزعت طواقم بلدية االحتالل إخطـارات هـدم واسـتدعاءات ومخالفـة بنـاء فـي البلـدة بـدعوى 
 ."دون ترخيص

ً عـددا مـن الـشبان؛ عـرف مـنهم وشنت قوات االحتالل حملـة اسـتدعاءات واسـعة فـي القـدس طالـت
 .عمر عودة، وبهجت الرازم، وأحمد أبو الهوى، وصالح زغاري

واقتحمت مخابرات االحتالل منزل الشيخ أحمد أبو غزالة في منطقة باب حطة، واستدعته للتحقيـق 
 .في مركز القشلة، في وقت اقتحمت فيه مخيم شعفاط واعتقلت أحد الشبان

 .المقدسية خديجة خويص للتحقيق  المرابطة– مسأ –وكان االحتالل استدعى 

يأتي ذلك بالتزامن مع دعـوات مقدسـية للحـشد وأداء الـصالة فـي المـسجد األقـصى الـذي ينتظـر أن 
 .يعاد فتح بواباته فجر األحد القادم بعد قرابة ثالثة أشهر من اإلغالق بسبب جائحة كورونا

صى وتحديـد أعـداد الملـصين الـذين يدخلونـه، ويسعى االحتالل لفرض واقـع جديـد فـي المـسجد األقـ
وهو ما رفضته دائرة األوقاف اإلسالمية، مؤكدة أن األقصى سيفتح لجميع المسلمين دون أي شروط سوى 

  .االلتزام بإجراءات السالمة

  ٢٧/٥/٢٠٢٠ المركز الفلسطيني لإلعالم

*** 



 

٩

  دساالحتالل يصعد انتهاكاته بهدم منازل ومنشآت سياحية بالضفة والق

 

االحتالل اإلسرائيلي، من انتهاكاته، بحق ممتلكات الفلسطينيين، حيـث  صعدت –) فلسطين(نابلس 
ّنفذ عمليات هدم واسعة طالت منازل ومنشآت سياحية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتـين، بـالتزامن 

 ....مع تنفيذه مخططات االستيطان والضم

تالل عائلة صيام، على هدم أجزاء مـن منزلهـا ذاتيـا، بحجـة وفي القدس المحتلة، أجبرت قوات االح
 .عدم الترخيص

وقالت العائلة إن بلدية االحتالل في القدس المحتلة أخطرتها ثالث مـرات بهـدم منزلهـا، الـذي تعـود 
ببلـدة سـلوان، مـا أجبرهـا علـى هـدم منزلهـا ذاتيـا تجنبـا " وادي حلـوة"ملكيته للمواطن ناصـر صـيام فـي حـي 

 .امات مالية لالحتالللدفع غر

يأتي ذلك في وقـت أعلنـت فيـه حكومـة االحـتالل اإلسـرائيلي، نيتهـا لـضم أجـزاء واسـعة مـن الـضفة 
 .الغربية بما فيها غور األردن وجميع المستوطنات

) البرلمـان(واألحد الماضي، قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة أمام الكنيـست 
 .ان لضم المستوطنات بالضفة الغربيةإن الوقت قد ح

 في المائة من مساحة الضفة الغربيـة ٣٠وتشير تقديرات فلسطينية أن الضم سيصل إلى أكثر من 
 .المحتلة

  ٢٧/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس انترناشونال لألنباء 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

ًالمجتمع الدولي لم يحرك ساكنا ّ 

  ١٩٤٨لفلسطينيين في العام بانوراما المجازر الصهيونية بحق ا

  

 عبدالحميد الهمشري

محاوالت صهيونية متواصلة للقفز على الحقوق الفلـسطينية وشـطب الـشعب الفلـسطيني مـن ذاكـرة 
 العزل وبـدعم مطلـق الفلسطينييناألحداث، والتغطية على جرائمها التي كان وما زال يرتكبها بحق المدنيين 

م من ذلك براء، سواء كـانوا فـي أوروبـا أو أمريكـا، صـانعو اإلرهـاب ممن يتغنون برعاية حقوق اإلنسان وه
ً عامــا علــى النكبــة ٧٢العــالمي ورعاتــه خدمــة للــصهيونية منــذ البدايــة ولغايــة هــذا التــاريخ، ورغــم مــرور 

مــا زال المجتمــع الــدولي يتجاهــل مــا يرتكبــه الــصهاينة مــن جــرائم ضــد الفلــسطينيين مــن .. الفلــسطينية 
 والتـي أدت القـتالع أكثـر ١٩٤٨هنا سأتناول أهم تلك المجازر المرتكبة في عـام النكبـة عصابات جيشه، و



 

١٠

 قرية ومدينة فلسطينية اسـتولوا خاللهـا علـى ٥٣١ًمن ثلثي الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم قسرا عن 
  األراضيمن % ٧٠مليون دونم، أي ما يعادل ١٨.٦أراضي الفلسطينيين وأمالكهم البالغة مساحتها قرابة 

الـصهيونية بتـاريخ » األرغـون«نفذتها عصابة .. ميس بحي القطمون بالقدس  مجزرة فندق سميرا •
ً فلـسطينيا وجـرح أكثـر مـن ١٩ بنسف الفندق بالمتفجرات؛ مـا أدى لهدمـه واستـشهاد ٥/١/١٩٤٨

٢٠. 

لــى  بإلقــاء قنبلــة ع٥/١/١٩٤٨بتــاريخ  »األرغــون«نفــذتها عــصابة .. القــدس/مجــزرة بوابــة يافــا  •
 .٤١ً فلسطينيا، وجرحت ١٨البوابة فقتلت 

ــة  • ــسرايا العربي ــاريخ .. مجــزرة ال ــذتها العــصابات الــصهيونية بت ــر ســيارة فــي ٨/١/١٩٤٨نف  بتفجي
ٕ فلـسطينيا واصـابة ٧٠السرايا التي كانت تضم مقـر اللجنـة القوميـة العربيـة أسـفرت عـن استـشهاد  ً

 .العشرات بجروح

، بتفجيـر سـيارة ١٤/١/١٩٤٨بتاريخ » األرغون« نفذتها عصابات ..يافا / مجزرة السرايا القديمة  •
 .ً فلسطينيا٣٠مملوءة بالمتفجرات استشهد فيها 

ــدين  •  متخفــين ١٩٤٨/ ١٦/١نفــذها إرهــابيون صــهاينة بتــاريخ .. حيفــا / مجــزرة شــارع صــالح ال
زرعـوا قنبلـة ًبلباس جنود بريطانيين دخلوا مخزنا بقرب عمارة المغربي في الشارع بحجة التفتـيش و

 .٦٠ً فلسطينيا، وجرح أكثر من ٣١موقوتة أدى انفجارها لهدم العمارة وما جاورها واستشهاد 

 بعــــد ٢٢/١/١٩٤٨الـــصهيونية بتـــاريخ » الهاجانـــاة«نفـــذتها عــــصابة .. يافـــا / مجـــزرة يـــازور  •
 .ً فلسطينيا١٥مهاجمتها أهالي القرية استشهد فيها 

بدحرجـة برميـل مملـوء ٢٨/١/١٩٤٨فـذها صـهاينة بتـاريخ ن.. حيفا / مجزرة شارع عباس العربي  •
بالمتفجرات من حي الهادر المرتفع عن الشارع إلى أسفل المنحدر فهدمت بعض البيـوت واستـشهد 

 .٥٠ً فلسطينيا، وجرح ٢٠

بعد قيام مجموعة من الصهاينة بإيقاف عـدد ١٠/٢/١٩٤٨وقعت بتاريخ .. طولكرم / مجزرة طيرة  •
ينيين العائــدين للقريــة وأطلقــوا علــيهم النــار، فقتلــوا ســبعة وأصــابوا خمــسة مــن المــواطنين الفلــسط

 .بجراح

بتــــاريخ » الهاجانــــاة«الثالثــــة التابعــــة لـــــ» البالمــــاخ«نفــــذتها قــــوة مــــن كتيبــــة .. مجــــزرة سعــــسع  •
. ً منزال على أصحابها، رغم رفعهـم األعـالم البيـضاء٢٠ بعد مهاجتها القرية فدمرت ١٤/٢/١٩٤٨

 .ًا غير الجرحى شخص٦٠فاستشهد 

ــة الــسالم  • ــاريخ » شــتيرن«نفــذتها عــصابة .. القــدس / مجــزرة بناي  ١٩٤٨/ ٢٠/٢الــصهيونية بت
بعــدما اســتولت علــى ســيارة جــيش بريطانيــة ومألتهــا بــالمتفجرات ووضــعتها أمــام البنايــة وفجرتهــا 

 .٢٦ً فلسطينيا وجرح ١٤فاستشهد 
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ـــاة«مجـــزرة الحـــسينية نفـــذتها عـــصابة  • ـــاريخ » الهاجان ـــوت ١٣/٣/١٩٤٨بت م فهـــدمت بعـــض البي
 .ً فلسطينيا٣٠بالمتفجرات واستشهد أكثر من 

 ٢٥هـــاجموا ســـوق المدينـــة فاستـــشهد ، ٣٠/٣/١٩٤٨نفـــذها صـــهاينة بتـــاريخ .. مجـــزرة الرملـــة  •
 .ًفلسطينيا

