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  المحتوى

   والقدساالردن
 

  ٥  األردن يؤكد للواليات المتحدة رفضه ضم إسرائيل أراض فلسطينية •

  شؤون سياسية
 

  ٦   أوروبي لمواجهة مشروع الضم اإلسرائيلي– أردني –ائتالف فلسطيني  •

  ٨   تدعم الجهود األردنية لمواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي"العربية لمجابهة التطبيع" •

  ١٠   لتحويل مواقفها الرافضة للضم اإلسرائيلي لواقع عمليعريقات يدعو دول العالم •

اليونان تؤكد موقفها الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس : طوباسي •
  ١١  الشرقية

  ١٣  بعثات االتحاد األوروبي تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ االحتالل عمليات هدم في الضفة والقدس •

  ١٣  مخطط الضم اإلسرائيلي ترفض بشدة إندونيسيا •

  شؤون قانونية
  

  ١٤  الوالية القانونية لمحكمة الجنايات الدولية على دولة فلسطين تحت االحتالل •

  

  اعتداءات

  ١٦  قوات االحتالل تعتقل الشيخ عكرمة صبري •

  ١٧  ًاالحتالل يصدر قرارا بمصادرة قطعة أرض في سلوان إلقامة مقابر يهودية •

  ١٧  قل مرابطة ويمنع المصلين من الوصول لألقصىاالحتالل يعت.. القدس •

  ١٨  االحتالل يعتقل شقيقين من سلوان ويستدعي آخرين في القدس •

  ١٨   بنيته إبعاده عن القدسًاالحتالل يسلم مقدسيا قرارا •

  ١٩  االحتالل يجبر مسنة مقعدة على هدم منزلها ذاتيا.. القدس •

  ٢٠  در أرضا بسلواناالحتالل يمنع ترميم الحرم اإلبراهيمي ويصا •

  الهيئة االسالمية المسيحيية لنصرة القدس
  

يطالب بإجراءات أممية لوقف  األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس •
  ٢٠  االستيطان

  

  



 

٤

  استيطان
  

هدم : االتحاد األوروبي»دولة فلسطينية«ٕوانهاء فرص قيام » الضم«نشاط استيطاني الستباق  •
  ٢٢   مرات منذ مارس٣ المنازل تضاعف

  تقارير
  

الجيش اإلسرائيلي يدير سيناريو حرب  الدولة الفلسطينية لن تكون دولة وال مستقلة: نتنياهو •
  ٢٣  "الضم"لما بعد 

  ٢٥  الفلسطينيون أمامهم عشرة شروط حتى يحصلوا على كيانهم: نتنياهو •

  شؤون مقدسية

  ٢٦  "ألقصىفتح ا"المؤتمر الشعبي يدعو ألوسع مشاركة في جمعة  •

  ٢٧  أوقاف القدس تعمم االجراءات الوقائية لرواد المسجد االقصى •

  آراء عربية

  ٢٨  المسجد األقصى في قلب معادلة الصراع على حسم هوية القدس •

  

  آراء عبرية مترجمة

من كان يصدق أن المستوطنين سيقودون أحدى  حمالت الفظاعة والجنون ضد : هآرتس  •
  ٢٩  خطة ترامب؟

  جنة الملكية لشؤون القدسمكتبة الل

  ٣١  محتويات مكتبة اللجنة الملكية لشؤون القدس •

  اإلنجليزية باللغة األخبار
  

Why Abbas : Political ambiguity or a doomsday weapon

abandoned Oslo  ٣٢ 

es shoot and injure PalestinianIsraeli forc, In two separate incidents  ٣٤  

Mukaber-mily forced to demolish own home in Jabal alPalestinian fa  ٣٥  

 human rights violations last week106Israeli forces committed : Watchdog  ٣٥  

Israeli forces prevent call for prayer at Ibrahimi Mosque  ٣٦  

Israeli police detains former Mufti of Jerusalem  ٣٦  

 occupation police detain Palestinian activist HalawaniIsraeli  ٣٧  



 

٥

  االردن وفلسطين

  األردن يؤكد للواليات المتحدة رفضه ضم إسرائيل أراض فلسطينية

 

وزير الخارجية وشؤون المغتـربين أيمـن الـصفدي، لنظيـره األميركـي مايـك  أكد –  الدستور–عمان 
  .بومبيو، الخميس، رفض األردن لقرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة

م العــادل والــشامل هــو خيــار اســتراتيجي عربــي ســيظل األردن يعمــل علــى الــسال"وقــال الــصفدي إن 
  ".تحقيقه

ودعـا إلـى ". ًرافـض ألي ضـم ألراض فلـسطينية تقويـضا لفـرص الـسالم"وأوضح أن موقـف المملكـة 
ًســبيال وحيــدا "تكــاتف الجهــود إلطــالق مفاوضــات مباشــرة وجــادة لحــل الــصراع علــى أســاس حــل الــدولتين  ً

  ".عادل والشامل الذي يشكل ضرورة لألمن واالستقرار اإلقليميين والدوليينلتحقيق السالم ال

ًواستعرض الصفدي ووزير الخارجية األميركي التطورات اإلقليمية، خصوصا تلك المرتبطة بالعمليـة 
الــسلمية واألزمــة الــسورية وبحثــا الجهــود المبذولــة لحــل األزمــات وتحقيــق األمــن واالســتقرار والمــستجدات 

  .طة بالعملية السلميةالمرتب

وأكد الوزيران، التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها االقتصادية، وبحثا سبل تعزيز الشراكة 
وشدد الصفدي على أهميـة الـدور األميركـي فـي بلـورة تحـرك دولـي وبـرامج عمـل . االستراتيجية بين البلدين

  .فاعلة للتعامل مع التبعات االقتصادية للجائحة

الــصفدي عــن تعــازي المملكــة، بــالمواطنين األميــركيين الــذي توفــوا نتيجــة الجائحــة والــذين وأعــرب 
  . ألف شخص١٠٠تجاوز عددهم 

واستعرض الصفدي وبومبيو آفـاق تطـوير العالقـات بـين البلـدين فـي جميـع المجـاالت، وأكـدا متانـة 
ًالشراكة المتميزة التي كرسها البلدان تعاونا اقتصاديا واستثماريا وت ًجاريا ودفاعياً ً.  

وثمن الصفدي الدعم الهام والمستمر الذي تقدمه الواليات المتحدة لـألردن، وشـكر نظيـره األميركـي 
على الخطوات التي اتخذتها لتسريع إيـصال الـدعم المـالي فـي إطـار برنـامج المـساعدات لمـساعدة المملكـة 

  .على التعامل مع جائحة كورونا وانعكاساتها االقتصادية

ًلــصفدي وبومبيــو اســتمرار التعــاون والتنــسيق فــي جهــود مكافحــة اإلرهــاب الــذي يــشكل خطــرا وأكــد ا
  .ًمشتركا

واتفقــا علــى إدامــة التعــاون لتطــوير العالقــات المتميــزة واســتمرار التــشاور إزاء التحــديات اإلقليميــة 
  .وسبل تجاوزها

  ٤صفحة /٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

***  



 

٦

  شؤون سياسية

  أوروبي لمواجهة مشروع الضم اإلسرائيلي– أردني –ائتالف فلسطيني 

 فادي أبو بكر

ـــي  ـــاس ف ـــسطيني محمـــود عب ـــرئيس الفل ـــن ال ـــار ١٩أعل ـــة ٢٠٢٠مـــايو /  أي ـــسحاب مـــن كاف  االن
ًاالتفاقيــات الموقعــة، بمــا فيهــا األمنيــة مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة والكيــان اإلســرائيلي، وذلــك ردا علــى 

  .من األراضي الفلسطينية عزمه لضم أجزاء االحتاللإعالن 

غـانتس، عبـر  –وفي الوقت الذي تتصاعد فيـه غطرسـة الكيـان اإلسـرائيلي بقيـادة حكومـة نتنيـاهو 
ّتكثيــف سياســة االســتيطان والتوجــه نحــو ضــم منطقــة األغــوار ومنطقــة شــمال البحــر الميــت إلــى الــسيادة 

ُالحتالل ومحاولة طمس هوية القدس اإلسرائيلية، وتهجير الفلسطينيين والتضييق على األسرى في سجون ا
الشريف واستمرار الحصار الوحشي علـى قطـاع غـزة وغيرهـا مـن الممارسـات العدوانيـة والعنـصرية التـي لـم 
ًيشهد التاريخ الحديث مثيال لها، تكتفي الـدول العربيـة بإصـدار بيانـات الـشجب واالسـتنكار والـرفض، سـوى 

ّيا بموقفه المتقدمّاألردن الذي مثل هذه المرة استثناء عرب ّإضافة إلى االتحاد األوروبـي الغربـي الـذي هـدد ، ً
  .ّبفرض عقوبات على الكيان اإلسرائيلي إذا ما تم الضم

  الموقف األردني

/  أيار١٥األلمانية في ّأكد العاهل األردني عبد اهللا الثاني في مقابلة أجرتها معه مجلة دير شبيغل 
ِفإن ذلك سيؤدي إلى صدام كبير ، ائيل بالفعل أجزاء من الضفة الغربيةّأنه إذا ما ضمت إسر: "٢٠٢٠مايو 

وأضــاف  ،"ًمــع المملكــة األردنيــة الهاشــمية، ومــشيرا إلــى أن األردن يــدرس جميــع الخيــارات إذا جــرى الــضم
ّنتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قـانون القـوة ال يجـب أن يطبـق : "العاهل األردني

ًي الشرق األوسط، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدماف ّ."  

ًويـــأتي الموقـــف األردنـــي غيـــر المـــسبوق، ترجمـــة لالســـتفزازات المتكـــررة التـــي تثيرهـــا الـــسياسات 
 ال اإلســرائيلية، واالعتــداءات الالمتناهيــة علــى الــسيادة األردنيــة، ومــن تلــك االعتــداءات علــى ســبيل المثــال

في عمان ) رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية األسبق(محاولة اغتيال خالد مشعل : الحصر
ً، وقيام الحكومة اإلسرائيلية بسلسلة من األفعال األحادية في مقدسات القدس متحدية الوصـاية ١٩٩٧عام 

عبــر جــسر الملــك حــسين عــام األردنيــة عليهــا، إضــافة إلــى حادثــة قتــل القاضــي األردنــي رائــد زعيتــر عنــد م
، وقتل أردنيين من قبل حارس أمن إسرائيلي في السفارة اإلسـرائيلية بالعاصـمة األردنيـة عمـان عـام ٢٠١٤
٢٠١٧.  

ً عامــا مــن تأجيرهمــا إلســرائيل، علــى ٢٥ٕواذا كــان األردن قــد اســتعاد منطقتــي الغمــر والبــاقورة بعــد 
ّ القـــدس عاصـــمة إلســـرائيل، فـــإن حـــل األردن لكافـــة ٕخلفيـــة نقـــل الـــسفارة األميركيـــة إلـــى القـــدس، واعـــالن

ًبات احتماال كبيرا، خصوصا وأن ضم األغوار ومنطقة شمال البحر الميـت، " إسرائيل"االتفاقيات الموقعة مع  ً ً



 

٧

إذا ما تـم، سـيكون تعـديا خطيـرا علـى الـسيادة األردنيـة، يقطـع التواصـل بـين األردن واألراضـي الفلـسطينية، 
علــى حــل الــدولتين، وفرصــة عــودة الالجئــين الفلــسطينيين المتواجــدين فــي األردن والبــالغ وبالتــالي القــضاء 

  . مليون الجئ مسجلين لدى األونروا٢عددهم قرابة 

  الموقف األوروبي

ًلمواجهـة مـشروع الـضم اإلسـرائيلي، خـصوصا   أوروبيـا–  أردنيـا– يبدو أن هناك تنـسيقا فلـسطينيا
ر على لسان بيتر ستانو المتحـدث باسـم الممثـل األعلـى لألمـن والـسياسة ّوأن االتحاد األوروبي كان قد عب

الخارجيــة فــي االتحــاد جوزيــب بوريــل عــن تفهمــه لقــرار الــرئيس محمــود عبــاس، كــردة فعــل طبيعيــة علــى 
  .اإلعالنات اإلسرائيلية األخيرة بشأن ضم محتمل ألجزاء من أراضي الضفة الغربية إلسرائيل

جوزيب بوريـل خـالل مكالمـة هاتفيـة مـع رئـيس الـوزراء الفلـسطيني محمـد ّوفي نفس السياق، أكد 
  ".على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة لالتحاد األوروبي وسيكون له عواقب"اشتية 

ّال يمكن تفسير الموقف األوروبـي المتقـدم، بمعـزل عـن معركتـه مـع إدارة الـرئيس األميركـي دونالـد 
ًإذ أن سياســات الواليــات المتحــدة باتــت تــشكل خطــرا علــى .  عــدوة العولمــة االقتــصاديةترمــب، باعتبارهــا ّ

ــة أنجــيال ميركــل بقولهــا ــك المستــشارة األلماني ــر عــن ذل ــر مــن عب ــة، وخي ــا نحــن : "ّالمــصالح األوروبي علين
  ".األوروبيين أن نقرر مصيرنا بأنفسنا

  خاتمة

ًقـة كونهـا جعجعـة بــال طحـن، يبـدو أن ائتالفــا فـي مقابـل مواقـف الــدول العربيـة التـي ال تتعــدى حقي
ً أوروبيا بدأت تتبلور مالمحه في مواجهـة مـشروع الـضم اإلسـرائيلي، علـى قاعـدة حـل –ً أردنيا –ًفلسطينيا 

  .الدولتين، والمصلحة األوروبية والحفاظ على السيادة األردنية

ئــتالف وأســبابه المناهــضة يمكــن القــول أن الــدخول األوروبــي القــوي فــي هــذا اال، ٍمــن جهــة أخــرى
ٍللسياسة األميركية، تنذر بتغيرات جوهرية في العالقات الدولية والنظام الـدولي علـى حـد سـواء، إن لـم تكـن  ّ

  .ّبداية لتشكل نظام دولي جديد ينتهي فيه حكم القوة العظمى المنفرد على العالم

 كاتب وباحث فلسطيني •

  ٨صفحة /٣٠/٥/٢٠٢٠الرأي 

***  
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   " لمجابهة التطبيعالعربية"

  تدعم الجهود األردنية لمواجهة سياسات االحتالل اإلسرائيلي

 