 بتفجيــر ٣١/٣/١٩٤٨نفــذتها عــصابات شــتيرن بتــاريخ ..  حيفــا الــسريع –مجــزرة قطــار القــاهرة  •
 .٦٠ًسطينيا وجرح  فل٤٠القطار فاستشهد 

، حيـث تمـت بنـسف ٣١/٣/١٩٤٨بتـاريخ » الهاجانـاة«نفـذتها عـصابة : مجـزرة قطـار حيفـا ـ يافـا •
 .ً شخصا٤٠القطار أثناء مروره بالقرب من ناتانيا، فاستشهد جراءه 

 بهجـوم مـسلح علـى ٣١/٣/١٩٤٨بتـاريخ » الهاجاناة«نفذتها فرق .. يافا / مجزرة حي أبو كبير  •
 .ًيوت وقتلت السكان الهاربين منها طلبا للنجاةالحي فدمرت الب

نفــذتها عــصابتا .. مجـــزرة ديـــر ياســين وتبعــد ســتة كيلــو متــرات للغــرب مــن مدينــة القــدس المحتلــة •
 مباغتــة وفتكــوا بــسكانها دون تمييــز بــين األطفــال ٩/٤/١٩٤٨بتــاريخ » شــتيرن«و» األرغــون«

فــــي بئــــر القريــــة، بلــــغ عــــدد الــــشهداء والــــشيوخ والنــــساء، ومثلــــوا بجثــــث الــــضحايا وألقــــوا بهــــا 
 . ًفلسطينيا٢٥٤

م ١٢/٤/١٩٤٨يـة بتـاريخ رهاجمـت الق» البالماخ«نفذتها قوة من .. القدس / مجزرة قرية قالونيا  •
 .ً فلسطينيا من أهلها١٤ًفنسفت عددا من بيوتها، واستشهد أكثر من 

 ١٣، حيـث قتلــت ١٣/٤/١٩٤٨بتـاريخ » الهاجانـاة«نفـذتها عـصابة .. جنـين  / مجـزرة اللجـون •
 .ًفلسطينيا

» األرغون«نفذتها عصابتا .. ً شخصا ٩٠طبريا التي يبلغ عدد سكانها / مجزرة قرية ناصر الدين  •
وعندما أفرادها القرية فتحوا ، ١٤/٤/١٩٤٨بقوة يرتدي أفرادها األلبسة العربية بتاريخ » شتيرن«و

 . ً فلسطينيا٥٠نيران أسلحتهم على السكان، فاستشهد 

ــمجــز • ــاريخ  .. ارة طبري ــة ١٩/٤/١٩٤٨نفــذتها عــصابات صــهيونية بت ــازل المدين ــسفها أحــد من  بن
 .ً فلسطينيا فيه١٤فقتلت 

 بعد منتصف الليل فقتلوا ٢٢/٤/١٩٤٨نفذها الغزاة الصهاينة بتاريخ .. حيفا / مجزرة حي الكرمل  •
فـالهم لمنطقـة وفـوجئ رجـال الحـي بمـا حـصل فـأخرجوا نـساءهم وأط، ٢٠٠ً فلسطينيا، وجرحوا ٥٠

 شــخص ١٠٠المينـاء لــنقلهم إلـى عكــا، وأثنـاء ذلــك هـاجمتهم مواقــع صـهيونية أماميــة، فاستـشهد 
 .٢٠٠آخرين، وجرح 
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، وتــروي اليهوديــة ٤/٥/١٩٤٨نفــذتها عــصابات صــهيونية بتــاريخ .. صــفد /مجــزرة عــين الزيتــون •
 الثالـث أو الرابـع مـن فـي: عـن هـذه المجـزرة بـالقول» خلف التشويهات«نتيبا بن يهودا في كتابها 

ً أسيرا مقيدا٧٠ ُأعدم حوالي ١٩٤٨مايو / أيار ً. 

 ً شـابا٧٠، استشهد فيها حـوالي ١٣/٥/١٩٤٨بتاريخ » الهاجاناة«نفذتها عصابة .. مجزرة صفد  •
 .ًفلسطينيا

ــــة أبــــو شوشــــة  • ــــة / مجــــزرة قري ــــواء .. الرمل ــــود صــــهاينة مــــن ل ــــذها جن ــــاريخ » جفعــــاتي«نف بت
ريـة مـن كافـة الجهـات وأمطروهـا قـاموا بزخـات مـن الرصـاص وقـذائف حاصروا الق، ١٤/٥/١٩٤٨

 .ً فلسطينيا٦٠المورتر فاستشهد 

ـــت دراس  • ـــوة صـــهيونية م.. شـــمال شـــرق غـــزة / مذبحـــة بي ـــذتها ق ـــاريخ نف ـــززة بالمـــصفحات بت ع
، طوقتهـا لمنــع وصـول النجــدات إليهـا ومــن ثـم قــصفتها بنيـران المدفعيــة والهاونــات ٢١/٥/١٩٤٨

 .ير من سكانهافاستشهد الكث

 ١٩٤٨ أيــار ٢٣ /٢٢ مــن لــواء ألكــسندروني فــي ليلــة ٣٣نفــذتها الكتيبــة .. مجــزرة الطنطــورة  •
وكشف عنها الصهيوني ثيودور كـاتس فـي بحـث جـامعي تقـدم بـه للحـصول علـى لقـب الماجـستير 
ّمن جامعة حيفا مؤكدا أن ما حدث في القرية كان مذبحة على نطـاق جمـاعي بعـد أن تـم احتاللهـا ً 
حيث انهمـك الجنـود لعـدة سـاعات فـي مطـاردة دمويـة بالـشوارع، وأطلقـوا النـار بـصورة مركـزة علـى 

 . فلسطيني٢٠٠السكان فاستشهد فيها 

ّ، فخيـروا أهـالي ١/٦/١٩٤٨نفذها ضباط فـي جـيش االحـتالل الـصهيوني بتـاريخ .. مجزرة الرملة  •
طلقـون النـار علـيهم فقتلـوا الكثيـرين المدينة إما النـزوح عنهـا أو الـسجن الجمـاعي، لكـنهم أخـذوا ي

 ٢٥مـنهم والقـوا بجثـث الـضحايا علـى الطريـق العـام الرملـة ـ اللـد، ولـم يبـق بالمدينـة بعـدها سـوى 
 .عائلة

 ٩/٧/١٩٤٨في الجـيش الـصهيوني بتـاريخ » يفتاح«نفذتها قوة من لواء .. الرملة / مجزرة جمزو •
ّواحتل قرية عنابة واآلخـر احتـل قريـة جمـزو أحدها توجه نحو الجنوب .. تقدمت وانقسمت لقسمين

 .منهم١٠بعد ذلك وطرد أهلها، وكان القتلة يطلقون النار عليهم وهم هاربون فاستشهد 

 بعـد ١١/٧/١٩٤٨بقيـادة اإلرهـابي موشـيه ديـان بتـاريخ » كومانـدوز«نفـذتها وحـدة .. مجزرة اللـد •
ٕاقتحامها مساء تحت قصف مدفعي واطالق نار كثيف فاحتمى ال سكان في مسجد دهمـش فاقتحمـه ً

 .ً فلسطينيا٤٢٦ًمدنيا بداخله وبلغ مجموع شهداء المدينة في المجزرة ١٧٦الصهاينة وقتلوا 

اإلرهابيــة بقيــادة موشــي ديــان بتــاريخ » ليحــي«نفــذتها كتيبــة مــن منظمــة .. قريــة مجــزرة المجــدل  •
ت بأكملها واستـشهد مـا  واقتحمت منازلها وأطلقت النار على سكانها فأبيدت عائال١٧/١٠/١٩٤٨

 . فلسطيني٢٠٠ال يقل عن 
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 بعـد احتاللهـا حيـث قـام بجمـع ٣٠/١٠/١٩٤٨نفذها الجيش الصهيوني بتاريخ .. مجزرة عيلبون  •
 .ً شابا منهم١٤سكانها وقتل 

التابعـة لجـيش االحـتالل الـصهيوني بعـد احتاللهـا القريـة » كرميلـي«نفـذتها فرقـة .. مجزرة الحولة  •
ً فلسطينيا مـن الـذين ظلـوا فـي القريـة وأطلقـت النـار ٧٠ حيث جمعت نحو ٣٠/١٠/١٩٤٨بتاريخ 
 .عليهم

، ٢/١١/١٩٤٨نفذتها قوات جيش االحـتالل الـصهيوني بتـاريخ .. عيلبون / مجزرة عرب المواسي •
 .ً شابا بتهمة التعاون مع جيش اإلنقاذ استشهدوا بعد إطالق النار عليهم١٦فألقت القبض على 

، بعد ٥/١١/١٩٤٨نفذتها قوة من جيش االحتالل الصهيوني بتاريخ .. عكا  / مجزرة مجد الكروم •
 .دخولها القرية بحجة البحث عن أسلحة وجمعت السكان في إحدى الساحات وأعدمت ثمانية منهم

ــشوف  • ــا / مجــزرة أم ال ــذتها وحــدة مــن عــصابة .. حيف ــسل«نف ــاريخ » اإلت ــصهيونية بت ــة ال اإلرهابي
ًفوجدت مسدسا وبندقية فأعدموا سبعة ، فتيش إحدى قوافل الالجئينبعدما قامت بت٣٠/١٢/١٩٤٨

 .شبان اختيروا بشكل عشوائي

، باعتقـال ٣٠/١٢/١٩٤٨نفذتها العـصابات الـصهيونية بتـاريخ .. صفد / مجزرة قرية الصفصاف  •
 يـضاف ١٠ً رجال من أهلها ومن ثم إطالق النار عليهم بدم بارد ما أسفر عن استـشهاد مـنهم ٥٢

 .وادث اغتصاب، وقتل أربع فتياتلها ح

ـــز  • ـــة / مجـــزرة جي ـــاريخ .. الرمل ـــصهيونية بت ، اســـفرت عـــن ٣١/١٢/١٩٤٨نفـــذتها العـــصابات ال
  .ًنياي فلسط١٣استشهاد 

  ١٩ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  مقدسيةمعالم 

  القدس القديمة وبواباتها

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

 وبــاب الخليـل بــاب الـساهرة، بــاب العـامود، بـاب :النــاس بـين المــشهورة القديمـة البلــدة أبـواب ومـن
  .المغاربة

  

  الجديد باب -٧

 الناحية من القديمة البلدة سور في وتقع القديمة، البلدة أبواب من الحميد عبد باب أو الجديد الباب يعد
 بباب وسمي بنائه حداثة إلى نسبة اسمه واكتسب الخليل، وباب العمود باب بين ما الغربية الشمالية
 مشهد ١٩ القرن منتصف وفي م،١٨٨٧ عام الثاني عبدالحميد العثماني السلطان لبانيه نسبة عبدالحميد

 من عدد قام ١٥/١٢/١٨٨٥ في نهبأ أوردت التي والعقود الوثائق من واحدة وفي ًكبيرا، ًتطورا الباب
 و لهم والخروج الدخول حركة لتسهيل وذلك البلدة سور في جديد باب فتح بطلب النصارى حارة سكان

 في خاصة بالناس الخليل باب ازدحم بعدما وبخاصة بهم الخاصة البضاعة ولنقل القادمين للحجاج
 ألمانيا أباطرة أحد الثاني غليوم وزيارة جيءم بسبب فتح الباب بأن تورد وثائق وهناك المسيحية المواسم

   مقوس شكله و الهندسة بسيطة زخارفه الحجم، صغير الباب فهو الباب شكل عن أما م،١٨٩٨ عام في
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   المتعامد الحجر من إطار جوانبه وعلى ₂م )٢×٤.٥ (وأبعاده مسافته حجر منتصفه في ”محدب“

 الحجر من مداميك وفوقه الباب إنشاء قبل لفترة يعود ريخهوتا – مداميك – البناء من صف بعده المتعاقب
  .السور ثقب بعدما بنيت حجرية أبراج على تحتوي الصغير

***  

 شؤون مقدسية

  نقش حجري مفقود يؤرخ لعقد أمان ألهل القدس بعد فتحها.. عمره أكثر من ألف عام

 

ُ كشف عـن كتابـة عربيـة قديمـة مـن تـسعة ١٩٦٨ عام – نت  الجزيرة–عبد اهللا  مرانع – الجزيرة
أسطر منقوشة على لوح حجري في مسجد صغير خارج الركن الجنوبي الغربي من الحرم القدسي الـشريف، 

 .وطوال ما يزيد على نصف قرن من الزمان كانت هذه الكتابة لغزا لم يحظ بدراسة كافية لفهمه بشكل كامل

ُعثرت بعثة تنقيبية من الجامعة العبرية على النقش، الذي يـؤرخ لعقـد أمـان وحمايـة مـنح لـسكان و
 مـن الهجـرة علـى يـد جـيش المـسلمين ١٦ م، الموافـق عـام ٦٣٧القدس المسيحيين بعد فـتح القـدس عـام 

لثـاني تـشرين ا/ هــ الموافـق نـوفمبر١٥بقيادة أبـو عبيـدة بـن الجـراح، الـذي حاصـر القـدس فـي شـوال عـام 
 . م٦٣٦

ووفقا للجزء الذي يمكن قراءته من النقش الحجري؛ فقد شهد على العقد إضافة إلى أبو عبيـدة بـن 
الـذي يـنص الـنقش الحجـري علـى (الجراح، كل من عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومعاوية بن أبـي سـفيان 

 ).أنه كاتب الوثيقة

 لعقـد األمـان الـذي منحـه المـسلمون ألهـل ُوهنا تجـدر اإلشـارة إلـى أن الـنقش الحجـري كتـب تأريخـا
 .القدس بعد فتحها، وليس هو وثيقة عقد األمان التي شهد عليها صحابة رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم

وال يعرف على وجه التحديد من الذي نقش النص القديم على اللوح الحجري، ويدور الخـالف حـول 
 .للقرون الهجرية الثالثة األولى -بحسب متخصصين-زمن النقش الذي يعود تاريخه 

  نقش حجري مفقود

وقال الباحث المتخصص في دراسة المخطوطات القرآنية المبكرة أحمد شاكر إن بعثـة برئاسـة عـالم 
اآلثار بنيامين مازار اكتشفت النقش الحجري بالقرب من بناء لمسجد صغير جدا، يقع في الجانـب الجنـوبي 

وكالــة اآلثـار اإلســرائيلية نقلـت الحجــر إلـى مــستودعاتها، وعملـت منــه "الغربـي للحـرم القدســي، وأضـاف أن 
نسخة على الجبس الفرنسي، وفي مرحلة الحقة فقد أو دمر األصل الحجري ألسباب غير معروفة ُ ُ." 
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وأضاف شاكر للجزيرة نت أنه بخالف دراسة األكاديمي اإلسرائيلي موشيه شـارون، فقـد تنـاول هـذا 
اثنتـين "ي تسلم صورا فوتوغرافية من المؤلف، وقرأ السطر األخير الخاص بالتـاريخ النقش يوسف راغب الذ

 ".اثنتين وثالثين"بدال من " وخمسين

 ال يعتقد شـاكر أنـه يعـود للقـرن -رغم رداءة الصور المنشورة له-لكن من خالل النظر في النقش 
ي، وذلك أن شكل الحـروف فيـه متطـورة، األول الهجري، بل يميل إلى أنه من القرن الثاني أو الثالث الهجر

وال تناسب تلك الفترة المبكرة؛ وهذه النتيجة تتفق مع تاريخ بناء المسجد الصغير، الذي يقع الحجر الجيري 
بجانبــه، فقــد أعــاد مــازار تــاريخ بنائــه إلــى القــرن الثــاني أو الثالــث الهجــري، حــسب الباحــث المــستقل فــي 

 .المخطوطات القديمة

ــال شــاكر إن ــري وق ــاس الحجــر الجي ــنقش ) ســم٠.٥٠×  ســم ٠.٥٠×  ســم ٠.٨٠( مق ، وخــط ال
 .خال من التنقيط والتشكيل" كوفي"

 :ويمكن من النقش قراءة الكلمات التالية

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 )غير مقروء(

  ) غير مقروء(

 ذمة اهللا وضمان رسوله

 )غير مقروء(

 وشهده عبد الرحمن بن عوف

 الجراحالزهري وأبو عبيدة بن 

 )غير مقروء(وكاتبه معاوية 

 سنة اثنتين وثالثين

 عقد أمان

وكانــت القــدس فــي قبــضة اإلمبراطوريــة البيزنطيــة، وعاصــمتها القــسطنطينية قبــل فتحهــا، واشــترط 
بطريــرك األرثــوذكس فــي القــدس صــفرونيوس أن يــسلم مفــاتيح المدينــة للخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب، 

، كمـا تفيـد الروايـة التاريخيـة التـي وردت بعـض أحـداثها بالتفـصيل فـي كتابـات الذي سافر لتـسلم مفاتيحهـا
 .المؤرخين القدامى، مثل اليعقوبي وابن البطريق وابن الجوري وابن عساكر والطبري وغيرهم

عـام " تـاريخ األمـم والملـوك"وحسب رواية المؤرخ محمد بـن جريـر الطبـري، الـذي دونهـا فـي كتابـه 
ى العقد أيضا خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، لكن النص الـذي يمكـن قراءتـه مـن  هـ، فقد شهد عل٣١٠

 .النقش ال يشمل أكثر من ثالثة أسطر
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، جـاء االكتـشاف األثـري ليلقـي مزيـدا مـن الـضوء "العهدة العمريـة"ٕواذ تدور نقاشات تاريخية حول 
 وفــي ورقــة علميــة لألكــاديمي .ُعلــى عقــد األمــان والحمايــة الــذي مــنح لــسكان القــدس المــسيحيين آنــذاك

 . أفاد بصعوبة قراءة أربعة أسطر من النص الكامل للنقش الحجري٢٠١٨اإلسرائيلي شارون تعود لعام 

ويعتبر شارون في دراسته المنشورة في مجلة إسرائيل االستكشافية أن تاريخ النقش الحجري يمكن 
 . م٦٥٣-٦٥٢/  هـ٣٢ م، أو إلى عام ٦٧٢/  هـ٥٢أن يعود إلى عام 