يـوم  والصهيونية، في بيانها التأسيسيالهيئة العربية لمجابهة التطبيع  علنت أ–  الدستور– عمان
يقودهــا الملــك   والتــي– الفلــسطينية األردنيــة لخــصوصية العالقــة – الخمــيس، عــن دعــم الجهــود األردنيــة

بــداهللا الثــاني فــي مواجهــة الــسياسات اإلســرائيلية االحتالليــة تجــاه حقــوق الــشعب الفلــسطيني والمقدســات ع
 .الدينية

 :وفيما يأتي نص البيان

 بيان تأسيس الهيئة العربية لمجابهة التطبيع والصهيونية

ـــة تـــصفية وانكـــار، بوصـــفها مـــسألة احـــتالل مـــن قبـــل الكيـــان  ٕتتعـــرض القـــضية الفلـــسطينية لحال
ُصهيوني الذي يمارس اليوم أبشع صور السياسات العنصرية واالستيطانية، التي قـادت إلـى حالـة انـسداد ال

َسياسي للعملية السلمية، وأنهـت وعـد الدولـة الفلـسطينية المـستقلة وعاصـمتها القـدس ّ كمـا تتعـرض حالـة  .ّ
 .الرفض العربي لالحتالل الصهيوني وسياساته القمعية تراجع، وتهاون وتهافت

وتـــشويه التـــاريخ ،  ّوهـــذه اإلجـــراءات الـــصهيونية، مـــن توســـع باالســـتيطان، وقـــرار ضـــم األغـــوار،
مــا هــي إال  والتــضييق علــى الــشعب الفلــسطيني، وحــصار غــزة، وغيرهــا مــن الــسياسات والقــرارات األحاديــة،

لعربـي ٕتقويض لمسار السالم، وارباك للمنطقـة واإلقلـيم، وتعبيـر عـن نهـج صـهيوني رافـض لحقـوق شـعبنا ا
 .الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية

ّثـم الـذهاب ) ١٩٧٨ سـبتمبر ١٧(إن الشعوب العربية، ومنذ سالم مصر فـي معاهـدة كامـب ديفيـد 
 ٢٦(ّ، ثــم اتفــاق وادي عربــة )١٩٩٣ ســبتمبر ١٣(، ثــم اتفــاق أوســلو )١٩٩١ نــوفمبر ١( لمــؤتمر مدريــد

يرة في رفضه، وعـدم قبـول الكيـان اإلسـرائيلي كـشريك لم تقبل بالتطبيع، ومارست حيوية كب) ١٩٩٤أكتوبر 
ًالــذي تبخــرت وعــوده التــي ُأطلقــت باســم التنميــة االقتــصادية ورفــاه المنطقــة، مبكــرا وعلــى يــد  فــي الــسالم َ َ ّ

 .االحتالل

فـــي سياســـات ) ٢٠١٠- ١٩٩٠( َصـــاحب تلـــك الحقبـــة انـــشغال األنظمـــة العربيـــة طيلـــة العقـــدين
ولـم  ٕومحاربة الفساد واحالل الحاكمية الرشيدة، ولكن هذه الـسياسات تعثـرتة والديمقراطياإلصالح الداخلي 

ًتنـتج مجتمعــا عربيــا ديمقراطيــا ً ٌومــن حيــث فــشلت، ولـد عقــد جديــد، بعنــاوين الثــورات والربيــع العربــي التــي . ً َ ُ
لخــارجي ضــربت الــبالد العربيــة، وأبــدلتها إلــى ظرفيــة معقــدة مليئــة بالــصراعات والــدماء، مــع عــودة العامــل ا

 .للتدخل في مصير المنطقة

ّوفي ظل هـذا الواقـع العربـي المعقـد، جـاء الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب للحكـم، وصـعدت النزعـة 
ّاليمينة المتطرفة في إسرائيل في ظـل حكومـة بنيـامين نتنيـاهو، التـي تماهـت معهـا اإلدارة األمريكيـة بـشكل 

ذه الظرفية الفرصة المواتية للضرب بكـل الوعـود المقطوعـة غير محدود، مما جعل كيان االحتالل يجد في ه
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التي عكفت حكومة   نتنياهو–للشعب الفلسطيني بشأن حقوقه الشرعية، وهذا ما عبرت عنه اتفاقية ترامب 
، وسـبق أن مهـدت ٢٠٢٠ يناير ٢٨ وأعلنتها في واشنطن في ٢٠١٧ترامب على الحديث عنها منذ العام 

 .دهار والخيرات االقتصادية للمنطقةلها بلقاءات ووعود باالز

ً األمريكي، كان األردن، ملكا وشعبا، متكئا فاعال إلعادة االعتبار – الصهيونيّوفي كل هذا المسار  ً ً ً
ــدفاع عنــه وعــن المقدســات اإلســالمية والمــسيحية فــي القــدس، وعبــر الملــك  للحــق العربــي الفلــسطيني وال

ه بالثوابـت الخاصـة للـشعب الفلـسطيني والمقدسـات الدينيـة، عبداهللا الثـاني فـي أكثـر مـن محفـل عـن تمـسك
ولكن ما يجري في الواقع العربي، حالة سيولة غيـر مفاجئـة إلزالـة العوائـق فـي بعـض الـدول عـن العالقـات 

 إسالمية، فإن الموقعين على هذا البيـان يؤكـدون علـى مـا–مع كيان االحتالل، وألن فلسطين قضية عربية 
 :يلي

يقودهــا الملــك عبــداهللا   والتــي–الفلــسطينية  األردنيــة لخــصوصية العالقــة –  األردنيــةدعــم الجهــود •
اإلســرائيلية االحتالليــة تجــاه حقــوق الــشعب الفلــسطيني والمقدســات  الثــاني فــي مواجهــة الــسياسات

 .الدينية

 وسياســات االحــتالل، الــصهيونيٕدعــم وتثمــين أي جهــد عربــي واســالمي واجنبــي لمواجهــة العنــف  •
 الـرفض العربـي بإظهارّ الموقف الكويتي والقطري في هذا الصدد، واللذين اسهما لموقعوناويخص 

والترحيب بـأي موقـف مماثـل يـصدر مـن دول شـقيقة وصـديقة اسـالمية . ّلصفقة القرن بشكل جلي
 .ّوغربية

رفـض حالـة الــسيولة العربيـة تجـاه إســرائيل، والتطبيـع معهـا ســواء كانـت مـن قبــل قيـادات او رجــال  •
 .مال او مثقفين أو أكاديمييناع

ّالتأكيد على أن فلسطين بلد تحت االحتالل، وأن إسرائيل تمارس سياسات فصل عنصري • ّ. 

 وتلـويح لقـرار ضـم األغـوار، هـو إخـالل بمبـادئ اسـتيطانيإن ما يقوم به كيان االحتالل من توسع  •
 .ّالعدالة وحقوق اإلنسان التي اعترفت بها الشرعة الدولية وأقرتها

ن خيــار رفــض التطبيــع، هــو خيــار الــشعوب العربيــة المؤمنــة بعروبتهــا وبــأن إســرائيل هــي دولــة إ •
والمنظمــات العالميــة، ولكــل المــؤمنين  احــتالل وفــصل عنــصري، تتنكــر لوعــود األصــدقاء الغــربيين

 .بعدالة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني

لوطنيــة للعــيش بــسالم وحريــة وديمقراطيــة، ّإن اســتنهاض الــشعوب العربيــة للــدفاع عــن قــضاياها ا •
 .قضية فلسطين المحتلة ودون عنف، ال تتعارض مع الدفاع عن قضية األمة األولى،

ًإن المواجهــة اليــوم مــع سياســات االحــتالل وحكومتــه اليمينيــة، تقــضي اإلبقــاء علــى فلــسطين بلــدا  •
ّمحتال، وان النضال الديمقراطي والمقاطعة االقتصادية ورفض التط ٕ  .ًّبيع هما السبيل المقبول راهنياً
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إن الحالة الراهنة التـي تعيـشها األمـة مـن تـداعيات الربيـع العربـي، ومـا يجـري مـن تطبيـع مجـاني،  •
ُيجــب أن ال يلغــي حــضور القــضية الفلــسطينية فــي المنــاهج الدراســية والتعليميــة العربيــة بوصــفها 

ًقضية العرب األولى، وبوصفها بلدا محتال ً. 

 التـي االسـتيطانيةُحتالل يجد فـي الظـرف العربـي الـراهن حالـة مثلـى للمـضي بـسياساته إن كيان اال •
ٕتمــس الكيانيــة الفلــسطينية، وان حمايــة هــذه الكيانيــة ال تــتم إال بإنهــاء حالــة االنقــسام الفلــسطيني 
ّالتي مـر عليهـا عقـد ونيـف، وهـي إحـدى أسـباب الـضعف الـراهن، والبـد لألشـقاء الفلـسطينيين مـن 

 .هذا االنقسام بأسرع وقتإنهاء 

ــة واإلســالمية  • ــادات العربي ــى مــستوى القي ــة واإلســالمية والــصديقة، عل تثمــين كافــة المواقــف العربي
 .والغربية، والشعوب المناهضة والرافضة لسياسات االحتالل في فلسطين

ب إن الهيئــة العربيــة لمناهــضة التطبيــع، ومقرهــا عمــان، هــي اســتمرار لكــل نــضاالت األحــرار العــر •
 .وجهودهم السابقة، في الذود عن كيانية األمة وقضية فلسطين المحتلة

إن كـل المـوقعين علـى هــذا البيـان، يمثلـون الجمعيـة الـتأسيــسية للهيئـة العربيـة لمناهـضة التطبيــع  •
وسياسات االحتالل االسرائيلي، وسوف تتخذ الهيئة التـأسيسية كل السبل واألطر القانونية األردنيـة 

 .ق القوانين والتشريعات الساريةللترخيص وف

َوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون“ ُ ِ ْ ُ َ َْ َ ُ َ َ َُ ُُ َ َُ ْ َُ َ َ َِ ْ   صدق اهللا العظيم  ”ُ

  ٣صفحة /٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

***  

  عريقات يدعو دول العالم لتحويل مواقفها الرافضة للضم اإلسرائيلي لواقع عملي

 

ن ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلـــسطينية صـــائب أمـــي  دعـــا– األراضـــي الفلـــسطينية
عريقات، دول العالم أجمع إلى تحويل مواقفها الرافضة لخطة الضم اإلسرائيلية، إلى واقـع عملـي مـن خـالل 

  .خلق حقائق سياسية على الصعيد الدولي، والبدء الفوري باتخاذ إجراءات جدية لمنعها

اسية منفصلة مع ممثلي دول االتحاد األوروبي وعـدد مـن دول وطالب عريقات خالل لقاءات دبلوم
العالم، أمس، بمساءلة االحتالل ومحاسبته على خروقاته المنافية لقواعد القانون الدولي، وفرض العقوبات 
على إسرائيل، وحظر منتوجات االستيطان، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة ضـد الـشركات المتواطئـة مـع 

 فـي جميـع التعـامالت مـع إسـرائيل، ٢٣٣٤ستيطان االستعماري، وتنفيـذ قـرار مجلـس األمـن رقـم مشروع اال
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧واالعتراف بدولة فلسطين على حدود 

واســتعرض عريقــات مجمــل األوضــاع الــسياسية فــي فلــسطين والمنطقــة، والخطــوات التــي اتخــذتها 
ٕع إسرائيل فـي ضـوء تنكرهـا لالتفاقـات الموقعـة واعـالن حكومتهـا ضـم القيادة الفلسطينية لوقف االتفاقات م



 

١١

أجــزاء كبيــرة مــن أراضــي دولــة فلــسطين، مؤكــدا ضــرورة دعــم دول العــالم للتحــرك الفلــسطيني علــى الــصعد 
  .المختلفة بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية

ع إسرائيل، وضمان عدم انتهاكها لبنود احتـرام حقـوق ودعا إلى ضرورة مراجعة االتفاقات الحالية م
لـن يـدمر أسـس النظـام ” إسرائيل الكبرى“ًاإلنسان، محذرا من أن السماح إلسرائيل بالمضي بمشروع فرض 

الــدولي والــشرعية الدوليــة وحــل الــدولتين فحــسب، بــل يهــدد الــسلم واألمــن العــالميين، وســيجر المنطقــة إلــى 
  )وكاالت... (دوامة ال تنتهي من العنف

  ١٥صفحة /٢٩/٥/٢٠٢٠الغد 

***  

  اليونان تؤكد موقفها الثابت بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية : طوباسي

  وعاصمتها القدس الشرقية

 

سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي إن وزارة الخارجية اليونانية أكدت   قال– وفا أثينا
دولتها من مسألة التزامها بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة اليوم الجمعة، ثبات الموقف الرسمي ل

، لتعـيش ١٩٦٧ حزيران عام ٤والديمقراطية والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حدود ما قبل 
 .بأمن وسالم إلى جانب اسرائيل

هـو مـا يحقـق حاجـة أننـا نـؤمن بـأن ذلـك الخيـار فقـط "أشـار إلـى  وأضاف طوباسي أن بيان الوزارة
  ". بدولةوالفلسطينيينومطالب إسرائيل باألمن 

وبين أن الخارجية اليونانية استعرضت موقفها الداعم لبناء مؤسسات الدولة وبنيتهـا، وأنـه ينـسجم 
مع موقف االتحاد األوروبي لمساعدة الـشعب الفلـسطيني، ومواقـف اليونـان بالمحافـل األمميـة تجـاه قـضية 

انــضمام فلــسطين لمنظمــات األمــم المتحــدة المختلفــة ولعــضوية الجمعيــة العامــة لألمــم فلــسطين، ومــساندة 
  . كدولة مراقب غير عضو٢٠١٢المتحدة عام 

وأضاف طوباسي أن البيان تضمن إشارة إلى لقاء الـرئيس محمـد عبـاس ورئـيس الـوزراء اليونـاني 
  .٢٠١٩ول متسوتاكيس على هامش اجتماع الجمعية العامة لألمم المتحدة في أيل

ٕ مـن البلـدين، والـى مـسؤولينكما تطرقت الخارجيـة اليونانيـة إلـى سلـسلة اللقـاءات التـي تمـت بـين 
ٕاللجنـة الوزاريـة المــشتركة التـي تأسـست وانعقــدت ألول مـرة قبــل عـامين، والـى اتفاقيــات التعـاون والزيــارات 

 قبل ثالث سنوات وانعقاد لجنتها في المتبادلة خالل السنوات الماضية، وتوقيع اتفاقية المشاورات السياسية
وكمثــال علــى مــستوى العالقــات الدبلوماســية الممتــازة بــين البلــدين، أشــار بيــان الــوزارة إلــى . أثينــا ورام اهللا