ُواذ تعرض النقش الحجري لإلهمال، وفقـد الـنقش األصـلي بطريقـة غامـضة، ال تكـاد توجـد دراسـات  ّ ٕ
حديثة تتناول هذا النقش القديم المهم تاريخيا، وعلى خالف العديد من اآلثار القديمـة والنقـوش العريقـة لـم 

سبب عـدم اسـتخدام تقنيـات تتسن قراءة كامل الـنقش الـذي ال تظهـر فيـه بعـض الكلمـات والـسطور، ربمـا بـ
 .تصوير متقدمة

  ٢٦/٥/٢٠٢٠ الجزيرة

*** 

  فجر األحد.. "المسجد األقصى"إعادة فتح 

  

 أعلن مدير المسجد األقصى في القدس الـشيخ عمـر الكـسواني، األربعـاء، إعـادة فـتح -) أ ف ب(
ن بــسبب تفــشي أبــواب الحــرم القدســي أمــام المــصلين فجــر األحــد المقبــل، بعــد إغــالق اســتمر لنحــو شــهري

  . فيروس كورونا المستجد

ًوقال الشيخ الكسواني، إنه سيتم إعادة فتح جميع أبواب المسجد األقـصى األحـد فجـرا، مؤكـدا عـدم 
  . تحديد أعمار المصلين مع ضرورة مراعاة اإلجراءات الوقائية الالزمة

الماضـي تعليـق وكان مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس أعلـن فـي مـارس 
حــضور المــصلين للمــسجد األقــصى فــي القــدس الــشرقية المحتلــة، لفتــرة موقتــة للحــد مــن انتــشار فيــروس 

، ١٩٦٧ويقع المسجد األقصى في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل بعـد حـرب العـام . كورونا المستجد
إدارتـه دائـرة األوقـاف اإلسـالمية  اإلسـرائيلية علـى مـداخل الموقـع الـذي تتـولى االحـتاللحيث تـسيطر قـوات 

ونشر المكتب اإلعالمي لـدائرة األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس صـورا ومقـاطع فيـديو يظهـر . التابعة لألردن
  .فيها موظفو الدائرة وهم يعملون على تنظيف وتعقيم الساحات استعدادا إلعادة فتح المسجد األحد

لمسجد األقصى الشيخ عكرمة صبري في وقت سابق وأعلن رئيس الهيئة اإلسالمية العليا وخطيب ا
ًاألسـبوع الماضــي عـن تعليمــات خاصـة بإعــادة فـتح المــسجد، داعيـا المــصلين إلـى وضــع الكمامـات الواقيــة 

  .ٕواحضار سجادة للصالة

  ٢٨/٥/٢٠٢٠القبس الكويتية 

*** 
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  آراء عربية

  المقدسي يتمسك بفلسطينيته

 اسعد عبد الرحمن. د

 جبهـة، ودون سـند اسـتراتيجي حقيقـي، يواجـه المقدسـيون معركـة الـصمود وحدهم، وعلى أكثر من
  .والتحدي في مواجهة سياسة التهويد الصهيونية لكل ما يتعلق بوجودهم وحضورهم

لالحـتالل ) دونالـد ترمـب(الـرئيس كذلك، وحدهم تقريبا، يواجهون سياسـة أميركيـة مـع انحيـاز إدارة 
اإلسرائيلي، رسخته، زعمـا وزورا، وزارة الخارجيـة األميركيـة فـي تقريرهـا الـسنوي حـول حقـوق اإلنـسان فـي 

  .عن سكان شرقي القدس المحتلة" الفلسطيني"العالم، حين أسقط التقرير صفة 

س المحتلـة، يريـدون حـدث، أن فلـسطينيي القـدت سلـسلة اسـتطالعات أميركيـة هـي األمؤخرا، كـشف
المواطنة الفلسطينية وليس اإلسـرائيلية علـى عكـس مـا كـان عليـه الحـال فـي الـسنوات الـسابقة حـين كانـت 

المقدســيين المواطنــة اإلســرائيلية بــسبب وجــود وظــائف ودخــل ورعايــة صــحية " تفــضيل" إلــى النتــائج تــشير
  .شابه ذلكأفضل وغيرها من المزايا االجتماعية األخرى، كحرية السفر وما 

بالتعـاون مـع خبـراء اسـتطالعات " معهد واشنطن"حدث آنفة الذكر ادارها االستطالعات األميركية األ
  ). ديفيد بولوك(فلسطينيين، وأشرف عليها الباحث في المعهد الدكتور 

/ ينـاير وشـباط/ وقد أجريت االستطالعات خالل العامين الماضيين وأيضا فـي شـهري كـانون الثـاني
فـي القـدس المحتلـة (الخبيـر باسـتطالعات مواقـف الفلـسطينيين ) بولـوك(وبحـسب . ن العام الحـاليفبراير م

، كان الكثيرون من المقدسـيين يفـضلون المواطنـة ٢٠١٥ – ٢٠١٠فإنه خالل األعوام ) ٢٠١٠منذ العام 
إمكانية مريحـة أكثـر لقد أرادوا . "اإلسرائيلية ألسباب عملية ومن دون عالقة للهوية الذاتية أو األيديولوجية

شـاطئ  إلـى من أجل الحصول علـى العمـل والتعلـيم والـصحة والرفـاه والـشروط االجتماعيـة، وحتـى للوصـول
  . البحر

  . لكن في األعوام الخمسة األخيرة طرأ تغير دراماتيكي، وأنا كخبير استطالع لم أشهد مثله أبدا

وتطــرق %". ١٥ إلــى %٥٢لية مـن فجـأة انخفــضت نـسبة الــذين يفــضلون حمـل المواطنــة اإلســرائي
أوال، انتفاضـة : ثمة أجوبة علـى ذلـك يوفرهـا الفلـسطينيون أنفـسهم: "أسباب هذا التغيير، قائال إلى )بولوك(

 واستمرت لسنة ونصف السنة ورد الفعـل اإلسـرائيلي ٢٠١٥أكتوبر / السكاكين التي بدأت في تشرين األول
  . نيا، التوتر حول المسجد األقصىثا. الشديد حسبما شهدوه بمشاعرهم الوطنية

ففلسطينيو القدس الشرقية، وكذلك فـي الـضفة الغربيـة، مقتنعـون بـأن إسـرائيل تـشكل تهديـدا علـى 
  ". األقصى

الـدافع الثالـث هـو النـشاط المتزايـد ضـد إسـرائيل فـي القـدس الـشرقية مـن جانـب ): "بولوك(وأضاف 
 ألفـا مـن ١٥٠كمـا أن حقيقـة أن . شمالية، وجهات أخرىالسلطة الفلسطينية، حماس، الحركة اإلسالمية ال
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ٕالفلــسطينيين فــي القــدس الــشرقية يعيــشون اليــوم خلــف جــدار الفــصل، وامكانيــة حــصولهم علــى الخــدمات 
  ".اإلسرائيلية متاحة بشكل أقل، تؤثر على التغيير البالغ في مواقفهم

نتــائج االســتطالعات : "ه قــائالاألمــر برمتــ) نــداف شــرغاي(وفــي الختــام، لخــص الكاتــب اإلســرائيلي 
  ". لم يسبق لهم كمستطلعين أن رأوا مثلها أبدا"جاءت صادمة لمعديها، الذين قالوا إنهم 

اسـتعادة كـل  "ًلكن ما لفت االنتباه أكثر من ذلك، أن غالبية الفلسطينيين في القدس يفضلون أيـضا
  ".ن إنهاء االحتالل والتوصل لحل الدولتين مًالبحر، بدال إلى فلسطين التاريخية للفلسطينيين، من النهر

  ٨ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الرأي 

*** 

  الضم وعكسه بين الجزائر وأيرلندا وفلسطين

 موليد سال

تهدف هذه المقالة الموجزة إلى استعراض الكيفيات التي تم فيها عكس الضم الذي جرى للجزائر   
وأيرلندا، وكيفية االستفادة من هاتين التجربتين في الحالة الفلسطينية التي لم تنهزم بعد، ولم تنتصر في 

ًضية كما يشيع البعض، تماما ولن يكون الضم الرسمي القريب للغور والمستوطنات نهاية الق .المقابل بعد
لم يقض على فلسطينية المقدسيين، وضم الجوالن إلى  ١٩٦٧مثلما أن ضم القدس إلى إسرائيل عام 

 .لم يعن إنهاء الهوية السورية للجوالنيين1980 إسرائيل عام 

لى إ "ًمضمومة فعليا"، وبعد ذلك بأربعة أعوام أعلنتها مستعمرة 1830احتلت فرنسا الجزائر عام   
ً، كما ورد نصا في المرسوم الفرنسي الصادر في ذلك ))effectively annexed to Franceفرنسا 
ّ صدر دستور فرنسي جديد حول الجزائر إلى جزء من فرنسا وفق القانون ١٨٤٨وفي عام . الحين

 وخالل. ١٨٤٨ إلى ضم قانوني رسمي عام ١٨٣٤الفرنسي، أي أنه قد جرى تحويل الضم الفعلي لعام 
، ساد استيطان استعماري في الجزائر وصل إلى ١٩٦٢ إلى حين تحرر الجزائر عام ١٨٣٠الفترة من 

مليون مستعمر في مناطقها الساحلية مقابل تسعة ماليين جزائري إبان االستقالل، وجرى هذا االستيطان 
لك ضم بالدهم إلى االستعماري تحت حراب الجيش الفرنسي الذي دبر المذابح، ولم يسعف الجزائريين من ذ

وقد منح الحق في الحصول على الجنسية . ُفرنسا، إذ لم يمنحوا حقوق المواطنة المتساوية مع الفرنسيين
ً عاما على استعمار فرنسا للجزائر، ١١٥، أي بعد مرور ١٩٤٥ًالفرنسية المتساوية قانونيا فقط في عام 

  .ي الجزائر منحه للغالبية العظمى من الجزائريينًإال أن هذا الحق بقي شكليا ورفضت اإلدارة الفرنسية ف

، وذلك لعدة ١٩٦٢رغم هذه الوقائع، فقد نجح الجزائريون في دحر االستعمار االستيطاني عام   
ًعوامل، منها بعد الجزائر عن فرنسا جغرافيا، وعدم وجود تواصل جغرافي   أرضي بينهما، وحرب التحرير -ُ

، واالنشقاقات بين الحكومة الفرنسية ١٩٦٢ إلى عام ١٩٥٤من عام الوطنية الجزائرية التي استمرت 
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والمستوطنين المستعمرين الذين أرادوا إنشاء دولة خاصة بهم في المنطقة الساحلية من الجزائر، وعجز 
 أوروبية من المستوطنين المستعمرين؛ هذا إضافة إلى أن تحرر الجزائر -فرنسا عن خلق أغلبية فرنسية 

رة استقالل شعوب آسيا وأفريقيا من االستعمار، ووجود المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد قد تم في فت
  .السوفييتي ودول عدم االنحياز وقادتها جواهر الل نهرو وجمال عبد الناصر وغيرهما

، وذلك بعد ١٨٠١أما في حالة أيرلندا، فقد قامت بريطانيا بإعالن ضم أيرلندا كاملة إليها عام   
وخالل فترة االستعمار خلقت . ١١٧٠ً عاما على بدء استعمارها لذلك البلد منذ عام ٦٣٠ر من مضي أكث

بريطانيا أغلبية استيطانية استعمارية في ست من مقاطعات أيرلندا االثنين وثالثين، وذلك في منطقة 
  .أولستر

أغلبية ، استقلت المقاطعات الست والعشرون التي لم تخلق فيها بريطانيا ١٩٢٢في عام   
استيطانية استعمارية، ونشأت جمهورية أيرلندا بعد حرب استقالل ضارية، هذا فيما بقيت أولستر 

وظلت ). أيرلندا الشمالية" (شمالي أيرلندا"بمقاطعاتها الست تحت التاج البريطاني، وأطلق عليها اسم 
مر الجيش الجمهوري األيرلندي في الوقت ذاته، است. جمهورية أيرلندا تطالب بإعادة شمالي أيرلندا إليها

)IRA ( حربه ضد بريطانيا في شمالي أيرلندا من أجل تحريرها وضمها إلى أيرلندا األم، ما اضطر بريطانيا
وفي الفترة . للدخول في مفاوضات سرية مع الجيش الجمهوري األيرلندي منذ سبعينيات القرن الماضي

/ جمهورية أيرلندا لالنضمام إليه، وذلك في أول كانون الثانيذاتها، قبل االتحاد األوروبي طلبي بريطانيا و
وكان ضم البلدين لالتحاد في اليوم نفسه خطوة الفتة من االتحاد االوروبي لدفعهما . ١٩٧٣يناير عام 

وقد عزز هذا التوجه تدخل الواليات المتحدة األميركية التي لعب . للتفاهم بشأن إيرلندا الشمالية
ًين هاجروا إليها دورا مهما في إقامة االستيطان االستعماري في ذلك البلد، ثم في تحقيق األيرلنديون الذ ً

وقد جرت مناقشات واتفاقات عديدة بين جمهورية أيرلندا . ١٧٧٦قيام الواليات المتحدة األميركية عام 
 إيرلندا الشمالية، بين األطراف المتصارعة في" الجمعة العظيمة" بتوقيع اتفاق ١٩٩٨وبريطانيا انتهت عام 

برعاية أميركية وبمشاركة بريطانيا وأيرلندا، وقد أنشأ االتفاق صيغة للمشاركة في الحكم في أيرلندا 
  .الشمالية تحت الرعاية البريطانية

، ما عدا ١٩٢٢تشير الحالة األيرلندية إلى أن عكس الضم قد جرى في جمهورية أيرلندا عام   
ُت الحكم البريطاني، والتي لم يعكس فيها الضم بل جرى خلق حكم مشترك المقاطعات الست التي بقيت تح

بين الشعب األصلي وبين المستوطنين المستعمرين فيها، وهو ما استغله بعض المحللين الذين دعوا لحل 
 اإلسرائيلي، عبر خلق صيغة حكم مشترك للمستوطنين المستعمرين مع –ما يسمونه بالنزاع الفلسطيني 

  .ين تحت إشراف إسرائيل في الضفة الفلسطينيةالفلسطيني



 

٢١

ُإذا، لقد دحر االستيطان االستعماري والضم للجزائر بعد   ٢٦ً عاما على نشوئه، كما دحر عن ١٣٢ً
ً عاما من االستعمار البريطاني، وبعد اكثر ٧٥٠، بعد أكثر من ١٩٢٢مقاطعة من مقاطعات أيرلندا عام 

  .٨٠١١ عاما من الضم الذي تم عام ١٢٠من 

 عاما قبل أن يتم عكسه، وساعدت على ذلك العوامل التي ١٢٠في الحالتين، دام الضم حوالي   
جرى ذكرها وعلى رأسها االستعداد للمقاومة والتضحية من الشعب األصلي، وهذا ما تم في الجزائر، كما في 

وقد . ً أيرلنديا حرر البالدً، يوم لم تكن هنالك وساطة أميركية وأوروبية، بل كان كفاحا١٩٢٢أيرلندا عام 
ًجاءت الوساطة األميركية واألوروبية الحقا في مشكلة أيرلندا الشمالية لتوجد حل الالحل، وهو تجميد 

هل سيدوم . ًالنزاع واحتفاظ كل طرف بادعاءاته، مع تصريف النزاع سلميا بينهما في إطار حكم مشترك
  .ة؟ ال يمكن معرفة الجواب على هذا السؤال اليومتجميد النزاع هذا أم أنه سينفجر عند لحظة معين

وفي فلسطين يحاول بعض المتحمسين لما جرى من حل الالحل في أيرلندا الشمالية تطبيقه هنا   
  :إال أن ثالثة دروس يمكن استلهامها لفلسطين من هاتين التجربتين، وهي. كما ورد أعاله

ا ما طال الزمن باتجاه ذلك الهدف كما حدث في حالتي أوال؛ أن الضم قابل العكس، ويجب أن ال نتطير إذ
  .الجزائر وأيرلندا

  .ًثانيا؛ أن الضم غير قابل للعكس من خالل المفاوضات من دون الكفاح

ًثالثا؛ على العكس من ثانيا، فإن الكفاح المتواصل والدؤوب هو الطريق لتغيير قناعات الطرف اآلخر،  ً
  .ًقليمي والدولي، تجعل تحقيق التحرر ممكناوجلب قوى حليفة على المستويين اإل

  ٢٧/٥/٢٠٢٠) ٤٨(عرب 

***  

  خيارات داعمة لمواجهة سياسة إسرائيل بضم أراض فلسطينية

  

 االمير ماجد – كتب

ــشغل األ ــسياسية وســاطتن ــة ال ــة والبرلماني ــى والحزبي ــشعبية وحت ــارات ال ــةردناأل بالخي ــسطينية ي  والفل
  .ردناأل وغور المستوطنات بضم نتانياهو بنيامين يةسرائيلاإل مةالحكو رئيس خطة لمواجهة والعربية

ــسؤال ــذي ال ــال يــشغل ال ــسياسيين ب ــشالٕاو الــضم لمواجهــة العمــل مــا هــو والمــسؤولين ال  مخطــط ف
  .الفلسطينية االرض بسرقة الصهيوني االحتالل

 الـذي ترمـب ونالـدد يميركاأل الرئيس من المدعومة الجديدة يةسرائيلاإل للحكومة العدوانية السياسة
ردن األ واالحـــتالل بـــين المنطقـــة فـــي كبيـــر صـــدام إلـــى ســـتؤدي المتطـــرف الـــصهيوني اليمـــين إلـــى انحـــاز

  .وفلسطين



 

٢٢

 الـذي الثـاني عبـداهللا الملـك جاللـة يقـوده الـصهاينة لمخططـات رافـض قـوي موقف هناكردن األ في
ردن األ وغــور المـستوطنات ضـم خطــوة نا" جوهرهـاسـرائيل وإل يــةميركاأل دارةلـإل قويـة رســالة ايـام قبـل وجـه

 واالمــةردن واأل فلــسطين علــى عــدوانا ذلــك يعتبــرردن فــاأل، "ٕاســرائيلوردن األ بــين كبيــر صــدام إلــى ســتؤدي
 بمثابـة الـضم خطـوة ان بـل، المنطقـة فـي للـسالم فرصـة ألية وانهاء الدولي للقانون انتهاكا ويشكل العربية
 اآلمــال مــن تبقــى مــا ينهــي فالــضم، العربيــة والــدولردن واأل نفلــسطي علــى إســرائيل قبــل مــن حــرب اعــالن
  .متصلة فلسطينية دولة بإنشاء