المكانة التي يتمتع بهـا سـفير دولـة فلـسطين لـدى اليونـان، حيـث قـدم الـسفير المقـيم حاليـا أوراق اعتمـاده 
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لخارجيـة كمـا كـان معمـول بـه سـابقا، تأكيـدا علـى رفـع مـستوى التمثيـل، لرئيس الجمهوريـة ولـيس لـوزير ا
  .القنصل اليوناني العام بالقدس كمثل لدى فلسطين وأشار إلى المكانة التي يتمتع بها

الماضـية مـع عـدد مـن المـسؤولين اليونـانيين  وقال طوباسي انه اجـرى عـدة اتـصاالت خـالل األيـام
 والتــي لــم تتــسم بالوضــوح خاصــة فــي الــردود المقدمــة مــن وزيــر بعــض التــصريحات الرســمية، الستيــضاح

 النائـب صـوفيا سـاكورافا بـشأن مواقـف الحكومـة اليونانيـة مـن التطـورات مـسائالتالخارجية اليونـاني علـى 
ــسطينية  ــة الفل ــى الدول ــم تتــضمن اإلشــارة بوضــوح إل ــسياسية فــي فلــسطين وسياســات االحــتالل، والتــي ل ال

ــ وحــدودها، حيــث اكتفــى  الــى حــل الــدولتين ومبــادى القــانون الــدولي وقــرارات األمــم باإلشــارةوزير حينهــا ال
  .المتحدة بالخصوص

وأضاف طوباسي أن مواقـف دولـة فلـسطين تنطلـق دائمـا مـن فهـم المـصالح الوطنيـة لـشعبنا بعيـدا 
دم  مــصدر كــان، مؤكــدا قدســية اســتقاللية القــرار الــوطني الفلــسطيني وسياســة عــأي مــن تــأثيراتعــن ايــة 

التدخل في شؤون الدول األخرى، واحترام مبادى القانون الدولي وميثاق األمـم المتحـدة وقراراتهـا أينمـا كـان 
ومتــى كــان، واحتــرام سياســة حــسن الجــوار بــين الــدول، ومعــاداة بــؤر التــوتر والحــروب التــي اكتــوى شــعبنا 

  .بنارها

دول العالم وفق قاعدة المصالح وقال طوباسي ان دولة فلسطين تسعى الي عالقات جيدة مع كافة 
  .المشتركة ونقترب منهم بقدر قربهم منا وال نستعدي أحدا طالما يؤيدون حقوقنا الوطنية وكفاحنا العادل

ــشع احــتالل  ــا ضــد اب ــوطني ونخــوض كفاحن ــة التحــرر ال ــا فــي مرحل ــا مــا زلن وأضــاف طوباســي انن
منحازة لتصفية قـضيتنا وتنفيـذ اسـتكمال سياسـة كولنيالي، يسعى وبدعم غير محدود من اإلدارة األميركية ال

  .الضم وفق صفقة ترمب ونصوصها

وقال السفير طوباسي انه أثار خالل االسبوع الماضي مع المـسؤولين بالخارجيـة اليونانيـة ضـرورة 
، بـدعوة الحكومـة لالعتـراف بدولـة ٢٠١٥ أعـضائه نهايـة بإجمـاعتنفيذ قرار البرلمـان اليونـاني الـذي اتخـذ 

  .نفلسطي

 اليونــانيين أهميــة االعتــراف، خاصــة وان ذلــك ســيكرس عمليــا لألصــدقاءوأكـد طوباســي انــه أوضــح 
  .حدود الدولتين

  ٣٠/٥/٢٠٢٠الحياة الجديدة 

***  
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 بعثات االتحاد األوروبي تعرب عن قلقها إزاء تنفيذ االحتالل عمليات هدم في الضفة والقدس

  

بـــي فـــي القـــدس ورام اهللا، عـــن قلقهـــا إزاء مواصـــلة بعثـــات دول االتحـــاد األورو أعربـــت – أ ش أ
السلطات اإلسرائيلية تنفيذ عمليات هدم المباني الفلـسطينية فـي الـضفة الغربيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس 

 .٢٠٢٠الشرقية، في عام 

بيـان صـدر عـن االتحـاد أورتـه وكالـة األنبـاء الفلـسطينية   في– االتحاد األوروبي بعثاتوأوضحت 
ــا" ــه   أن–ليــوم الخمــيس ا" وف ــة مــن االتحــاد األوروبــي ودول عمليــات الهــدم، بمــا فيهــا هــدم منــشآت ممول

  .األعضاء، أدت إلى تشريد الفلسطينيين والتأثير سلبا على المجتمعات الفلسطينية

إنه في الوقت الـذي رحبـت البعثـات بالتعـاون الفلـسطيني اإلسـرائيلي لمكافحـة جائحـة : "وقال البيان
، تابعت بقلق استمرار عمليات الهدم منذ تفـشي الوبـاء فـي أوائـل شـهر مـارس الماضـي، كمـا )١٩-كوفيد(

اســتمرت عمليــات الهــدم خــالل شــهر رمــضان المبــارك، الــذي شــهد زيــادة بمقــدار ثالثــة أضــعاف فــي عــدد 
 ".المباني المهدمة مقارنة بالعام الماضي

ي الــدولي، تتحمــل ســلطة االحــتالل وشــددت البعثــات األوروبــي علــى أنــه بموجــب القــانون اإلنــسان
مسؤولية ضمان الصحة والنظافة العامة والحفـاظ عليهـا فـي األرض المحتلـة، إضـافة إلـى ضـرورة اتخاذهـا 

  .التدابير المناسبة لمكافحة انتشار األمراض المعدية واألوبئة

  /٢٨/٥/٢٠٢٠الشروق المصرية 

***  

   ترفض بشدة مخطط الضم اإلسرائيليإندونيسيا

 

، رفـضها بـشدة لمخطـط الـضم اإلسـرائيلي إندونيسيا أكدت جمهورية – دوت كوم" القدس "–اهللا رام 
 .غير القانوني

جاء ذلك في رسالة تلقاها وزيـر الخارجيـة والمغتـربين ريـاض المـالكي، اليـوم الجمعـة، مـن نظيرتـه 
  . ريتنو مارسودياإلندونيسية

مـن عـضويتها غيـر الدائمـة فـي مجلـس األمـن وأكدت مارسودي، في رسـالتها، أن بالدهـا وانطالقـا 
ــانوني،  ــر الق ــرفض المخطــط اإلســرائيلي غي ــدولي ل ــس األمــن والمجتمــع ال ــى حــث أعــضاء مجل ســتعمل عل
واالســتمرار فــي التعبيــر عــن الموقــف الــدولي الــداعم لحــل الــدولتين وفقــا لقــرارات األمــم المتحــدة والــشرعية 

  .الدولية

ٕ الـذي نقلتـه وزيـرة الخارجيـة، واشـارتها إلـى أن المخطـط ونيسياإلندبدوره، رحب المالكي بالموقف 
اإلسرائيلي ال يهدد فقط السالم واالستقرار في المنطقة، بل أيضا يقوض كافة الجهود الراميـة لتحقيـق سـالم 

  .عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين ومبادئ الشرعية الدولية
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خ مـن القـضية الفلـسطينية ودعمهـا غيـر المـشروط لتحركـات  الراسـإندونيـسياكما أثنى على موقف 
ٕالقيادة الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس إلنهـاء االسـتعمار اإلسـرائيلي واحقـاق كافـة الحقـوق 
ّالفلــسطينية الــشرعية، ســيما حقــه فــي تقريــر المــصير ونيــل االســتقالل لدولــة فلــسطين وعاصــمتها القــدس، 

  .الفلسطينيينوحق العودة للالجئين 

وأضاف المالكي أن رسالة وزيـرة الخارجيـة اإلندونيـسية جـاءت ردا علـى رسـالته التـي خاطـب فيهـا 
 وغيرها من دول العالم، في إطار الجهود الدبلوماسية الفلسطينية المستمرة إلفـشال مخطـط الـضم إندونيسيا

ستعرت في ظل مـا تعانيـه اإلنـسانية فـي غير القانوني، وغيره من السياسات االستعمارية اإلسرائيلية التي ا
ــا"مكافحــة جائحــة  ــدمير النظــام "كورون ــة األعمــى لالســتعمار اإلســرائيلي وســعيها لت ، ودعــم اإلدارة األميركي

  .الدولي متعدد األطراف القائم على أسس وقواعد القانون الدولي

  ٣٠/٥/٢٠٢٠القدس المقدسية 

***  

  شؤون قانونية

  الجنايات الدولية على دولة فلسطين تحت االحتاللالوالية القانونية لمحكمة 

 علي ابو حبلة

ــة الدوليــة حــول إبطــال االتفاقــات مــع إســرائيل، لتكييــف الــشكوى  اإليــضاحات التــي طلبتهــا الجنائي
المقدمة لمحكمة الجنايات الدولية كجزء من اإلجراءات األولية لفتح تحقيق في جرائم الحرب اإلسرائيلية في 

  إلغاء–تشير المدعية الرئيسية في الهاي، باتو بنسودا، إلى حججها بشأن اتفاقيات أوسلو و. الضفة وغزة
االتفاقيــات هــل ســيؤثر علــى إجــراءات المحكمــة، والــسؤال هــل ســيواجه الفلــسطينيون مــشكلة، وهــل يتعــين 

حـتالل عليهم توضيح ما هو مناسب لهم بالضبط ألن العديد من االدعاءات في ملف التحقيق فـي جـرائم اال
  . ٕتعتمد على االتفاقيات بين إسرائيل والفلسطينيين والغاء االتفاقات هل يؤثر ذلك على قرار المحكمة

تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية كوسيلة لتمكين الضحايا من السعي لتحقيق العدالـة والمـساءلة 
ء ثقافـة اإلفـالت مـن العقـاب، عن الجرائم الدوليـة المرتكبـة علـى نطـاق واسـع، حيـث تـسعى المحكمـة إلنهـا

جريمـة : التي وفرت الحماية لمسئولي الصف األول عن الجرائم التي تقع ضمن اختـصاص المحكمـة، وهـي
  . اإلبادة الجماعية، والجرائم ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان

، فقـد ١٩٦٧م عدت منـذ عـا، تـصا١٩٤٨ائم في فلسطين منذ عـام تمادت إسرائيل في ارتكاب الجر
ّتم ارتكاب جريمة النقل القسري للسكان المدنيين، وتم استخدام القوة المفرطة والمميتة، وشيد جدار الـضم، 
وبنيت المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية، وفرض إغالق علـى قطـاع غـزة، وشـنت دولـة االحـتالل عـدد 

 وأطلقــت عليــه اســم ٢٠١٤ي شــنته عــام مــن الهجومــات العــسكرية علــى قطــاع غــزة مــن بينهــا الهجــوم الــذ
، وتم ارتكاب اعتداءات على المتظـاهرين المـدنيين العـزل ضـمن فعاليـات مـسيرات »عملية الجرف الصامد«
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العودة الكبرى وتم قتلهم، وغيرها الكثير من االنتهاكات، التي يمكن تصنيفها كجـرائم تقـع ضـمن اختـصاص 
مــن قبــل الجــيش اإلســرائيلي والنظــام القــضائي اإلســرائيلي، المحكمــة، وســط تجاهــل كامــل أو موافقــة ودعــم 

  . يعيش الفلسطينيون تحت االحتالل، وفي المنافي، ويخضعون لنظام ممأسس من الهيمنة العرقية والظلم

فعمليـــات هـــدم المنـــازل والمـــداهمات مـــن قبـــل جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي واالعتـــداءات مـــن قبـــل 
لـذا، . قد أصبحت مـن المظـاهر والمـشاهد اليوميـة فـي حيـاة الفلـسطينيينالمستوطنين اإلسرائيليين والضم و

فــإن اإلجــراءات الحاليــة فــي أروقــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تعتبــر بالنــسبة لماليــين الفلــسطينيين المــالذ 
من نظام روما األسـاس الـذي يـستد لـه اختـصاص ) ٢(١٢تشكل المادة . األخير لتحقيق العدالة والمساءلة

وفــي الوقـت الـذي يمكــن أن يتجلـى فيـه هـذا االختــصاص بأشـكال متعـددة، فــإن . مـة الجنائيـة الدوليـةالمحك
الــشكل الــذي ينطبــق علــى فلــسطين هــو االختــصاص اإلقليمــي والــذي يــشمل كــل األفــراد، بغــض النظــر عــن 

ة العامـة هذه هي المادة المحددة مـن نظـام رومـا األساسـي التـي طلبـت المدعيـ. جنسيتهم، في إقليم الدولة
ًبخصوصها توضيحا، والتي تعتبر حاليا محور التركيز في الحالة ً. 