 مبكـرا موقفـه حـسم ترمـب دونالد يميركاأل الرئيس ها أعلنالتي القرن صفقة خطة بداية منذردن األ
 وال تـوطينلل ال( وهـي الـثالث بـالالءات الملـك جاللـة اكـده ما وهو افشالها على والعمل الصفقة هذه برفض
 البوصــلة الــثالث الــالءات هــذه واصــبحت )الــشرقية القــدس فــي شــبر اي عــن للتنــازل وال البــديل للــوطن

 بحـل متعلقـة طروحـات واي الفلـسطينية القـضية مـع التعامـل فـي يـةردناأل المواقـف ولكـل يـةردناأل للسياسة
 الملـك جاللـة خلف يقف يردنألا الشعب وان، كامل ي أردنبإجماع الالءات هذه وتحظى الفلسطينية القضية

  .يةسرائيلواإل يةميركاأل المخططات مواجهة في

 مـع صـدام إلـى سـيؤدي الـضم بـان االعـالن ثـم القـرن لـصفقة بدايـة الرافض القوي الملكي الموقف
 المطلـوب ان كما، الضم مخطط إلفشال العربية وحتى والفلسطينية يةردناأل للتحركات قويا زخما منحردن األ
 رافعـة لتـشكيل والقويـة الثابتة الملك مواقف مع تتناغم بحيث ادائها من ترفع ان الدستورية ؤسساتالم من

  .يةميركاأل القرن صفقة تتضمنها التي والمشاريع الضم مواجهة في يردناأل للموقف

 باتجــاه الــسياسية االولويــات وترتيــب الداخليــة الجبهــة تمتــين وان العاصــفة عــين فــي اليــومردن األ
 للـضم الـرافض يردنـاأل الموقـف لتقويـة ضـرورية مـسائل هي القدس وتهويد بالضم االحتالل خطط هةمواج

 واحتـرام الوطنيـة الوحدة على والحفاظ الديمقراطية قيم وتعزيز العامة الحريات تعزيز ان بل، القرن ولصفقة
ردن لـأل ضـمانات همـا شيء كل في والشفافية والمصارحة المكاشفة سياسة واعتماد الدستورية المؤسسات

 يراضــاأل مــن الكامــل االنــسحاب وهــي، عنهــا يحيــد لــن التــي ثوابتــه حــددردن فــاأل، الــضم مخطــط إلفــشال
 وعــودة الــشرقية القــدس وعاصــمتها فلــسطينية دولــة وقيــام ١٩٦٧ عــام احتلــت التــي والعربيــة الفلــسطينية

  .١٩٤ رقم ممياال القرار وفق منها اخرجوا التي ديارهم إلى الفلسطينيين الالجئين

 باســتثناء العـالم دول جميـع ان وخاصــة ضـروري مـسار هــوً أيـضا الـدولي المجتمــع باتجـاه التحـرك
 والفلــسطينية يـةردناأل للتحركـات دوليــا غطـاء يـوفر مــا للـضم معارضـتها ت أعلنــيـةميركاأل المتحـدة الواليـات
 يـةردناأل الجهـود نجحـت حـال فـي وهناردن، األ وغور المستوطنات بضم خططها لغاءإ على إسرائيل إلجبار

 التـي القـرن صـفقة ان يعنـي ذلـك فـان الـضم خطـوة علـى االقـدام عـدم علـى إسرائيل جبارإ في والفلسطينية
  .الزوال إلى طريقها في يةميركاألدارة اإل علنتهاأ
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 مــن أراض بــضم يةســرائيلاإل الحكومــة سياســة خطــورة مــن التحــذير علــى تنــصب يــةردناأل الجهــود
 ضد يوروباأل االتحاد وان وخاصة دولي موقف وتحشيد العالمي السالم وعلى المنطقة على غربيةال الضفة
  .الخطوة بهذه القيام من االحتالل دولة منع اجل من الضم خطوة

 خاصـة االحـتالل حكومـة مخططـات مواجهـة فـي موحـدتان الفلـسطينية والـسياسة يةردناأل السياسة
 فــي تأزيمــا ستــشهد القادمــة فالمرحلــةردن، األ وغــور المــستوطنات مضــ علــى وغــانتس نتانيــاهو اتفــاق بعــد

، إذ القـدس وتهويـد الـضم تجـاه مخططاتها على االحتالل حكومة صرارإ ظل في إسرائيل معردن األ عالقات
 الـضم يعتبـر يردنـاأل فـالموقفردن، األ وغور المستوطنات ضم وضد االحتالل ضد قوة بكل يقفردن األ ان

 قتـل إلـى سـتؤدي التـي الخطيـرة الخطـوة هذه وافشال الضم مواجهة يجب لذلكردن األ وسطينفل على عدوانا
  .االوسط الشرق في للسالم فرصة أية وقتل الفلسطينية الدولة

ــرئيس ــسطيني ال ــاس محمــود الفل ــنأ عب ــل عل ــامأ قب ــا ي ــا موقف ــي قوي ــات اطــار ف ــسطينية التحرك  الفل
 التنـسيق فيهـا بمـا ملغيـة اصـبحت إسـرائيل مـع االتفاقيـات كل نأبردن األ وغور المستوطنات ضم لمواجهة

ً أيـضا يـةميركاأل المتحـدة الواليات مع الفلسطينية الحكومة وقعتها التي االتفاقيات كل ان أعلن كما، يمناأل
 االتفاقيـات كـل ووقـف يمنـاأل التنسيق بوقف يسرائيلاإل االحتالل ت أبلغالفلسطينية الحكومة ان بل، ملغية
 يعنـي وهـذا الـضم مخططـات إلفـشال تـصعيدية خطـة لـديها سـيكون الفلـسطينية الفـصائل ان يعنـي ام، معه

  .االحتالل مع اليومية المواجهة

 الموقف من فاالستفادة، وقوي داعم عربي موقف إلى بحاجة القويان والفلسطيني يردناأل الموقفان
 توحيد عربيا فالمطلوب، الضم سياسة مواجهة في العربية الدول جامعة من قويا موقفاً أيضا تتطلب الدولي

، الـضم سياسـات ضـد الـصهيونية الحكومـة عدوانأمام و يةميركاألدارة اإل مامأ موحد موقف وتقديم المواقف
 فصل إلى يسعون الذي االحتالل مسؤولي مع والعلني السري التواصل ووقف العربية التطبيع اشكال ووقف

ــسطيني المــسار ــات عــن الفل ــ العالق ــة الــدول عم ــذلك، العربي ــا المطلــوب ل ــف دعــم هــو عربي  يردنــاأل الموق
 بانـسحاب التطبيـع تـربط التـي العربيـة المبـادرة ببنود والتمسك والضم القرن صفقة مواجهة في والفلسطيني

  .الشرقية القدس وعاصمتها الفلسطينية الدولة قامةٕا و١٩٦٧ عام احتلت التي يراضاأل منإسرائيل 

  ٣ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الرأي 

*** 
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  إسرائيل نحو نظام االبارتهايد

 موسى شتيوي. د

عنصرية إسرائيل فـي التعامـل مـع الفلـسطينيين منـذ نـشأتها مـسألة موثقـة حتـى مـن قبـل البـاحثين 
لكن مـا نـشهده . والناشطين اإلسرائيليين ناهيك عن التوثيق الفلسطيني والعالمي على مدى عشرات السنين

لتحـــول لمأســـسة هـــذه العنـــصرية ابتـــداء مـــن إنكـــار الحقـــوق المـــشروعة للـــشعب منـــذ عـــدة ســـنوات هـــو ا
الفلسطيني ومرورا بقانون يهودية الدولة وصوال إلى قرار ضـم الـضفة إلسـرائيل بـدعم ومباركـة مـن الـرئيس 

  . األميركي دونالد ترامب وأركان إدارته اليمينية

سطينيين أي حقـوق سياسـية أو مدنيـة إذا نجحت إسرائيل في ضـم الـضفة فبالتأكيـد لـن تعطـي الفلـ
وبالتالي فهي تسير على نظام الفصل العنصري الذي كـان سـائدا فـي جنـوب أفريقيـا والـذي تـم إسـقاطه فـي 
بداية التسعينيات من القرن الماضي بعد نضال طويل ومرير بقيـادة العظـيم نيلـسون مانـديال وبـدعم شـعبي 

  . أوروبا وأميركا بشكل كبيرورسمي عالمي غير مسبوق والذي شارك به يهود

المفارقة اليوم هي أن إسرائيل تـسير علـى خطـى المأسـسة لنظـام عنـصري شـبيه بنظـام االبارتهايـد 
  . والذي شكل إسقاطه نهاية لحقبة االستعمار االستيطاني العنصري عالميا

 المفاوضـات لقد حذر وزير الخارجية األميركي فـي عهـد إدارة أوبامـا، ال بـل تنبـأ، بعـد تحميـل فـشل
اإلسرائيلية الفلسطينية التي كانت برعاية أميركية إلى التعنت اإلسرائيلي، بأن إسرائيل تـسير باتجـاه التحـول 

  .تحذير كيري أصبح أقرب للواقع من أي وقت مضى. لنظام الفصل العنصري إذا لم تقبل حل الدولتين