تميل اآلراء المعارضة إلجراء تحقيق جنائي في الجرائم اإلسرائيلية المرتكبة فـي األرض الفلـسطينية 
  . المحتلة للتركيز على قضية المكانة القانونية لفلسطين وأهليتها كدولة والسيادة اإلقليمية

القانونية لفلـسطين وأهليتهـا كدولـة، يبـدو أن التحليـل المتعلـق بالوضـع القـانوني لفلـسطين المكانة 
فيمـا يخـص اذا كانـت  باإلضافة إلـى مجمـل الحجـج ١٢ادة ًضروري نظرا للشروط المسبقة التي تشملها الم

لـورود هـذه ًنظـرا . فـي نـص المـادة» الدولـة«فلسطين دوله ام ال، من المهم اإلشارة إلى اسـتخدام مـصطلح 
 اشارت الى ورقة الموقف القانوني الـصادرة عـن مكتـب النائـب اآلراءالكلمة في هذه المادة، فإن العديد من 

العام في إسرائيل والتي لم يتم تقديمها للمحكمة، تدفع بأن فلسطين ال تعتبر دولـة بموجـب القـانون الـدولي 
وضع القانوني أن السيادة الفلـسطينية علـى الـضفة وحقيقة ال. ال تنطبق عليها) ٢(١٢وبالتالي فإن المادة 

الغربيــة بمــا فيهــا القــدس الــشرقية وقطــاع غــزة كانــت ثابتــه منــذ عهــد االنتــداب البريطــاني فــي أوائــل القــرن 
  .بفعل االحتالل منذ ذلك الوقت» معطلة«العشرين، ولكنها 

لة غير عضو بصفة مراقـب وفيما يتعلق بدولة فلسطين، فإن اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدو
لكــل «ًكــان كافيــا لألمــين العــام للقــول بــأن انــضمام فلــسطين لنظــام رومــا األساســي، وهــو األمــر المــسموح 

ــدول ــد. ، كــان والزال صــحيحا»ال ــيم ...وق ــسيادي إلســرائيل واقل ــيم ال ــين اإلقل ــة ب ٕميــزت محكمــة العــدل الدولي
ــام. فلــسطين المحتــل ــدائرة التمهيديــة القي ــب اال تــستطيع ال ــه حتــى تــتمكن مــن االســتجابة لطل  بالــشيء ذات

المدعية العامة؟ وكانت محكمة العدل الدولية قد أقرت بأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يمتد ليشمل 
كل األرض الفلسطينية المحتلة، أي الضفة الغربية، بما فيها القدس الـشرقية، وقطـاع غـزة، وأن هـذا الحـق 

ًيشكل عرفا أساسيا في ال   .قانون الدولي يلزم كل الدول بالتحرك إلنهاء الوضع غير القانونيً



 

١٦

وكان األمين العام لألمم المتحدة قد أعلن أن المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة الغربية، بمـا فيهـا 
القدس الشرقية، غير منسجمة بشكل أساسي مع أحكام القانون الدولي وأنهـا تعتبـر جريمـة حـرب وجريمـة 

  . ة متمثلة في نقل سكان مدنيين إلى اإلقليم المحتلضد اإلنساني

وبحكم القانون الدولي يشمل ذلك الحق في منح االختصاص للمحكمة الجنائية الدولية في مالحقـة 
  .اسرائيل ويكسبها القانون الدولي الوالية على االراضي المحتلة

  ١٣صفحة /٣٠/٥/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اعتداءات

  شيخ عكرمة صبريقوات االحتالل تعتقل ال

 

رئـــيس الهيئـــة ، مخـــابرات االحـــتالل اإلســـرائيلي، يـــوم الجمعـــة اعتقلـــت –  صـــفا–القـــدس المحتلـــة 
االسالمية العليا بمدينة القدس المحتلة الشيخ عكرمة صبري، من منزله في حـي الـصوانة بـالطور بالقـدس 

 .المحتلة

إلى مركز شرطة المسكوبية، وذهب ورفض الشيخ عكرمة صبري اعتقاله واقتياده بسيارة المخابرات 
  .بسيارته الشخصية رفقة محاميه حمزة قطينة

  ".نحن مع األقصى وسنبقى ندافع عنه:" وقال الشيخ عكرمة لحظة اعتقاله

وأوضح محاميه حمزة قطينة أن اعتقال الشيخ صبري يأتي بسبب تصريحاته حول المسجد األقصى 
  .المبارك

وط إســرائيلية إلعــادة فــتح المــسجد األقــصى المبــارك أمــام وكــان الــشيخ صــبري أكــد رفــضه أي شــر
  .المصلين يوم األحد المقبل بعد نحو شهرين من اإلغالق بسبب جائحة كورونا

وتعرض الشيخ لالعتقال عديد المرات، كما أُبعد عـن المـسجد األقـصى بـسبب دفاعـه عنـه، ورفـض 
  .مخططات االحتالل الرامية إلى بسط السيطرة عليه

  ٢٩/٥/٢٠٢٠صحافة الفلسطينية صفا وكالة ال

***  

  

  

  

  



 

١٧

  ًاالحتالل يصدر قرارا بمصادرة قطعة أرض في سلوان إلقامة مقابر يهودية

 

سـلطات االحـتالل، قـرارا يقـضي بمـصادرة قطعـة أرض، فـي حـي وادي   أصـدرت–  وكـاالت–القدس 
 ".مقبرة لليهود"الربابة في بلدة سلوان، الستخدامها 

أن ســلطات االحــتالل أصــدرت قــرارا بمــصادرة قطعــة   ســلوان–ادي حلــوة وأوضــح مركــز معلومــات و
أرض تتجــاوز مــساحتها أكثــر مــن دونــم ونــصف الــدونم، إلقامــة وبنــاء مقــابر لليهــود فــي المكــان، وأمهلــت 

 .المتضررين من القرار أسبوعين لالعتراض على القرار أمام المحاكم المختصة

بدأتا قبل عدة سنوات بزراعة القبور الوهميـة " ة واآلثارسلطتي الطبيع"وأوضح مركز المعلومات أن 
في حي وادي الربابة بشكل خاص، حيث توجد مساحات واسعة من األراضي التي يمنع أصحابها من البناء 

 .عليها أو زراعتها

وأضـاف المركـز إن عــدة مـشاريع تحـاول ســلطات االحـتالل تنفيـذها فــي حـي وادي الربابـة باعتبــاره 
  .لمسار للحدائق التوراتية المحيطة بالقدس القديمةاالمتداد وا

  ٢٩/٥/٢٠٢٠االيام 

***  

  االحتالل يعتقل مرابطة ويمنع المصلين من الوصول لألقصى.. القدس

 

قـوات االحـتالل ظهـر اليـوم الجمعـة المرابطـة المقدسـية هنـادي الحلـواني   اعتقلت–القدس المحتلة 
 .مبارك في القدس المحتلةمن منطقة باب األسباط بالمسجد األقصى ال

كما منعت قوات االحـتالل المـواطنين مـن الوصـول إلـى المـسجد األقـصى ونـصبت عـشرات الحـواجز 
  .في محيط البلدة القديمة وساحة الغزالي

وتمكن عدد من المواطنين من أداء الصالة أمـام بـاب األسـباط رغـم القيـود وانتـشار جنـود االحـتالل 
  .بشكل مكثف في المنطقة

نذ ساعات صـباح اليـوم نـصب االحـتالل عـدة حـواجز فـي أزقـة وشـوارع البلـدة القديمـة المؤديـة وم 
  .األقصى لمنع المواطنين من الوصول للمسجد ألداء صالة الجمعة

ً يومــا األمــر الــذي دفــع نــشطاء مقدســيون إلطــالق ٦٨يــشار إلــى أن المــسجد األقــصى مغلــق منــذ  
  .ططات االحتاللدعوات إلعادة فتحه وقطع الطريق على مخ

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس 

***  

  

  



 

١٨

  االحتالل يعتقل شقيقين من سلوان ويستدعي آخرين في القدس

 

مـساء اليـوم –قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي  اعتقلـت – الفلـسطيني لإلعـالم  المركـز– القدس المحتلـة
 .ستدعت آخرين للتحقيق شقيقين بعد مداهمة منزلهما في بلدة سلوان شرق القدس المحتلة، وا-الخميس

ّوذكــر شــهود عيــان أن قــوة مــن جــيش االحــتالل والــشرطة، داهمــت منــزل الــشقيقين ضــياء ومحمــد 
 .بيضون، من حي وادي حلوة ببلدة سلوان، قبل أن تعتقلهما وتقتادهما إلى أحد مراكز التحقيق

العمـل "ول وفي سياق آخر، استدعت قوات االحتالل القائد الكـشفي مـاهر محـيس، وحققـت معـه حـ
 ".والتحضير واالستعدادات لتقديم الخدمات للوافدين إلى األقصى مع إعادة فتحه فجر األحد القادم

ّوأفاد الكشفي محيسن أنه تم اإلفراج عنـه بعـد التحقيـق معـه شـرط اإلبعـاد أسـبوعين عـن األقـصى، 
 .وعدم االتصال مع شخصيات في الكشافة

؛ للتحقيــق معــه فــي مركــز ) عامــا٢٦(د محمــد دربــاس كمــا واســتدعت قــوات االحــتالل الــشاب أحمــ
  .تحقيق شرطة صالح الدين بمدينة القدس، وهو من سكان بلدة العيسوية

  ٢٨/٥/٢٠٢٠المركز الفلسطيني لالعالم 

*** 

   بنيته إبعاده عن القدسًاالحتالل يسلم مقدسيا قرارا

 

ح الخمـيس، األسـير المحـرر مخـابرات االحـتالل االسـرائيلي، صـبا سـلمت –  صفا–القدس المحتلة 
 ".تحريك فعاليات تهدد أمن المنطقة"ًعنان عيسى نجيب، قرارا عن نيتها إبعاده عن القدس، بحجة 

أن مخابرات االحتالل اتصلت معه ليلة " صفا"وذكر عنان نجيب في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة 
ًكوبية، ولدى وصوله سلمته قرارا عن  بمركز شرطة المس٤أمس وطلبت منه المثول أمامها اليوم في غرف 

 .نيتها إبعاده عن القدس

ســاعة لالعتــراض علــى قــرار  ٧٢وأضــاف أن القــرار صــادر عــن قائــد الجبهــة الداخليــة، منحــه فيــه 
وتعتبــر هــذه المــرة الرابعــة التــي تــستدعي مخــابرات االحــتالل نجيــب خــالل شــهر رمــضان والعيــد، إذ .اإلبعــاد

ام منزلــه وتفتيــشه وتخريــب محتوياتــه، ومثــل أمامهــا فــي أول يــوم مــن عيــد اعتقــل خــالل الــشهر بعــد اقتحــ
 لمــدة عــام، واعتقــل فــي ٢٠١٥وأوضــح عيــسى أن ســلطات االحــتالل أبعدتــه عــن القــدس فــي عــام .الفطــر

 . سنوات٤سجون االحتالل ألكثر من 

ة، مــن ســكان بيــت حنينــا شــمال القــدس المحتلــ) ًعامــا٤٦(يــذكر ان األســير المحــرر عنــان نجيــب 
  . أطفال٣متزوج ولديه 

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  



 

١٩

  االحتالل يجبر مسنة مقعدة على هدم منزلها ذاتيا.. القدس

 

بلديـة االحـتالل فـي القـدس، المـسنة المقدسـية رسـمية كـساب بـشير مـن   أجبرت–القدس المحتلة 
 .ا ذاتيا بحجة عدم الترخيصبلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة على هدم منزله

وأفـادت مـصادر محليـة، بـأن الحاجـة كـساب شـرعت بهـدم منزلهـا، بعـد تهديـد االحـتالل لهـا بغرامـة 
  .مالية عالية قد تصل لعشرات آالف الشواكل، في حال نفذت طواقم االحتالل عملية الهدم

عناتهــا مــن عــدة ورغــم أن المــسنة كــساب مقعــدة، وال تــستطيع المــشي علــى قــدميها، إلــى جانــب م
 أعوام وبكل السبل للحصول على رخـصة بنـاء، دفعـت خاللهـا مبـالغ ٧أمراض مزمنة، إال أنها سعت خالل 

  .مالية كبيرة، دون جدوى

  قمع وتهجير

وحـسب مـدير مركـز القــدس للحقـوق االقتـصادية واالجتماعيـة زيــاد الحمـوري فـإن االحـتالل يــضغط 
  .لذاتي لتحطيمهم نفسياعلى المقدسيين من خالل عمليات الهدم ا

سياســة الهــدم الــذاتي تــدلل علــى غطرســة االحــتالل ومــا يمارســه مــن قمــع "وأضــاف الحمــوري، أن 
وتهجير بحق الفلسطينيين فـي مدينـة القـدس المحتلـة، الـذين يعـانون لبنـاء بيـت لهـم لكـي يـساعدهم علـى 

  ".ل وعلى رب األسرةصمودهم في القدس، فيأتي قرار الهدم وهذا مؤلم نفسيا جدا على األطفا

  تهديد دائم

ويقطــن آالف المقدســيين بالمدينــة تحــت تهديــد إســرائيلي دائــم بهــدم منــازلهم ومنــشآتهم التجاريــة، 
ُبعدما أصدرت بلدية االحتالل أوامر هدم بحقها أو أنها تجبرهم على هدمها بأنفسهم ّ.  

قي القـدس الـذين اضـطروا وفي العام الماضي، طرأ ارتفـاع كبيـر علـى عـدد الفلـسطينيين سـكان شـر
إلى أن يهدموا بأنفسهم منازلهم أو أجزاء منها، بعد أن زعم االحتالل أن بنائهـا يـتم دون تـرخيص، ويختـار 
السكان هذه الطريقة لكي يتجنبوا دفع عشرات آالف الشواكل لبلدية االحتالل في مدينة القدس المحتلة فـي 

  ".حال نفذت هي الهدم

ــ  ١٧٣وة المخــتص بالــشؤون المقدســية، فــإن قــوات االحــتالل هــدمت وبحــسب مركــز معلومــات حل
 منشأة هدمت ذاتيا بأيـدي أصـحابها، وتـشمل ٥١، من ضمنها ٢٠١٩منشأة في مدينة القدس خالل العام 

  .منشآت قيد اإلنشاء

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة قدس برس 

***  

  

  



 

٢٠

  االحتالل يمنع ترميم الحرم اإلبراهيمي ويصادر أرضا بسلوان

 

قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، أمــس الخمــيس، لجنــة إعمــار الخليــل مــن   منعــت–المحتلــة فلــسطين 
استكمال أعمال الترميم والصيانة فـي الحـرم اإلبراهيمـي، بينمـا فـي سـلوان صـادرت أرضـا لفلـسطينيين بغيـة 

 .تحويلها لمقبرة لليهود

 منعــت مــوظفي لجنــة وقــال مــدير الحــرم اإلبراهيمــي الــشيخ حفظــي أبــو ســنينة، إن قــوات االحــتالل
 .اإلعمار من استكمال أعمال الترميم بالحرم، بحجة عدم حيازتهم على تصريح

وأوضح أن العمل داخل الحـرم اإلبراهيمـي مـن صـالحيات وزارة األوقـاف والـشؤون الدينـة بالتنـسيق 
 .مع لجنة اإلعمار، وأن هذا اإلجراء يأتي في إطار محاوالت االحتالل فرض سيطرته على الحرم

ومنعت قوات االحتالل الموطنين من الوصول إلى الحرم اإلبراهيمـي ألداء صـالة الفجـر، بعـد إعـادة 
فتحه أمام المصلين في إطار تخفيف اإلجراءات االحترازية، التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمنع انتـشار 

 .فيروس كورونا

مـن الـشهر الجـاري، علـى مـشروع يذكر أن وزير األمن األسـبق، نفتـالي بينـت، صـادق فـي الثالـث 
استيطاني في مدينة الخليل، يتضمن االستيالء على أراض فلـسطينية خاصـة فـي محـيط الحـرم اإلبراهيمـي، 

  .إلقامة طريق يمكن المستوطنين واليهود من اقتحامه، فضال عن إقامة مصعد لهم

  ١٧ صفحة ٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

***  

  سالهيئة االسالمية المسيحية لنصرة القد

  األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس

  يطالب بإجراءات أممية لوقف االستيطان

 

دعا حنا عيسى األمـين العـام للهيئـة اإلسـالمية المـسيحية لنـصرة القـدس : ”القدس العربي “–غزة 
 الفـوري لمـصادرتها والمقدسات، األمم المتحدة التخاذ التدابير الالزمة الفورية لحمـل إسـرائيل، علـى الوقـف

  .ٕاألراضي واقامتها المستوطنات في األراضي الفلسطينية المحتلة

وطالب عيسى في تصريح صحافي إلى عدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينـة القـدس، 
  .واالمتناع عن أي عمل أو أجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي للمدينة

رفـضها فـي  المجتمـع الـدولي  أن إسرائيل تعتمد على سياسة األمـر الواقـع، والتـي أعلـنوشدد على
 والنظـام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة ١٩٤٩الكثير من القرارات الدوليـة، مثـل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة لـسنة 

  .م١٩٩٨الدولية لسنة 
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ســتيطان دون االكتــراث ًتمــارس أعمــاال غيــر مــشروعة كتهويــد القــدس واال“وأشــار إلــى أن إســرائيل 
إن بقـاء الوضـع كمـا عليـه اآلن يـشكل انتهاكـا يوميـا ومـستمرا للحقـوق “، مـضيفا ”بقواعد القانون الـدولي

  .”المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ويشكل خرقا للقرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة

يـؤدي إلـى نقـل الـسيادة للقـوات المعتديـة، االحـتالل الحربـي اإلسـرائيلي لمدينـة القـدس ال “وأكد أن 
ألن االحتالل مؤقـت ومحـدود األجـل ويجـب أن ينتهـي إمـا بعـودة القـدس المحتلـة إلـى سـيادتها الفلـسطينية 

  .”األصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق األمم المتحدة

ال تخـول دولـة االحـتالل اإلسـرائيلي “ري وأشار إلى أن قواعد القانون الدولي بشأن االحـتالل العـسك
  .”إال سلطات محدودة من أجل تمكينها من إدارة اإلقليم الخاضع لسيطرتها

ــوم بهــا ســلطات االحــتالل  ــة والتــشريعية التــي تق ــع اإلجــراءات اإلداري ــأن جمي وأضــاف هــذا يعنــي ب
بيعـة الحـال علـى الوضـع القـانوني اإلسرائيلي لتغيير األمر الواقع في اإلقليم المحتل باطلة وهو ما ينطق بط

  .”لمدينة القدس المحتلة

” إسـرائيل“ُولفت إلى أن هناك عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس األمن الـدولي تطالـب فيهـا 
، ويطبــق ١٩٦٧بوجــوب احتــرام القــدس، وكلهــا تؤكــد أن المدينــة جــزء ال يتجــزأ مــن األراضــي المحتلــة عــام 

 .ألراضيعليها ما يطبق على بقية تلك ا

وطالب عيسى، األمم المتحـدة باتخـاذ التـدابير الالزمـة الفوريـة لحمـل إسـرائيل علـى الوقـف الفـوري 
ٕلمصادرتها األراضـي واقامتهـا المـستوطنات، باإلضـافة لعـدم إجـراء أي تغييـر جغرافـي أو سـكاني فـي مدينـة 

اوضـات الوضـع النهـائي القدس واالمتنـاع عـن أي عمـل أو أجـراء قـد يكـون مـن شـأنه المـساس بنتيجـة مف
  .لمدينة القدس

جدير ذكره أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، تتمثـل فـي هـدم العديـد مـن 
منازل المدينـة، وتـشريد سـكانها الفلـسطينيين، كمـا تـشتمل علـى االسـتيالء علـى أراضـي المـواطنين، وعـدم 

  .د المدينة، وطرد سكانها األصليينإصدار تراخيص بناء، ضمن اإلجراءات الرامية لتهوي

  ٧ صفحة ٣٠/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

***  
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  استيطان

 "دولة فلسطينية"ٕ وانهاء فرص قيام "الضم"نشاط استيطاني الستباق 

  مرات منذ مارس٣هدم المنازل تضاعف : االتحاد األوروبي

  

ول فـي أوروبـا والـشرق الوقت الذي تتـصاعد التحـذيرات مـن د في – »الشرق األوسط« – تل أبيب
األوسط، حتى من داخل مجموعات في إسـرائيل والواليـات المتحـدة، ضـد مـشروع ضـم األراضـي الفلـسطينية 
المحتلة إلى السيادة اإلسرائيلية، كشفت مصادر متعـددة عـن حملـة اسـتيطانية علـى األرض يقـوم بهـا قـادة 

سيع المناطق التي يخططون للسيطرة عليها، المستوطنات الستباق الحدث وتنفيذ عمليات ميدانية بهدف تو
  .بغرض وضع الجميع أمام األمر الواقع

ــة  ــى معلومــات داخليــة مــن اللجنــة األميركي  –وقالــت هــذه المــصادر إن المــستوطنين يحــصلون عل
لترسيم حدود المستوطنات، التي تنشط في المنطقة منذ خمسة شهور، ويسعون للتأثير وتعديل  اإلسرائيلية

وفـي كثيـر . ًكي يضمنوا ضم مناطق جديدة تابعة حاليا للقرى والبلدات الفلـسطينية ويريـدون ضـمهاالخرائط 
من األحيان يصطدم هؤالء بفلسطينيين يتصدون لمصادرة أراضيهم، وتقع صدامات تحسمها قوات االحـتالل 

 .اإلسرائيلي بالقوة لصالح المستوطنين

على سـبيل المثـال، تقـدم المـستوطنون إلـى الـسلطات اإلسـرائيلية بـشكوى ضـد الـسلطة الفلـسطينية 
فحــضرت قــوة عــسكرية . ألنهــا تعمــل علــى إعــادة تأهيــل شــارع المقبــرة فــي قريــة الرشــايدة شــرق بيــت لحــم

ن هدد الجنود، بعد أ» منطقة خاضعة للسيادة اإلسرائيلية«إسرائيلية وأوقفت العمل في الشارع، بذريعة أنها 
  .العمال الفلسطينيين، باالعتقال في حال العودة للعمل فيه، وأجبروهم على إزالة المعدات

ٍكما يقوم المستوطنون بعمليات سيطرة على أراض فلسطينية في غور األردن ومنطقة أريحا شـمال 
هـو التمهيـد لفـرض البحر الميت وفي المرتفعات الجبلية عنـد مدينـة طوبـاس فـي الـشمال، للهـدف نفـسه، و

ًويالحــظ أيــضا أن قــوات االحــتالل تــصعد مــن . واقــع الــضم وتوســيع نطــاق رقعتــه ليــشمل أراضــي جديــدة
ًالتــي تعتبــر مخزونــا للــضم، إذ تــوزع عــشرات أوامــر » ج«ممارســات هــدم البيــوت الفلــسطينية فــي المنــاطق 

أمـس الجمعـة، أن ممثلـي بعثـات وكشفت مصادر سياسـية فـي رام اهللا، . الهدم وتنفذ بنفسها عمليات الهدم
ــذ  ــسلطات اإلســرائيلية تنفي ــوا عــن قلقهــم مــن مواصــلة ال ــدس ورام اهللا أعرب ــي الق ــي ف دول االتحــاد األوروب
عمليــات الهــدم فــي الــضفة الغربيــة والقــدس الــشرقية المحتلــين، التــي ازدادت بــشكل واضــح منــذ بدايــة هــذا 

  .العام

صدر عنها، أن عمليات الهدم، بما فيها هـدم منـشآت وأوضحت بعثات االتحاد األوروبي، في بيان 
ًممولة من االتحاد األوروبي ودوله األعضاء، أدت إلى تشريد العديد مـن الفلـسطينيين، والتـأثير سـلبا علـى 

إنه في الوقت الـذي رحبـت البعثـات بالتعـاون الفلـسطيني اإلسـرائيلي «: وقال البيان. المجتمعات الفلسطينية
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، تابعـت بقلـق اسـتمرار عمليـات الهـدم منـذ تفـشي الوبـاء فـي أوائـل مـارس )١٩ -وفيـد ك(لمكافحة جائحـة 
  .»الماضي، وخالل شهر رمضان، التي تضاعفت ثالث مرات مقارنة بالعام الماضي

من أن تؤدي النشاطات االستيطانية الميدانية » تايمز أوف يسرائيل«وفي تل أبيب، حذرت مؤسسة 
. ، وفـي أساسـها قـرار الـضم التوسـعي، إلـى القـضاء التـام علـى حـل الـدولتينوممارسات االحـتالل المختلفـة

  .وقالت إن كثيرين باتوا يؤيدون التوجه لحل الدولة الواحدة، بشرط ضمان المساواة بين جميع المواطنين

  ٣٠/٥/٢٠٢٠الشرق األوسط 

*** 

  تقارير

 الدولة الفلسطينية لن تكون دولة وال مستقلة: نتنياهو

 "الضم"رائيلي يدير سيناريو حرب لما بعد الجيش اإلس

  

الوقت الذي يوضح فيه رئيس الوزراء اإلسـرائيلي، بنيـامين نتنيـاهو،  في – مجلي  نظير– تل أبيب
أن خطة الرئيس األميركي دونالـد ترمـب لتـسوية الـصراع لـن تـؤدي إلـى قيـام دولـة فلـسطينية مـستقلة، وأن 

خف بالرفض العربي والفلسطيني لمشروع ضم منـاطق فـي الـضفة ، است»ًعمليا«هذه الدولة لن تكون دولة 
، بينما أعلنت القيادة العسكرية أنهـا »لن يحدث شيء«: الغربية، بالقول لمن يحذرون من انفجار صدامات

ًحــول األحــداث التــي ســتعقب قــرارا إســرائيليا ) »لعبــة حــرب«: أو باللغــة العــسكرية(ًســتجري ســيناريو حربيــا  ً
  .بالضم

صادر عسكرية إنه على الرغم من أن نتنياهو وكذلك وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل، وقالت م
بينــي غــانتس، لــم يــشركا قيــادة الجــيش حتــى اآلن فــي مــسارات اتخــاذ القــرارات حــول الــضم، فإنهــا قــررت 

  .»كونه يتعلق بأمور ذات آثار استراتيجية دراماتيكية«التعاطي مع هذا السيناريو 

در أن الجيش بدأ اإلعداد لسيناريو قرار الضم منـذ ثالثـة شـهور، وأن رئـيس أركـان وأضافت المصا
الجيش، أفيف كوخافي، أصدر تعليمات لجميع الوحدات المعنية في الجيش باالستعداد لمواجهة تبعات ضم 

ه وتقـرر أن يجـري قـادة هـذ. األراضي على صعيد التطبيق العملي، وكذلك على الصعيدين القضائي والمدني
، بمشاركة الشرطة وحرس الحدود وجهاز األمـن »لعبة حرب«: الوحدات في رئاسة األركان، بعد غد االثنين

  .، لغرض االستعداد لكل االحتماالت والسيناريوهات)الشاباك(العام 

 الطالعهـاوحسب مصدر في رئاسة األركان، سيعرض الجيش على القيادة السياسية نتـائج دراسـته 
ومــع ذلــك فــإن . لــضم، وكيــف ســيواجه الجــيش هــذا التحــدي ويــوفر للنــاس األمــن الــالزمعلــى أثمــان قــرار ا

ٕليس واضحا بعد ماذا سيحتوي قرار الضم وما هو حجمه، وان كان «الجيش يعتبر هذه اللعبة ناقصة؛ ألنه  ً
ًسيــشمل غــور األردن فقــط، أو مزيــدا مــن الكتــل االســتيطانية، وهــل ســيكون بمثابــة ضــم جغرافــي أو فــرض 
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ولكنه سيحاول فحص رد فعـل الـشارع الفلـسطيني، الـذي يبـدي حتـى اآلن عـدم اكتـراث . قانون اإلسرائيليال
  .»مبهم

ًولفـــت المـــصدر إلـــى أن الجـــيش ســـيفحص إن كـــان هـــذا الهـــدوء مخططـــا، أم أنـــه هـــدوء مـــا قبـــل 
محمـود هل سيمضي الرئيس . ًوما هو دور السلطة الفلسطينية وكيف سيتطور من اآلن فصاعدا. العاصفة

، في الضفة الغربيـة أو »الجهاد اإلسالمي«و» حماس«ًعباس قدما في التصعيد؟ وكيف سيكون رد حركتي 
  ؟في قطاع غزة

مــن جهتــه، خــرج رئــيس الــوزراء، نتنيــاهو، بتــصريحات حــاول فيهــا تهدئــة حلفائــه المــستوطنين، 
دفها تمرير مخطط إقامة دولة ه» مصيدة«فهناك تيار قوي يعتبرها . المختلفين فيما بينهم حول خطة ترمب

ًالدولـة الفلـسطينية سـتقوم حتمـا فـي «وهناك تيار يرى أن . فلسطينية، ولذلك يعارضون الخطة من أساسها
المستقبل، فدعونا ننتهز الفرصة اليـوم ونقيمهـا وفـق شـروطنا نحـن، بـدعم مـن اإلدارة الـصديقة فـي البيـت 

  .»األبيض

خطـة « اليمينيـة، وافـق نتنيـاهو علـى التعبيـر القائـل إن »يـسرائيل هيـوم«وفي مقابلـة مـع صـحيفة 
هـذه الدولـة لـن «ً؛ لكنـه قـال أيـضا إن »تنطوي على فرصة تاريخية لتغيير االتجاه التاريخي) صفقة القرن(

ٕتقوم في القريب، بسبب الرفض الفلسطيني، وان قامت فلن تكون دولة حقيقيـة، وان هـذه الدولـة لـن تكـون  ٕ
  .»مستقلة

فهنالـك طريـق «اهو إنـه ال يعتقـد أن المبـادرة األميركيـة سـتكون نهايـة للعمليـة الـسياسية وقال نتني
للمرة األولى منذ قيـام «: وسخر من حلفائه الذين يتهمونه بالتراجع عن الضم، بقوله. »طويل ما زال أمامنا

ن ثــم بــضم ًإســرائيل، نجحــت، أنــا ولــيس هــم، فــي الحــصول علــى اعتــراف أميركــي، أوال بــضم هــضبة الجــوال
هـذه قـرارات ). الضفة الغربية(للقدس، واآلن سيأتي اعتراف أميركي بضم أراضي الوطن في يهودا والسامرة 