ــى كيفيــة مواجهــة المخطــط حيــت أ ــاك العديــد مــن األطــراف لهــذا التحــول اعتبــارات مهمــة عل ن هن
العالمية التي تعارض بشدة الـضم وألسـباب مختلفـة ومـن أهمهـا االتحـاد األوروبـي وخاصـة فرنـسا وألمانيـا 
ٕواسبانيا والحزب الديمقراطي ومرشحه لالنتخابات الرئاسية األميركية جو بايـدن باإلضـافة إلـى كتلـة يهوديـة 

ٕكـل هـذه األطـراف وان بـدرجات . ا والـصين وغيرهـا مـن الـدولوازنة في الواليات المتحـدة عـالوة علـى روسـي
  .متفاوتة تعارض ضم الضفة وتتمسك بحل الدولتين

هناك بعض األطـراف تعـارض ضـم الـضفة لخوفهـا مـن تحـول إسـرائيل لنظـام فـصل عنـصري والـذي 
مر بتقـديم سيشكل عبئـا أخالقيـا وسياسـيا ألنـه مـن الـصعب عليهـا االسـتمرار أمـام شـعوبها والعـالم أن تـست

  . الدعم لنظام عنصري وهي تدافع عن حقوق اإلنسان

يجب عدم التقليل من أهمية هذه المسألة وقد سمعنا بعض األطراف األوروبية المهمة تتحدث عـن 
احتمال فرض عقوبات علـى إسـرائيل أو حتـى االعتـراف بالدولـة الفلـسطينية فـي حـال قامـت إسـرائيل بتنفيـذ 

  .قرار الضم كما هو متوقع
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 فـي الوقـت الـراهن هـي فـي محاولـة منـع الـضم الفعلـي ألراضـي الـضفة أو علـى األقـل االستراتيجية
تأجيــل القــرار علــى أمــل حــدوث تحــوالت فــي البيئــة اإلقليميــة أو الدوليــة تمنــع إســرائيل مــن تنفيــذ مخططهــا 

  .والعودة لمسار حل الدولتين

  :نإلفشال أو تأجيل مخطط الضم يجب أن يتوفر شرطان أساسيا

 الفلــسطينية يتجــاوز االســتراتيجيةرفــع كلفــة قــرار الــضم علــى إســرائيل، وهــذا يتطلــب تغييــرا جــذريا فــي : أوال
عملية التهديد والتنديد، مع مشروع مقاومة شعبية سـلمية يتبعـه أو يتـزامن معـه موقـف أردنـي حـازم حيـال 

هـذا الـسياق مـع محاولـة تـأمين دعـم  مهمة يمكن اسـتخدامها بًالعالقة مع إسرائيل حيث تملك األردن أوراقا
  .ٕسياسي عربي واسالمي لتلك الخطوات

بالتزامن مع ذلك، ال بد من الحشد والتنسيق مع كافـة األطـراف العالميـة التـي تـم ذكرهـا أعـاله وحثهـا : ثانيا
  .على اتخاذ خطوات جذرية للمساهمة أيضا برفع التكلفة السياسية على إسرائيل في حال تنفيذ قرار الضم

السبب الوحيد الذي يمكن أن يوقف إسرائيل من المضي قدما فـي تنفيـذ مخططاتهـا هـو إدراكهـا أن 
هناك ثمنا عاليا ستدفعه في حال تنفيذ قرارها بالضم، بغير ذلك فإننا بـصدد نظـام مأسـسة للنظـام العنـصري 

  .والذي سيؤسس لمرحلة جديدة وطويلة من النضال ضد المشروع الصهيوني

  ٥ صفحة ٢٨/٥/٢٠٢٠الغد 

*** 

 آراء عبرية مترجمة
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تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

سرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين ا

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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 من تقسيم إلى آخر: فلسطين

  جلبير األشقر* 

 بالمئـة مـن األراضـي الفلـسطينية الواقعـة ٧٨ علـى ١٩٤٨قامت الدولة الصهيونية إثر حـرب عـام 
ًغربي نهر األردن، أي أن االستعمار االستيطاني الصهيوني ضم قسرا  الواقعة بين  بالمئة من المساحة ٢٢ّ

 بالمئة التي منحها إياه قرار التقسيم بالغ اإلجحاف الـذي تبنتـه أغلبيـة ٥٦البحر والنهر عالوة على حصة 
  . ١٩٤٧الجمعية العامة لألمم المتحدة في خريف 

» العالم الثالث«أي االتفاق بين واشنطن وموسكو، السيما أن سواد (وكما نعلم، فإن األمم المتحدة 
ّانتهت إلى اإلقرار بـشرعية ذلـك الـضم واعتبـار حـدود دولـة إسـرائيل )  بعد في المنظمة الدوليةًلم يكن ممثال

  . »شرعية«ً حدودا ١٩٦٧السابقة لحرب 

ّ الـشهير، بمـا شـكل ٢٤٢ّوقد تكرس ذلك االعتراف في أعقاب الحرب المذكورة بقرار مجلـس األمـن 
ّطعنا فادحا بمبدأ عدم جواز ضم األراضي بقـوة الـسال ً ّح، وهـو مبـدأ يـتحجج بـه الـذين يرفـضون ضـم الدولـة ً ّ

ُذاتـه، وهـي التـسمية التـي تعـرف » الخط األخضر«الصهيونية لمزيد من األراضي الفلسطينية، متناسين أن 
 التــي هــي باألصــل خــط الهدنــة التــي أفــضت إليهــا حــرب التقــسيم، ذلــك ١٩٦٧بهــا الحــدود الــسابقة لحــرب 

  .ئم على الطعن بالمبدأ المذكورإنما هو ذاته قا» الخط األخضر«

ّعــرف التــاريخ إذا مــرحلتين مــن ضــم األراضــي الفلــسطينية ّأقرهــا قــرار األمــم » قانونيــة«إحــداهما : ً
، والثانيـة نجمـت ١٩٤٨مـايو /  أيـار١٥المتحدة الظالم وأعلن االستيطان الصهيوني قيام دولته عليها في 

 بالمئة إضافية مـن األراضـي الواقعـة بـين البحـر ٢٢لى عن حرب تلك السنة واستيالء القوات الصهيونية ع
وقـد ). فـي فلـسطين» الدولـة العربيـة«ّأي نصف المساحة التي تكرم بها قرار التقسيم األممي علـى (والنهر 

 ١٩٦٧عقـب حـرب » ًحدود إسرائيل المعتـرف بهـا دوليـا«إلى أن صارت » خط هدنة«بقيت الحدود الجديدة 
ًيوني علـى النـصف المتبقـي، مـستكمال بـذلك سـيطرته علـى كامـل األرض الواقعـة واستيالء االستعمار الـصه

ّهذا وقـد أقـرت الدولـة الـصهيونية مرحلـة ثالثـة مـن الـضم الرسـمي لـألرض الفلـسطينية عنـدما .غربي النهر ّ
، عـــن وضـــع القـــدس الـــشرقية ١٩٦٧ّأعلنـــت، بعـــد مـــضي أســـبوعين ونيـــف علـــى وقـــف النـــار فـــي حـــرب 

ّلكن دول العالم، بمـا فيهـا الواليـات المتحـدة، رفـضت هـذه المـرة اإلقـرار . ها القانونيةوضواحيها تحت سيادت ّ
إلى أن وصل دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة األمريكيـة وأشـار بنقلـه سـفارة بـالده إلـى … ّبذلك الضم الجديد

قسيم جديد أوعـز بـه ّوها إننا نقف على عتبة مرحلة رابعة من الضم تقوم على ت. ّالقدس إلى قبوله بضمها
 أخـضر ًارة ترامب ضـوءالتي صدرت عن إد» صفقة القرن«ّفقد تضمنت . ّعراب الدولة الصهيونية األمريكي

ًومعايير من أجل تقـسيم جديـد لمـا تبقـى مـن األرض الفلـسطينية غربـي النهـر غيـر خاضـع رسـميا للـسيادة  ّ
 أوســلو وتوابعهــا إلــى ثــالث منــاطق، ألــف وبــاء ّالقانونيــة اإلســرائيلية، أي المــساحات التــي قــسمتها اتفاقيــة

ــى اتخــاذه، .وجــيم ــرة عل ــة األخي ــذي تزمــع الحكومــة الــصهيونية االئتالفي ــد ال ــرار الــضم الجدي ــإن خريطــة ق ُف ّ
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ًالخريطة التي قام بنيامين نتنياهو بتقديمها في مؤتمر صحافي بوصفها ركنا أساسـيا مـن برنـامج الحكومـة  ً
ّتجددة، تلتزم بمعايير التقسيم الجديد الذي خولت إدارة ترامب الدولة الـصهيونية اإلسرائيلية تحت رئاسته الم ّ

ُفسوف يقـضم هـذا التقـسيم الجديـد مـا يزيـد قلـيال عـن خمـس أراضـي أوسـلو . ًبإقراره رسميا ، وفـق )٢٠.٥(ً
. زيـةباللغـة اإلنكلي» هآرتس«دراسة لخبير إسرائيلي بشؤون الحدود صدرت يوم األحد الماضي في صحيفة 