  .»ترمب، ومن تحدث معه هو أنا، وليس أي شخص آخر

  .»ًالضم هو جزء من رزمة تتضمن أيضا إقامة دولة فلسطينية«وهنا يذكره الصحافي بأن 

زمـة توجـد فرصـة تاريخيـة لتغييـر وجـه التـاريخ الـذي كـان أحـادي داخـل هـذه الر«: فيجيب نتنيـاهو
كل الخطط السياسية التي عرضت علينا في السابق شملت تنازالت عن مناطق في أرض إسـرائيل، . االتجاه

  .هنا يوجد شيء معاكس. ٕ وتقسيم القدس وادخال الجئين١٩٦٧عودة إلى خطوط 

ــوب مــن الف ــل المطل ــازل؛ ب ــا التن ــا من ــيس مطلوب ــازلًل ــسطينيين التن ــى . ل ــأتوا إل ــى ي ــن ننتظــر حت ول
ًولكي يصبحوا شـركاء فـي المفاوضـات، سـيكون علـيهم أوال تطبيـق . نحن سنكمل مسيرة الضم. المفاوضات

عشرة شروط صعبة، منها القبول بالـسيادة اإلسـرائيلية علـى المنطقـة الغربيـة لنهـر األردن، والموافقـة علـى 
 دخــول أي الجــئ إلســرائيل، وعــدم إزالــة أي مــستوطنة، وقبــول ســيادة إبقــاء القــدس مدينــة موحــدة، وعــدم

فـي ) السيد أمن(ويجب عليهم االعتراف بأننا . إسرائيلية على مناطق واسعة في يهودا والسامرة، وغير ذلك
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هنــاك مــن ). يعتبــره ترمــب دولــة(فــإذا وافقــوا علــى كــل ذلــك، عنــدها يكــون لهــم كيــان خــاص . كــل المنطقــة
  .»)لكن، يا بيبي، هذه لن تكون دولة: (ياسي أميركيسيقول، بحسب س

ًوأوضح نتنيـاهو أيـضا أن آالف الفلـسطينيين الـذين يعيـشون فـي غـور األردن سـيبقون فـي جيـوب 
فلـــسطينية، ولـــن تفـــرض الـــسيادة اإلســـرائيلية علـــيهم؛ لكـــنهم ســـيكونون خاضـــعين للمـــسؤولية األمنيـــة 

شككوا فيها بخروج قـرار الـضم إلـى » كحول لفان«ي قيادة ورفض تصريحات عدد من حلفائه ف. اإلسرائيلية
  .»في هذا الضم) كحول لفان(سننفذ وسيؤيدنا حلفاؤنا في «: حيز التنفيذ، وقال

وســئل نتنيــاهو عــن إيــران، فقــال، إن مــشروعها للتــسلح النــووي هــو إرهــاب نــووي بكــل مــا تعنيــه 
ًنــووي، هــذا يقتــضي عمــال أمنيــا وسياســيا فــي موضــوع األمــن العــسكري ضــد اإلرهــاب ال«: وأضــاف. الكلمــة ً ً

: وسـئل. »ًواستخباراتيا، مثل العمليات التـي أمـرت بهـا، بمـا فـي ذلـك الغـارة علـى األرشـيف النـووي اإليرانـي
ٕواذا تم انتخـاب ترمـب لواليـة ثانيـة فـسيذهب نحـو . ًهناك تقديرات تقول إن اإليرانيين في وضع صعب جدا«

. »مــاذا تعتقــد بــشأن إمكانيــة اتفــاق نــووي آخــر؟. ون منــاص ســيذهبون معــهاتفــاق محــسن، واإليرانيــون د
أنــا أقــدر موقــف الواليــات . نحــن نحــافظ علــى أال يــتمكن اإليرانيــون مــن التــزود بالــسالح النــووي«: فأجــاب

مــع كــل تقــديري لــصداقة . المتحــدة، ولكــن إســرائيل يجــب أن تكــون قــادرة علــى الــدفاع عــن نفــسها بنفــسها
إذا . حدة والخطوات المهمة للرئيس ترمب، فإنني ألتزم بـأال تحـصل إيـران علـى الـسالح النـوويالواليات المت
 نقطة التي نشرها وزير الخارجية األميركـي كـشروط للتفـاوض، فـإن األمـر ال يجـب أن يقلـق ١٢تم اتباع الـ

  .»أنا أشك في أن اإليرانيين سيكونون مستعدين لقبول هذا على أقل تقدير. إسرائيل

  ٢٩/٥/٢٠٢٠شرق األوسط ال

*** 

  الفلسطينيون أمامهم عشرة شروط حتى يحصلوا على كيانهم: نتنياهو

 

 لتفاصـيل رؤيته عن نتنياهو، بنيامين الصهيوني، العدو وزراء رئيس أعلن –وكالة القدس لألنباء 
ــق ــصهيوني االحــتالل ســيادة تطبي ــى ال ــسطينية األراضــي عل ــة، الفل ــا المحتل ــة يعــرف م  أراضــي ضــم "بعملي
  ". الضفة

 بـسط علـى الفلـسطينيين موافقة حال في إنه): هيوم يسرائيل (صحيفة نقلت ما وفق نتنياهو، وقال
 األمنية على كافة أراضـي الـضفة الغربيـة واألغـوار، فـإنهم سيحـصلون علـى كيـانهم الخـاص، الـذي السيادة

واعتبـر أن .  علـى حـد زعمـه-لهـم" ةدول"، بأنها )صفقة القرن(تحدده خطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
 شروط تتعلق بإمكانية منح الفلسطينيين مثل هذا الكيان، وتتمثل في فرض سيادة االحتالل علـى ١٠هناك 

، وعـدم عـودة أي الجـئ، والـسيطرة "إلسـرائيل"المستوطنات في الضفة واألغوار، واالعتـراف بالقـدس موحـدة 
  ". إسرائيل"األمنية الكاملة لـ
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ًرصة تطبيق السيادة على الضفة الغربية وخاصة مناطق غور األردن، ستكون تاريخية، وزعم أن ف
هنـاك فرصـة تاريخيـة لتغييـر "وقـال . ًمعتبرا ذلك بأنه ال ينهـي فرصـة إمكانيـة المفاوضـات مـع الفلـسطينيين

تتـضمن االتجاه التاريخي الـذي كـان فـي اتجـاه واحـد طـوال الوقـت، جميـع الخطـط الـسياسية الـسابقة كانـت 
، وتتحــدث عــن تقــسيم القــدس، وحــل قــضية ١٩٦٧بــشأن المنــاطق، حتــى حــدود عــام " إســرائيلية"تنــازالت 
  ". الالجئين

ًوفيمــا يتعلــق بوجــود جيــوب فلــسطينية فــي المنــاطق التــي ســتطبق فيهــا الــسيادة خاصــة بمنطقــة 
ال، "، قــال نتنيــاهو "يةاإلســرائيل"األغــوار ووجــود اآلالف مــن الــسكان فيهــا، وعــن إمكانيــة مــنحهم الجنــسية 

ًهناك تجمع أو تجمعين، لست مضطرا لتطبيـق الـسيادة .. ًسيبقون في تلك الجيوب، ولن نضم أريحا كاملة 
". سيبقون رعايا بحكـم هـويتهم الفلـسطينية، ولكـن الـسيطرة األمنيـة هنـاك سـتكون لنـا.. على تلك المناطق 

ونقـل الـسفارة " إسرائيل"تراف األمريكي بالقدس عاصمة لـاالع" إسرائيل"وتفاخر نتنياهو، بأنه هو من جلب لـ
هنــاك، وكــذلك االعتــراف بمرتفعــات الجــوالن، والترتيبــات الجاريــة لالعتــراف األمريكــي بتطبيــق الــسيادة علــى 

  . الضفة الغربية وغور األردن

ق وحول ما جاء في خطابه بشأن ضرورة تنفيذ خطوة تطبيق السيادة بحكمة، وهل كان يقـصد القلـ
مــن أي خطــوة لمحاســبته فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة، أكــد علــى أنــه قلــق مــن ذلــك وكــان يقــصد بالفعــل 

نحـن سـندافع عـن الـوطن وجنودنـا "وقـال . بارتكـاب جـرائم حـرب" إسـرائيل"محكمة الجنايات التي باتت تتهم 
والت إيــران لتطــوير وقادتنـا ضــد تلــك االتهامــات، مـا يجــري لعبــة ســخيفة، ففـي الوقــت الــذي نقاتــل فيـه محــا

  ".ًأسلحة نووية، هناك من يريد محاكمتنا دوليا، ولذلك يتعين علينا محاربة ذلك

  ٢٨/٥/٢٠٢٠ وكالة القدس لألنباء

*** 

  شؤون مقدسية

  "فتح األقصى"المؤتمر الشعبي يدعو ألوسع مشاركة في جمعة 

 

طنين فـي مدينـة القـدس المـؤتمر الـشعبي لفلـسطينيي الخـارج المـوا دعـا –  صـفا–القدس المحتلـة 
والــضفة الغربيــة والــداخل المحتــل باســتنهاض الهمــم للزحــف بــاآلالف نحــو المــسجد األقــصى المبــارك اليــوم 
ًالجمعة وأداء الصالة فيه لكسر قرارات العدو بتحديـد أعـداد المـصلين، وبفـرض سـقف خمـسين شخـصا فـي 

 .ة باقتحامه وتدنيس حرمتهالمصليات المسقوفة، في الوقت الذي تسمح فيه لقطعان الصهاين

فلنجعلها بحق جمعة فـتح األقـصى بـاإلرادة "، الجمعة، "صفا"وقال المؤتمر في بيان له وصل وكالة 
الشعبية، وبسواعد شـبابنا وشـاباتنا، وشـيبنا، ونـسائنا، فأمـام القـدس تهـون التـضحيات، ومـن أجـل القـدس 

 ".تهون األرواح والمهج
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وجعــل الجمعـة يــوم عـز وانتــصار إلرادة "ن مـع القــدس وأهلهـا، ودعـا للتعبيـر عــن الغـضب والتــضام
  ".شعبنا على إرادة جالديه ومغتصبي حقوقه في أرضه ووطنه

وحــذر المــؤتمر الــشعبي مــن أن االحــتالل يــسعى لتقــويض منجــزات هبــة البوابــات اإللكترونيــة عــام 
  .العدو، وهو ما يتطلب اليقظة والمبادرة لحمايتها، وتفويت الفرصة على ٢٠١٧

وأشار الى أن االحتالل يعتقل ويبعد حراس األقصى ومرابطوه ويعتدى عليهم لتحقيق أهدافه بتهويد 
  .المسجد وبناء الهيكل المزعوم في مكانه

  ٢٩/٥/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

***  

 أوقاف القدس تعمم االجراءات الوقائية لرواد المسجد االقصى

  

ائـرة األوقـاف اإلسـالمية وشـؤون الـمـسجد األقـصى الــمبارك اإلجـراءات د  عممـت– القدس الشريف
الوقائية الواجب االلتزام بها عند دخول المسجد عقب قرار مجلس األوقاف والشؤون والمقدسـات اإلسـالمية 

  .إنهاء تعليق وصول الـمصلين وفتح جميع أبوابه اعتبارا من األحد المقبل

ليـوم الخمـيس جميـع الـمـصلين ورواد الـمـسجد األقـصى الــمبارك، ودعت دائرة األوقاف فـي بيانهـا ا
ٕالــى االلتــزام بوضــع الكمامــة واحــضار ســجادة للــصالة، والخــضوع لفحــص الحــرارة أثنــاء الــدخول للمــسجد، 
مــشددة علــى األخــذ بــسياسة التباعــد الجــسدي وعــدم االحتكــاك أثنــاء الــدخول والخــروج مــن الـمــسجد وأداء 

ًلخطوط واألماكن التي وضـعت للمباعـدة بـين المـصلين سـواء األمـاكن الـمـسقوفة أو فـي الصالة، وااللتزام با
  .الساحات

كما دعت إلى االهتمام بنظافـة الـمـسجد وأمـاكن الوضـوء والحمامـات، مناشـدة مـن يعـانون مـن أي 
  .ًأعراض مرضية عدم الحضور إلى الـمسجد حرصا على سالمة الجميع

وليتها التامـة اتجـاه الـمـسجد األقـصى الــمبارك، والــمقدسات، مـشيرة وأكدت الدائرة أنهـا تقـوم بمـسؤ
ٕإلى أن مرجعية القرارات سواء بفتح الـمسجد أو تعليق الحضور إليه وادارة الـمكان وغير ذلـك مـن القـرارات،  ً
هو مجلس األوقاف والـشؤون والــمقدسات اإلسـالمية ووزارة األوقـاف والـشؤون والــمقدسات اإلسـالمية فـي 

  .مانع

وشددت الدائرة على ضرورة التعاون مع حراس وموظفي الـمسجد األقصى الـمبارك، مشيرة الى أننـا 
في وقت نحن أحوج فيه لوحدة الكلمـة ووحـدة الـصف لحمايـة أقـصانا وأنفـسنا، ولتـسود روحانيـة الـمـسجد "

  )بترا". (في الصلوات وعبادة اهللا عز وجل بعد غياب طويل عنه

  ٣ صفحة ٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

*** 
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  آراء عربية

  المسجد األقصى في قلب معادلة الصراع على حسم هوية القدس

 علي ابو حبلة

 مليـون شـيقل لمـا قـال عنـه ٢٠٠أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، تخصيص مبلغ 
 إلسـرائيل تطوير وتعزيز القدس، ونقل موقع صحيفة معاريف عن نتنياهو أن هذه الخطـوة مهمـة بالنـسبة«

ًفي عصر كورونا، مشيرا إلى أن القدس ستبقى دائما في أولويات حكومته وبحـسب مـراقبين، فـإن الهـدف . ً
إن الحفاظ على األراضي الفلسطينية والوقـوف .من هذا المبلغ، إقامة مشاريع تهويدية في المدينة المقدسة

 األساسـية القـدس تـشكل الحمايـة في وجه االسـتيطان غيـر الـشرعي والوقـوف والتـصدي لمـا يـسمى تطـوير
للحفـاظ علــى هويــة وعروبــة القــدس وتــأتي اتفاقيــة حمايــة القــدس والمقدســات التــي وقعهــا الــرئيس محمــود 
عباس مع الملك عبد اهللا الثاني للوقوف في وجه عملية التهويد للقدس واألقصى، يلعـب األردن دورا مهمـا 

لممارسـات االسـرائيلية التـي تـستهدف تهويـد األقـصى في عملية التـصدي ومالحقـة سـلطات االحـتالل ضـد ا
 حــافال باالنتهاكــات اإلســرائيلية فــي القــدس والتــي شــملت الــسكان ٢٠١٩والمقدســات االســالمية، كــان عــام 

ّومقدســاتهم ومنــازلهم وحتــى قبــورهم، ولعــل أبرزهــا انطــالق شــرارة هبــة بــاب الرحمــة، والتحــول النــوعي فــي 
ألقصى، ولم يطو العام صـفحات أيامـه األخيـرة قبـل أن يـسجل انتهاكـا خطيـرا اقتحامات المتطرفين للمسجد ا

يخوض المقدسيون هذه األيام مع االحتالل .ٕجديدا بإغالق االحتالل مؤسسات فلسطينية وايقاف عمل أخرى
 اإلسرائيلي معركة الحسم النهائي لهويـة القـدس الدينيـة والثقافيـة والـسكانية، ولـم تـنجح محـاوالت االحـتالل
في حسم هذه المعركة حتى اآلن، لكنها في الوقت ذاته لم تبلغ نهايتها، ورغم خطرها فإنها تأتي في لحظة 

المواجهـات داخـل الحـرم القدسـي ال تتوقـف .أزمة إسرائيلية وتراجع أميركي، وهذا ما يجعلهـا مرشـحة للفـشل
ن التـصدي للمخطـط الـصهيو بين المقدسيين وشرطة االحتالل، مخطـط نتنيـاهو لتهويـد القـدس لـن يمـر دو

أمريكي والمقدسيين أمام تحديات تجدد الحراك الشعبي المقدسي ضمن جهود حسم هوية المدينة وتتمحـور 
  -:في أربع محاور 

 بــدءا مــن هبــة بــاب ٢٠١٩ ويتعلــق بالمــسجد األقــصى الــذي شــهد أربــع مواجهــات فــي -:المحــور األول 
 واقتحام األقصى، وموسم أعياد رأس السنة العبرية والعرش، الرحمة، مرورا باقتحام المتطرفين في رمضان،

وهــذا المحــور ســيتجدد تحــت العنــاوين ذاتهــا بــسبب المحــاوالت االحتالليــة المــستمرة إلغــالق مــصلى بــاب 
الرحمة، كما أن حالة التزامن بين العشر األواخر مـن رمـضان وعيـد األضـحى مـع األعيـاد اليهوديـة سـتبقى 

 .، مما سيجعلها عناوين مواجهة أكيدة في العامين المقبلين٢٠٢١ و٢٠٢٠مستمرة في عامي 

 يتعلق بإجهـاض الفعـل الـشعبي المقدسـي، وبلـدة العيـسوية هـي ميـدانها األساسـي، -:أما المحور الثاني  
حيث لم تتوقف حمـالت القمـع إلخـضاع تلـك البلـدة، وبالمقابـل لـم تتوقـف مقاومتهـا الـشعبية الرافـضة لهـذا 

 .هي جبهة مرشحة لالنتقال لمراكز أخرى مثل حي رأس العامود والبلدة القديمةاإلخضاع، و
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 هي توسيع حدود القدس لتصبح المدينة المعترف بهـا أميركيـا، وتمتـد حتـى مـشارف -:أما المحور الثالث 
 ، إال أن هذا٢٠١٨طريق أريحا شرقا، وقد شهدت محاولة إسرائيلية فاشلة للتوسع تجاه الخان األحمر في 

 .الفشل ال يغلق ملف توسيع حدود القدس الذي سيبقى مفتوحا

 تتعلق بضرب رموز الوجود الفلسطيني المؤسسية والثقافية، وتحـت هـذا البـاب أغلقـت -:ما المحور الرابعأ
مكاتــب التربيــة والتعلــيم فــي القــدس، وأوقــف عمــل التلفزيــون الرســمي، ولوحقــت أعمــال وتحركــات كــل مــن 

لقد انتصر المقدسيون في معركة باب .قدس، وهو اتجاه مرشح لالستمرار والتصاعدمحافظ ووزير شؤون ال
الرحمة وحالوا دون تحويله لكنيس يهـودي، األقـصى مـا زال فـي عـين العاصـفة ومحـور الـصراع ومحـاوالت 
تهويــده وتغييــر الوضــع القــائم مــا زالــت مــستمرة علــى كافــة المــستويات وهــو فــي صــلب الــصراع والمواجهــة 

، إلـى انتفاضـة األقـصى ١٩٩٦ة على ارض فلسطين، علـى مـدى ثالثـة عقـود مـن هبـة النفـق عـام الشعبي
، وصوال إلى هبة باب الرحمـة عـام ٢٠١٧، وهبة باب األسباط عام ٢٠١٥ّ، وهبة القدس عام ٢٠٠٠عام 

 أن إال«وتشكل جماعة الهيكل الخطر الذي يتهدد األقصى ومحاوالت التقسيم الزمـاني والمكـاني، . »٢٠١٩
تــاريخ القــدس يــدعو للثقــة بــأن المقدســيين لــن يستــسلموا وهــم علــى اهبــة االســتعداد للــدفاع عــن القــدس 
وهويتها وعروبتها، مما يجعل األقصى عنوانا يمكن أن ينقل الواقع الفلسطيني من مرحلة التراجع واالنكفـاء 

  .»إلى مرحلة المبادرة ودفع االحتالل إلى التراجع

  ١٥فحة  ص٢٩/٥/٢٠٢٠الدستور 

***  

 

  آراء عبرية مترجمة

  من كان يصدق أن المستوطنين سيقودون : هآرتس 

  أحدى  حمالت الفظاعة والجنون ضد خطة ترامب؟

  هآرتس/ نوعا لنداو :بقلم

من كان يصدق أن المستوطنين سيقودون إحدى حمالت الفظاعة والجنون ضد خطة ترامب   
من ” يشع“ن عند إطالق الخطة، تمكن كثيرون في مجلس ْمنذ أيام رقص رجال اليمين في واشنط. للسالم

  .قراءتها بعمق، وبعد التدقيق في الخرائط المرفقة عرفوا أن ليس كل ما فيها هو أمر مدهش

األولى هي االعتراف المبدئي والرمزي بأن سيأتي يوم تقوم : معارضو الخطة قلقون من قضيتين  
 في المئة من أراضي الضفة الغربية؛ أي نهاية ٧٠على نحو فيه دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل 

الثانية، وهي . حلم أرض إسرائيل الكاملة، أو على أقل تقدير، اعتراف رسمي باالستعداد للتنازل عنها
حسب الخطة، ستتحول هذه إلى نوع من .  مستوطنة وبؤرة استيطانية١٧األكثر عملية، تتعلق بمصير الـ 

وسيكون فيها على . فلسطينية وسيجمد البناء فيها على األقل مدة أربع سنواتالجيوب في الدولة ال
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سفير الواليات المتحدة في . إسرائيل أن تجري مفاوضات مع الفلسطينيين على األرض والحفاظ لهم عليها
ولكن سكان . إسرائيل، دافيد فريدمان، أوضح بأنه سيكون باإلمكان البناء هناك فوق المباني المقامة

  .لجيوب المستقبلية ال يصدقون حلم األبراج والمصاعد خاصتها

ينقسم المستوطنون اآلن بين الجناح البراغماتي الذي يعتقد أنه يفضل اختطاف ما يمكن اختطافه   
. من األمريكيين اآلن حتى بثمن أيديولوجي كبير، وبين من يعتقدون بأن األمر يتعلق بإفالس قيمي حقيقي

ًرا أذنا مصغية لدى أعضاء المعارضة الجدد من حزب األخيرون وجدوا مؤخ هذه ليست خريطة “(” يمينا“ً
ولدى الوزير رافي بيرتس، ). ٧، قال بتسلئيل سموتريتش للقناة ”سيادة، بل خريطة الدولة الفلسطينية

كل ولكننا لن نسمح بأي ش. سنذهب مع السيادة بكل القوة. ًفي صفقة القرن أجزاء مقلقة جدا“: الذي غرد
  .”من األشكال بإقامة دولة فلسطينية

معارضو الخطة قلقون من االعتراف المبدئي والرمزي بأن سيأتي يوم تقوم فيه دولة فلسطينية إلى   
 في المئة من أراضي الضفة الغربية؛ أي نهاية حلم أرض إسرائيل ٧٠جانب دولة إسرائيل على نحو 

  الكاملة

أليكيم . ت أبناء عائلة هعتسني، من نبالء المستوطنينفي هذا السياق، من المهم قراءة مقاال  
ال يجب بأي شكل من األشكال فرض سيادة في إطار “: ٧هعتسني كتب في مقال شديد اللهجة عبر القناة 

هذا . ًألننا بهذا نقوم تلقائيا بتشغيل جهاز االعتراف بالدولة الفلسطينية وتجميد المستوطنات. خطة ترامب
” معاريف“نجله، نداف هعتسني، كتب في . ”كل الكرسي الذي يقف عليه فيشنق نفسهاألمر يشبه من ير

ً اقتبست أيضا ٧القناة . ”قبول خطة ترامب سيعرض وجود االستيطان ودولة إسرائيل كلها للخطر“بأن 
خريطة ترامب خطيرة أكثر على “أبراهام شبوت، من رؤساء المستوطنين في السامرة، الذي قال بأن 

، ”أفرات“وفي المقابل، تقف شخصيات مثل رئيس مجلس مستوطنة . ”ان من خريطة أوسلواالستيط
  .وهؤالء يوجهون الواحد ضد اآلخر بيانات ورسائل وعرائض، والنقاش متقد. عوديد رفيفي

أنه عند قدوم األول من تموز، الموعد .. في واشنطن والقدس ينظرون إلى كل ذلك بخوف متزايد  
إلعالن عن الضم، ستواجه هذه الخطوة بمعارضة، بالذات من اليمين، داخل االئتالف المستهدف الحالي ل

مصادر أمريكية رسمية توضح للمستوطنين بأنها خائبة األمل من نكران الجميل تجاه اإلدارة . وخارجه
األمريكية التي عرضت أفضل اقتراح من ناحيتها حتى اآلن، وتذكرهم بأن واشنطن لم تنظر بسرور إلى 

  .رفضهم بعد كل ما تم فعله من أجل اليمين اإلسرائيلي في فترة والية ترامب

ويؤكدون أن .  قبول باقي بنود الخطة–األمريكيون ال ينفون وال يخفون ثمن ضم المستوطنات   
ٕالخريطة التي يدور بها المستوطنون الذين يعارضون الخطة في الكنيست ليست نهائية، وان كان من غير 

 ٥٠األساس هو أن المنطقة اإلسرائيلية لن تكون أكبر من “.  تجري عليها تغييرات دراماتيكيةالمتوقع أن
، قال فريدمان لصحيفة ” في المئة من أراضي الضفة الغربية٣٠التي تشكل ” ج“في المئة من المنطقة 
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رة أخرى في هذه إن وباء كورونا واالنتخابات القريبة والمعركة ضد الصين ومواضيع كثي. ”إسرائيل اليوم“
وللبيت األبيض القليل . األثناء تسرق االنتباه الذي تظهره الواليات المتحدة للمشكالت في الشرق األوسط

  .ًجدا من الرغبة في التشدد واإلصرار أمام اإلسرائيليين أو الفلسطينيين

ن في قيادة هذه ليست المرة األولى التي تثور فيها نقاشات مشتعلة بين المتنازلين والمبدئيي  
ًفعليا، هذا يحدث في كل مرة يطلب فيها منهم رسم الحل السياسي الذي يفضلونه هم . المستوطنين

ما هو . على مدى السنين، جرت عدة محاوالت لطرح خطة كهذه، وفي كل مرة أيقظوا المارد نفسه. أنفسهم
 هل نعارض إقامة دولة األكثر أهمية، أرض إسرائيل الكاملة أم كل ما يمكن أن نحصل عليه منها؟

ًفلسطينية بأي ثمن أم التسليم بوجودها أيضا؟ كلما اقترب موعد الضم، هذا إذا حدث في الموعد المحدد، 
  .تزداد حدة هذه المعركة أكثر فأكثر

  ٢٨/٥/٢٠٢٠القدس العربي 

***  

 

 

 

 

*** 

***  

   اللجنة الملكية لشؤون القدسمكتبة
  

 القـــدس علـــى مجموعـــة مـــن الكتـــب والدراســـات والخـــرائط  مكتبـــة اللجنـــة الملكيـــة لـــشؤونتحتـــوي
ً عنوانا، ٥٠٠٠المتخصصة في موضوعات القدس الشريف المختلفة والقضية الفلسطينية، وتضم أكثر من 

 بـأن اللجنـة ًعلمـا ، خالل الدوام الرسمي في مقر اللجنـة لالطالع واالستفادة منها للباحثين والدارسينًامتاح
ً، وحرصـا مـن اللجنـة علـى أطـالع ًخمسين كتابـا يمكـن للمهتمـين طلبهـا مـن اللجنـةقامت بإصدار أكثر من 

ًالمهتمين على عناوين الكتب المتوفرة في مكتبتها فقد رغبت في اإلعالن يوميا من خالل هـذا التقريـر عـن 
  .عدد من عناوين هذه الكتب

  : العناوين هذهومن

 الخليلــي؛ الــشافعي المقدســي محمــد بــن دمحمــ الــدين شــمس /الــسالم عليــه والخليــل القــدس تــاريخ .١
  .السوارية الحمود رجا ونوفان البخيت عدنان محمد :تحقيق

 .الزرو نواف /ومستقبل وسيادة هوية صراع: القدس .٢

تحرص اللجنة الملكية لشؤون القدس على تضمين تقريرها االخباري اليومي بعض 

ّالمقاالت المترجمة لكتاب او مفكرين اسرائيليين او غربيين ألن في هذه المقاالت ما يبرز 
ف وجهة نظر هؤالء الكتاب سواء المؤيدة لسياسة اسرائيل العنصرية او المعارضة لها بهد

 .اطالع القارىء الكريم على وجهات النظر المختلفة ليكون القارىء في صورة ذلك
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 .المهتدي عبلة )/١٩٣٧-١٩١٧ (فلسطين في الوطنية والتحديات الحسيني أمين الحاج .٣

 .عياش سعيد :ترجمة ن؛الباحثي من مجموعة /خضراء؟ لسياسة ناضجة إسرائيل هل .٤

 يـوم لجنـة /الثقافـة وزارة مـع بالتعـاون والعـشرين الثانيـة النـدوة وقائع والحجر، القدس: القدس يوم .٥
 .القدس