ــى أن  ــشير الدراســة إل ــد مــن ترامــب وصــهره ٢٣وت ــاهو ضــمها بتأيي ــوي نتني ــي ين ــة مــن األراضــي الت ّ بالمئ
ــد كوشــنر، أي مــا مــساحته  ّ ألــف فــدان، إنمــا هــي أمــالك خاصــة لفلــسطينيين ســوف ٧٠الــصهيوني جاري
ّ آالف فـدان بعـد ضـمها للقـدس الـشرقية٧تصادرها الدولة الـصهيونية مثلمـا صـادرت  مل المـساحة كمـا تـش.ّ

ّالمزمــع ضـــمها   مـــن الفلـــسطينيين الــذين قـــد تعــرض علـــيهم إســـرائيل ١٣،٥٠٠ قريــة عربيـــة يقطنهــا ١٢َ
هــذا وســوف تــصبح مدينــة أريحــا ومحيطهــا محاطــة بالكامــل . جنــسيتها كمــا عرضــتها علــى أهــالي القــدس

يصة شأنه شأن بأراض واقعة ضمن النطاق الرسمي للدولة الصهيونية، األمر الذي سوف يخلق مشاكل عو
 كيلومتر من الحدود اإلسرائيلية الجديدة من خالل مضاعفة الحدود بين االحتالل واألردن ٢٠٠خلق حوالي 

 ١٥ّبحـدود موازيـة بـين االحـتالل ومـا تكـرم بـه علـى الفلـسطينيين كـي ينـشئوا دولـتهم عليـه، أي مـا ينـاهز 
ّ وقــد غــدا واضــحا أن األمــل بتخلــي الدولــة أمــام كــل ذلــك.بالمئــة مــن األرض الفلــسطينية بــين البحــر والنهــر ً

ً بات خارجا عن دائـرة الخيـال ١٩٦٧ّالصهيونية عن سيطرتها على األراضي الفلسطينية التي احتلتها سنة 
ّالعقالني، وذلك من جراء التدهور المتواصل لموازين القوى منذ أن قضت اتفاقية أوسلو على مـا تبقـى مـن  ّ

، ال يكفي أن تعلن الـسلطة الفلـسطينية وقـف تعاونهـا األمنـي مـع ١٩٨٨ام مفعول االنتفاضة األولى في ع
ّاالستخبارات األمريكية واإلسـرائيلية، وهـو باألصـل تعـاون مخـز كـرس طبيعـة سـلطة أوسـلو بوصـفها سـلطة 

بل ليس من موقف جـدير بالحالـة التـي . ّمنوطا بها أن تتحكم بالفلسطينيين بالوكالة عن الدولة الصهيونية
ّا إليهــا ســوى إعــالن الــسلطة عــن حــل نفــسها والتوقــف بالتــالي عــن لعــب دور وكيلــة االحــتالل، كــي وصــلن ّ

  .ينكشف هذا األخير من جديد على حقيقته التي لم تنقطع قط

  ٢٦/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

lanUN Mideast envoy warn against dangers of Israeli annexation p, FM 
 

 Foreign Minister Ayman Safadi and UN Special Coordinator for the Middle —AMMAN 

East Peace Process Nickolay Mladenov on Wednesday reviewed international efforts to 

.prevent Israel from implementing its decision to annex occupied Palestinian lands 

s also went over facilitating the launch of direct and effective negotiations to resolve Talk

, state solution and in accordance with international law-the conflict on the basis of the two

.Petra, according to the Jordan News Agency 

 efforts towards convening a meeting of the Middle East Mladenov briefed Safadi on UN

 to discuss the possible —the EU and the UN , the US,  comprising Russia—Quartet 

.Petra reported, measures to be taken to “save” the peace process 

orts to formulate a “clear and Safadi also briefed the UN envoy on the Kingdom’s eff

effective international position” against Israel’s implementation of its decision to annex 

as well as to revive a “real” international effort to achieve , occupied Palestinian lands

in accordance with international , solutionstate -lasting peace on the basis of the two

.Petra added, as the only way to resolve the conflict, legitimacy resolutions 

The two sides stressed that Israeli annexation of occupied Palestinian territories is a 

. the foundations of the peace process”“breach of international law and will undermine 

The foreign minister also warned against the “catastrophic consequences” of any 

noting that the decision “would kill , annexation decision for regional security and stability

.state option inevitable”-make the onefuel conflict and , state solution-the two 

“The world could not remain silent in the face of institutionalising apartheid and racial 

.” he said,discrimination 

international law requires the international community’s   Safeguarding a lasting peace and

.Safadi added,  action” to confront the Israeli annexation decision“immediate 

  

Jordan  

27/5/2020 Times   

***  
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to reopen on Sundays Al Aqsa Mosque 'Jerusalem 
 

The Al Aqsa Mosque complex was shut for the Eid Al Fitr festival that marks the end of 

)AFP photo(the holy fasting month of Ramadan  

 The Al Aqsa Mosque compound in Jerusalem will reopen —OCCUPIED JERUSALEM 

a senior official said on , closure due to the novel coronavirusmonth -on Sunday after a two

.Wednesday 

" ,will be opened at dawn on Sunday] compound[All the doors of the Al Aqsa Mosque "

.told AFP, s director'the mosque,  Al Kiswani Omar 

including whether the mosques on the , lisedDetails of the reopening have not yet been fina

site will be opened to worshippers or if the public will only be allowed into the courtyard 

.where the faithful also pray 

The compound closed its doors in March as part of measures to limit the spread of the 

.l coronavirusnove 

Religious sites in Jerusalem began to reopen in recent days as the reported number of new 

but the Al Aqsa Mosque compound remained shut during the Eid Al Fitr , cases declined

 of the holy fasting  for most Muslims and marks the end24festival that began on March 

.month of Ramadan 

.Palestinian conflict-The site has often been a flashpoint in the Israeli 

It is the third holiest site in Islam and where Muslims believe Prophet Mohammed 

.ascended to heaven 

,  cases in the West Bank and Gaza500er than Palestinian authorities have confirmed few

which have a combined   

AFP  27/5/2020  

*** 

 

IOA to use Palestinian land in Silwan as Jewish cemetery 
 

in Jerusalem has announced its intent to confiscate ) IOA(The Israeli occupation authority 

, south of the Aqsa Mosque, Wadi Rababa neighborhood in Silwan districta plot of land in 

.to use it as a Jewish cemetery 

the IOA issued a decision to seize over , According to the Wadi Hilweh Information Center

. settlersone and a half dunums of land to use it for the burial of Jewish 

The IOA gave the Jerusalemite citizens who would be affected by its decision two weeks to 

.file an objection with Israeli courts 

Hilweh Center affirmed that Israel’s nature and parks authority and antiquities -The Wadi

ting this piece of land several years ago through creating fake authority had started targe

.graves on it 

, The Center added that Wadi Rababa neighborhood contains vast areas of Palestinian land

but the local owners are prevented by the IOA from building homes or any structures on 

.ir lands or even cultivating themthe 



 

٣٠

Such Israeli step is believed to be part of a plan to carry out a cluster of biblical projects 

for Jewish settlers that surround and lead to the Aqsa Mosque and the Old City of 

.Jerusalem 

5/2020/28Palestinian Information Center  

* * * 

Three Palestinians kidnaped by IOF in J’lem and Ramallah 
 

on Wednesday evening kidnaped three Palestinian ) IOF(The Israeli occupation forces 

.citizens in Jerusalem and Ramallah 

an (idnaped Osama Aliyan Israeli police forces k, According to local sources in Jerusalem

.from Issawiya district and Ahmed Abu Subaih from the Old City) detainee-ex 

The Israeli intelligence in Jerusalem also summoned chief of the Jerusalem Scout 

.terCommission Maher Muhaisen for interrogation at the Moskobiya detention cen 

Mughayyir -a resident of al, old Omar Abu Alya-year-28the IOF kidnaped , In Ramallah

.at a military checkpoint at the eastern entrance to the village, village 

two citizens from the family of Abu Alya suffered bullet injuries when , Last Monday

ish settlers and soldiers assaulted them as they were working their agricultural armed Jew

.land near the illegal settlement of Amihai 

 Palestinian citizens had been kidnaped by the IOF on Tuesday night and later at dawn 13

-Four of them were rounded up by plain. nkWednesday in different areas of the West Ba

.clothes forces in Ramallah 

28/5/2020Palestinian Information Center  

 

 * * * 

 

summon citizens for interrogation, Israeli police storm Jerusalem 
 

anded a number of Israeli police on Wednesday raided different areas in Jerusalem and h

.Palestinian citizens interrogation orders 

Local sources said that the Israeli police stormed Obeid neighborhood amid heavy firing of 

stun grenades and distributed interrogation orders to Palestinian citizens over “unlicensed 

.”construction 

Similar raids were reported in Shu’fat and Hitta areas where other Palestinians were 

Some of . handed notices to appear before the Israel Intelligence Service for interrogation

.them were not informed about the reason 

Aqsa activist Khadija -known pro-ned the wellthe Israeli police summo, On Tuesday

.Khuwais for questioning 

banished from the , arrested, Palestinian residents of Jerusalem are regularly summoned

city or banned from travel under various pretexts as part of attempts by the Israeli 

. pressure them to leave the cityauthorities to 

27/5/2020Palestinian Information Center   

*** 
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