 والعــشرين الثالثــة النــدوة وقــائع. غربيــة أبــو بهجــت دورة القــدس، أجــل مــن مقــاومون: القــدس يــوم .٦
 .القدس يوم جمعية /الثقافة وزارة مع بالتعاون

 .صالح محمد محسن/ الفلسطينية القضية في ألربعونا الحقائق .٧

 .حجازي عرفات /فلسطين وقضية العرب عن والتخلي اإلنهيار زمن في السوفياتي اإلتحاد .٨

ــة المــساعدات .٩ ــة الخارجي  :ترجمــة شــارب؛ م جيريمــي/ ٢٠١٢ مــارس/ آذار ١٢ إلســرائيل األميركي
 .الناضر نسرين

ــوم ســيناريو .١٠ ــة ي ــشرين حــرب عــن ســرائيليةاإل الحكومــة محاضــر! القيام  ســعيد :ترجمــة /١٩٧٣ ت
 .عياش

  

***  

  اخبار باالنجليزية

Why Abbas abandoned Oslo: Political ambiguity or a doomsday weapon  

 

Ramzy Baroud 
, it is different and that President of the Palestinian Authority, we are told, This time

 absolutely serious about his decision to absolve his leadership from all is, Mahmoud Abbas

.previous agreements signed with Israel and the United States 

.and Abbas is not serious, But this time is not different 

of  ...  Palestine are absolvedand the state of ) PLO(“The Palestine Liberation Organisation 

 ...  all the agreements and understandings with the American and Israeli governments

” Abbas declared at an emergency meeting of his leadership ,including the security ones

 .19held in Ramallah on May  

re no massive demonstrations reported throughout Occupied there we, Unsurprisingly

controlled -Aside from a few loyalists in PA. Palestine in support of Abbas’ latest decision

let alone cancel all agreements that , it seemed as if the man did not utter a word, media

. years30ry existence of his authority over the course of nearly justified the ve 

. The demonstrable truth is that Abbas ceased to matter to Palestinians a long time ago

because his Authority has served as an additional , he mattered greatly, for Israel, However

Thanks to . ffer between occupied Palestinians and the occupation armysecurity bu

.Israel was allowed to fortify its occupation in peace, ‘security coordination’ 

. Palestinians have long lost faith in Abbas as proved by one public opinion after another

but the accumulation of decades of failure and , dden occurrenceThis is not a su

except , Abbas’ commitment to the Oslo Accords led to absolutely nothing. disappointments
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for the creation of a massive and utterly corrupt security apparatus that largely exists to 

.’ the subjugation of Palestinians with their Israeli oppressors‘coordinate 

Abbas and his faithful followers within the Fatah party , 2005Since his advent to power in 

but with Abbas’ , not with Israel and the United States, became obsessed with their enmity

to a larger ,  and-. etc,  Mohammed Dahlan-within Fatah itself , inian rivalsown Palest

.with Hamas in Gaza, extent 

Israel mainly factored in Abbas’ many speeches in Ramallah and at the UN General 

. er followedlittle or no action ev, despite all the rhetoric; Assembly in New York

Israeli soldiers and illegal Jewish settlers carried on with their systematic , Concurrently

.unhindered, abuse of Palestinians 

move to )  strong80,000estimated at (growing security forces -Not once did Abbas’ ever

aeli bulldozer demolishing a Palestinian home or uprooting an block the path of a single Isr

Israeli -Nor did they prevent the arrest of an anti. ancient olive grove in the West Bank

.they carried out the arrests themselves, Often. occupation activist 

Abbas , h massive bombs and white phosphorusEven as Israel was pounding Gaza wit

, He berated Gaza’s armed resistance. continued barking insults at his Palestinian enemies

.yet offered no meaningful alternative to whatever version of ‘resistance’ he championed 

why did he decide to , under these humiliating conditionsexist -But if Abbas managed to co

let us look at the political context of , first, To answer this? cancel the agreements now

.Abbas’ decision 

Abbas threatened to sever security ties with Israel as a response to the , 2015In February 

which Tel Aviv , sraeli decision to withhold millions of dollars of Palestinian tax revenuesI

this time in response , 2017Similar threats were made in July . obtains on behalf of the PA

, And again. usalemto Israel’s illegal measures around the Muslim holy sites in occupied Jer

. when the US unilaterally recognized Jerusalem as the capital of Israel, 2018in September 

when Israel demolished Palestinian homes in occupied East , 2019in July , yet again, And

.Jerusalem 

was in response to the American , the PAAbbas’s threat to dissolve , The latest episode

.called ‘Deal of the Century’-announcement of the so 

Abbas has , In reality. These are only the notable threats that registered in media coverage

ys met with disdain waged his ‘war’ on Israel in the form of endless threats that were alwa

.in Israel 

is because Abbas has never experienced this degree of , this time, The difference

Discarded by the Americans and disowned by the . abandonment and political vulnerability

the Palestinian people ,  importantlyMore. time low-Abbas’ credibility is at an all, Israelis

have long abandoned any illusion that the path of liberation will go through Abbas’ office 

.in Ramallah 

to be his final , most likely, Abbas decided to conduct what is, Overwhelmed by many odds

old -year-84because at this stage the , s next matters littleWhat happen. political act

.Palestinian leader is left with nothing to lose 

Canceling the Palestinian commitment to the agreements should translate into little on the 

. reneged on these agreementsconsidering that Israel and the US have already, ground 

when the final status , 1999until , The Oslo Accords were meant to be relevant up to a point

negotiations were meant to be held as the last step before the establishment of an 

.independent Palestinian State 

not to be , was meant to be resolved then, rights of Palestinian refugeeslike the , Jerusalem

let alone , No territorial swap. two decades later, completely “taken off the table”

.was to be permitted without a bilateral agreement between both parties, annexation 
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the : ents of these agreements survived Israel’s numerous violationsOnly two compon

 but -which kept the PA and its massive , ‘security coordination’ and the ‘donors’ money’

. army in operation-useless  

’s new national and Israel, Now that the US has withheld all funds to Abbas’ Authority

Abbas is left , to annex much of the West Bank, in principle, unity government has agreed

.with nothing 

Abbas and his supporters are hoping that alarm bells will , By canceling all agreements

 the halting of ‘security coordination’ especially since, sound in Washington and Tel Aviv

.could prove costly to the safety of Israel’s Jewish settlers 

he would have included in his speech a , serious in his announcement, indeed, If Abbas was

but a ,  predicated on unityclear articulation of a new Palestinian political agenda that is

.true Palestinian strategy was never the PA leader’s ultimate goal 

is the establishment , with his latest theatrics, What Mahmoud Abbas is hoping to achieve

at he is not entirely so th, one that is based on political ambiguity, of a new political game

.or finally shunned as a collaborator by his own people, abandoned by his Western backers 

26/5/2020Jordan Times   

  

***  

  

Israeli forces shoot and injure Palestinians, In two separate incidents 

  

 In two separate incidents –) WAFA (2020, 30May , Saturday, TULKARM/JERUSALEM

Israeli forces shot and injured a Palestinian youth in occupied East , this morning

according to witnesses and medical , Jerusalem and a man in the north of the West Bank

.sources 

outside , said to be of special needs,  fire at a youthInitial reports said Israeli police opened

, Aqsa Mosque-one of the gates to the old city of Jerusalem that leads into Al, Lions’ Gate

.said witnesses, and injured him 

o said they wh, said the witnesses, The youth was left bleeding on the ground for a while

.believe his injury was serious 

the circumstances , The police closed all gates leading to the old city following the incident

.of which and the condition of the youth remain unclear 

old Palestinian -year-31ed a Israeli soldiers shot and injur, In the north of the West Bank

, man at Jabara military checkpoint south of the northern West Bank city of Tulkarm

.according to the Red Crescent 

.It said its crews transferred the injured man to hospital for treatment 

e condition of the injured man were not The circumstances of the shooting and th

.immediately known 

.K.M 

  

*  *  *  
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Mukaber-Palestinian family forced to demolish own home in Jabal al 

  

 A Palestinian family from the occupied –) WAFA (2020, 29May , Friday, JERUSALEM

Mukaber embarked today on demolishing its own -lJerusalem neighborhood of Jabal a

home after it was forced to do so by Israeli municipality to avoid paying exorbitant costs if 

.the municipality carries out the demolition 

ality handed the said the Israeli municip, owner of the house-a co, Musa Kassab Bashir

under the , meter house-square-85 asking them to demolish the 26family an order on April 

He said the family had no option but to do so in . pretext of lacking a construction permit

.Israeli municipalityorder to avoid paying unreasonable demolition costs to the  

.member family-The home demolished was the only shelter for the six 

Palestinians in Jerusalem say they are forced to build without a permit because getting a 

pt to keep the wing mayor and city council attem-building permit is impossible as the right

city’s Palestinian population at a bare minimum while multiplying its Jewish residents by 

.approving the construction of thousands of new housing units in Jewish settlements 

itizens of Jerusalem are  percent of applications for a permit by the Palestinian c75Almost 

.according to rights groups, rejected by the municipality 

N.M 

 human rights violations last week106Israeli forces committed : Watchdog 

  

 The Palestinian Centre for Human Rights –) WAFA (2020, 29May , Friday, GAZA

 violations of international human rights law and 106ted has documen) PCHR(

perpetrated by Israeli forces and settlers in the ) IHL(international humanitarian law 

.occupied Palestinian Territories last week 

including , inian civiliansIt said in a report that Israeli forces shot and wounded five Palest

during Israeli military raids into Ramallah and Tubas that included the use of live , a child

.ammunition 

six shootings by Israeli forces against agricultural lands east of the Gaza Strip , In Gaza

.were reported 

including ,  incursions into the West Bank47sraeli forces carried out The report added I

, Those incursions included raids of civilian houses and shootings. occupied East Jerusalem

, During this week’s incursions. and attacking many of them, enticing fear among civilians

. children2including , lestinians were arrested Pa48 

 8the PCHR documented , On settlement expansion activities and settlers’ attacks

construction -including the dismantling of a caravan and demolition of an under, violations

and demotion of two resorts in an , emolition of a barnd, house in the central Jordan Valley

demolish their -It said three Palestinians were forced to self. archeological site in Nablus

.homes 

farmers , Palestinian lands set on fire: The PCHR also documented nine settler attacks

two ; two houses and vehicles assaulted in Nablus; ees cut off in Tulkarmassaulted and tr
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agriculture lands set ; and two others assaulted in Ramallah, Palestinians shot and wounded

.and trees uprooted in Salfit; on fire in Hebron 

the PCHR said , ons on freedom of movementOn the Israeli closure policy and restricti

Israel border that is designated -on Gaza, Israeli forces continued to use the Erez Crossing

as an ambush to arrest Palestinians who obtain permits to , for movement of individuals

.exit via Israel 

N.M 

***  

rces prevent call for prayer at Ibrahimi MosqueIsraeli fo  

 Israeli occupation forces prevented today the –) WAFA (2020, 29May , Friday, HEBRON 

south of the occupied , call for dawn prayer at the flashpoint Ibrahimi Mosque in Hebron

.local sources said,  of worshipers to the mosqueas well as denied access, West Bank 

said dozens of Israeli soldiers , head of the Waqf Department in Hebron, Hefzi Abu Sneneh

, deployed around the mosque and intensified their measures at the roads leading there

. the sitebanning access of worshipers to 

He said the forces also dispersed dozens of worshipers who were gathering outside the 

.mosque in order to get a chance to pray there 

the person appointed to recite (the Israeli forces prevented the muezzin , In the meantime

from completing the call , Sheikh Seraj Sharif,  the Ibrahimi Mosqueof) the call to prayer

.for dawn prayer and forced him out of the mosque 

hundreds of Muslim worshipers resumed prayers at the , Since the beginning of last week

related restrictions -ease in coronavirussite after the Palestinian government announced an 

.on mosques and places of worship 

N.M 

wafa29/5/2020   

*** 

Israeli police detains former Mufti of Jerusalem 

 Israeli police and intelligence detained –) WAFA (0202, 29May , Friday, JERUSALEM 

current head of the Higher Islamic  today the former Grand Mufti of Jerusalem and

.local sources said, Sheikh Ekrema Sabri, Council 

m and detained Intelligence and police officers raided Sabri’s home in occupied Jerusale

.before taking him to a nearby interrogation center, him 

was summoned by Israeli police in , Aqsa-who often gives the Friday sermon at Al, Sabri

s third 'Islam, Aqsa Mosque-January and was handed an order banning him entry to Al

.in the city, holiest site 

N.M 

28/5/2020wafa   

***  
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Israeli occupation police detain Palestinian activist Halawani 

 

Halawani at -Israeli police in Occupied Jerusalem arrested Palestinian activist Hanadi al

.the Asbat Gate in the vicinity of the Aqsa Mosque at noon Friday 

sraeli policemen also blocked Palestinian citizens from reaching the holy Islamic site to I

.offer Friday prayer 

to pray at the Asbat gate despite the Israeli , however, A group of citizens managed

.restrictions and roadblocks 

 days as part of measures to 68for prayers for the past The Aqsa Mosque has been closed 

.fight the spread of the Coronavirus pandemic 

Palestinian Information Center 29/5/2020  

*** 
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����א��د������� -���زع�����א�א���������و�����ً��دא�����א�����א&%���$�א#"�����א!� ������
�Kא)'و�� �


�������+��,�א���������א�����+*�����א������زع� -���ن����).����
-و����ً��دא�����א�����0��1+���
 K%�و���2

�א�#"��א�7
-و����א�������و���5�6א��4"�3
,�+����#1א������ -+�89�W 
� https://www.facebook.com/rcjajo 

� https://www.youtube.com/rcjajordan 

� https://www.rcja.org.jo 

���1�א@��+#"��6و��1?א<�א��6=�6و�>�;���א�א��������� -�;A���,�א����2<����
-و��ً�

-و�*�א����*�Bא��8?�א�C�9��"#+��@א� Wא��

� rcja@rcja.org.jo 

� �D���EF���C�9ل��HF76٥٩٣٦٧٦٨و�א� 
Fن���אس�9�Q�?�(6و�א����Hم���(S�?�(א�KE 

  

���
���W'ون�א��?س+�9�U+6�$��V�0م�א��4"��א �
� �

 59?�אX�Y"#�ن

 

 

  

  



 

٣٩

  

  

  

  

  

 

 

  


